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Abstrakt 

Candida albicans je bezpochyby veľmi dôležitý oportúnny patogén, ohrozujúci hlavne 

imunokompromitovaných pacientov. Pokiaľ viem, ide o jediný organizmus, ktorý je schopný prežívať 

s nemetylovanými čiapočkami nachádzajúcimi sa na 5´konci mRNA. Funkčnou analýzou som 

potvrdila, že orf19.7626 kóduje translačný iniciačný faktor 4E C. albicans (Ca4E). Predpoklad, že 

Ca4E proteín by mohol rozpoznávať nemetylované čiapočky, sa nám v modelovom organizme 

S. cerevisiae nepodarilo potvrdiť.  

Rod Candida má však aj ďalšiu zvláštnosť- dvojaké dekódovanie CUG kodónu. Vo veľkej väčšine 

prípadov je dekódovaný ako serín, ale môže ísť aj o leucín, takže vzniká tzv. "štatistický proteóm". 

Jeden takýto kodón je aj súčasťou mRNA Ca4E proteínu. U C. albicans by sa teda mohli vyskytovať 

súčasne dve varianty Ca4E - Ca4E
Leu

 a Ca4E
Ser

. Obe formy dokážu nahradiť eIF4E S. cerevisiae, ale 

spôsobujú termosenzitívny fenotyp, ktorý je výraznejší v prípade Ca4E
Leu

 proteínu.  

Zmiernenie termosenzitívneho fenotypu sa podarilo docieliť koprodukciou Ca4E spolu s C. albicans 

eIF4G proteínom (Ca4G). Úlohou eIF4G je prepojiť mRNA s 43S podjednotkou ribozómu pomocou 

interakcie s eIF4E, ktorá zároveň zvyšuje afinitu eIF4E k čiapočke. Preto sa domnievam, že interakcia 

Ca4E s eIF4G proteínom S. cerevisiae nie je dostačujúca. Ca4G taktiež obsahuje jeden CUG kodón, 

ktorý však nemá v našom modelovom organizme vplyv na fenotyp.    

Ca4E
Leu

 je menej stabilný aj pri purifikácii z baktérií, preto som pri kryštalografických pokusoch 

pracovala hlavne s Ca4E
Ser

. Mikrokryštály, ktoré bude potrebné ešte optimalizovať, sa mi podarilo 

pripraviť z komplexu Ca4E
Ser

 s analógom čiapočky a komplexu "trunc.4E•m
7
GpppG•eIF4GHis 

peptid". Odstránenie neštruktúrovaného N-konca z eIF4E proteínu (trunc.4E) by malo zlepšiť rast 

kryštálov.  

Proteín kódovaný v C. albicans génom orf19.3914 vzdialene pripomína Ca4E, ale v S. cerevisiae sa 

ako funkčný eIF4E proteín nechová. Sám o sebe pravdepodobne nie je schopný zabezpečiť iniciáciu 

translácie mRNA molekúl s nemetylovanými čiapočkami, nakoľko nekomplementuje deléciu génu 

RNA metyltransferázy u S. cerevisiae.   

V priebehu doktorského štúdia som sa venovala aj projektu zameraného na výskum IRES elementov, 

v rámci ktorého som sa stala spoluautorkou dvoch priložených publikácií.              

 

 

Kľúčové slová: čiapočka, eIF4E, C. albicans, CUG, IRES, databáza, HCV 

 

 

 

 



 

Abstract 

Candida albicans belongs to serious human opportunistic pathogens, causing severe health 

complications to immunocompromised patients. To my best knowledge, it is the only organism that 

survives with unmethylated cap structures found on the 5´ends of mRNA molecules. Using functional 

assay, I demonstrated that orf19.7626 codes for C. albicans translation initiation factor 4E (Ca4E). We 

couldn´t prove our hypothesis, that Ca4E could be responsible for the unmethylated cap recognition in 

our model organism S. cerevisiae.  

Candida sp. possesses also another rather unusual feature – ambiguous CUG codon. In most of the 

cases, CUG is decoded as a serine, but sometimes also as a leucine. This gives rise to a so called 

"statistical proteome". One CUG codon is also part of the mRNA coding for Ca4E protein, therefore 

two versions of Ca4E—Ca4E
Leu

 and Ca4E
Ser

—might occur in C. albicans simultaneously. Both of 

them are able to rescue deletion of S. cerevisiae eIF4E gene, but they confer temperature sensitivity to 

the heterologous host. This phenotype is more pronounced with the Ca4E
Leu

 version. 

We observed milder temperature sensitive phenotype after co-expression of Ca4E together with 

C. albicans eIF4G (Ca4G). Conformational coupling between eIF4E and eIF4G leads to enhanced 

affinity of eIF4E to the cap structure and facilitates connection of mRNA with 43S ribosome subunit. 

It is therefore possible, that heterologous interaction of Ca4E with S. cerevisiae eIF4G is not able to 

fully supply these functions. Ca4G also contains one CUG codon, which doesn´t have impact on any 

phenotype in our model system.  

Ca4E
Leu

 is also less stable when purified from bacterial cultures; therefore I used predominantly the 

Ca4E
Ser

 protein for the crystallography trials. I was able to prepare microcrystals from 2 complexes: 

Ca4E
Ser

•m
7
GTP and "trunc.4E•m

7
GpppG•eIF4GHis peptid". However, both of them need to be further 

optimized. I employed shorter Ca4E version as truncation of the unstructured N-terminus from Ca4E
Ser

 

(trunc.4E) should enhance crystal growth.   

Protein encoded by C. albicans orf19.3914 loosely resembles the Ca4E factor, but doesn’t behave as 

such in S. cerevisiae. It is also not able to rescue growth of S. cerevisiae strains defective in mRNA 

capping. I conclude that this protein alone cannot bind unmethylated cap structures. 

During my PhD studies, I also took part in research devoted to IRES elements and became a co-

author of two enclosed publications. 

 

Key words: cap, eIF4E, C. albicans, CUG, IRES, database, HCV 
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1  Úvod (hypotézy a ciele) 
Mechanizmy iniciácie translácie eukaryotov sú popísané uţ desiatky rokov. Neustále sa ale 

objavuje mnoţstvo novej literatúry, ktorá sa tejto problematike venuje a vyvstávajú ďalšie a ďalšie 

otázky. Narušená regulácia iniciácie translácie je spájaná so vznikom rakovinových ochorení. Jeden z 

významných problémov je teda logicky aj hľadanie moţnosti zacieliť liečivá proti jednotlivým 

komponentom translačnej mašinérie.  

V čase môjho prijatia na doktorské štúdium bol aktuálny článok, ktorý by v ďalekej budúcnosti 

mohol viesť k vytvoreniu liečiva cieleného na translačný systém u ľudského oportúnneho patogéna 

Candida albicans. Pre imunokompromitovaných pacientov predstavujú kandidózy veľmi nebezpečnú 

komplikáciu, často aţ s fatálnymi následkami. Virulentné kmene sa stávajú rezistentnými na 

pouţívanú chemoterapiu, takţe zasiahnutie esenciálneho procesu, akým translácia bezpochyby je, by 

mohlo dať nádej mnohým pacientom. Vhodné liečivo musí mať samozrejme čo najmenšie vedľajšie 

účinky, preto je potrebné nájsť proces, ktorý je u patogéna a človeka odlišný. Šancu charakterizovať 

takúto odlišnosť nám dáva istá unikátnosť C. albicans - schopnosť preţívať aj napriek deletovaniu 

génov dráhy syntézy čiapočky, ktoré sú, pokiaľ viem, u ostatných organizmov esenciálne.  

Prvotná otázka, ktorú sme si poloţili, teda znela, ako môţe byť mRNA s takýmito čiapočkami 

translatovaná. Z tejto otázky vychádzajú aj hlavné ciele mojej dizertačnej práce: 1. Identifikovať gén 

kódujúci eIF4E faktor v genóme C. albicans a charakterizovať jeho proteínový produkt. 2. Otestovať, 

či za schopnosť preţívať s modifikovanými čiapočkami zodpovedá translačný iniciačný faktor eIF4E. 

Jeho primárna úloha je rozpoznávať čiapočky na 5´konci mRNA molekúl a zabezpečiť spojenie 

mRNA so zvyškom translačnej mašinérie. 3. Pokiaľ sa nepreukáţe, ţe eIF4E je zodpovedný za 

preţívanie C. albicans s deléciou inak esenciálnych génov, pokúsiť sa identifikovať iný eIF4E proteín, 

ktorý by za daný fenotyp mohol byť zodpovedný.  

Pre splnenie hlavného cieľa však bolo potrebné najprv splniť niekoľko čiastkových cieľov, ktoré 

vznikali postupne počas prípravy a samotnej práce. Translačný iniciačný faktor 4E totiţ u C. albicans 

dovtedy nebol popísaný a bolo taktieţ potrebné zistiť, či bude schopný zabezpečiť transláciu v 

modelovom organizme S. cerevisiae. Pre ďalšie vyuţitie by bolo veľmi výhodné mať kmene 

S. cerevisiae, u ktorých by iniciácia translácie závisela na vybraných translačných iniciačných 

faktoroch. Pre prehľadávanie kniţníc malých chemických látok, alebo aj genómových kniţníc je 

heterologický modelový systém nenahraditeľný, odhliadnuc od jeho ďalších výhod.   

Počas in silico charakterizovania C. albicans eIF4E som zistila, ţe mRNA obsahuje CUG kodón, 

ktorý môţe byť dekódovaný ako serín, aj ako leucín (kapitola 2.6). Preto som sa začala zaoberať aj 

vplyvom zámeny serínu a leucínu v tejto polohe na vlastnosti proteínu. Čo sa týka rozpoznávania 

modifikovaných čiapočiek, boli samozrejme testované oba proteíny. Okrem plnenia stanovených 

cieľov som riešila aj ďalšie problémy spojené s prípravou funkčného translačného systému 

v S. cerevisiae zaloţeného na kľúčových translačných iniciačných proteínoch C. albicans, a keďţe nie 

je dostupná komerčná protilátka proti Ca4E, pripravila som vlastné polyklonálne králičie sérum.  
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Niektoré z výsledkov, ktoré som dosiahla počas doktorského štúdia, sú súčasťou publikácie: 

Ambiguous decoding of the CUG codon alters the functionality of the Candida albicans 

translation initiation factor 4E, Zuzana Feketová, Tomáš Mašek, Václav Vopálenský a Martin 

Pospíšek, FEMS Yeast Research, 2010, Vol. 10: 558–569. V tejto práci je Ca4E proteín 

charakterizovaný ako translačný iniciačný faktor 4E, ktorý dokáţe nahradiť eIF4E proteín 

S. cerevisiae. Popísaný je vplyv zámeny serínu za leucín v polohe 116 (v mieste CUG kodónu) a 

zistenie, ţe Ca4E proteín ako taký nedokáţe v modelovom organizme S. cerevisiae zabezpečiť 

iniciáciu translácie z modifikovaných čiapočiek. Väčšina ďalších výsledkov týkajúcich sa Ca4E je 

súčasťou kapitoly: Nepublikované výsledky a diskusia.  

V Laboratoři biochemie RNA sa dlhodobo zaoberáme aj IRES štruktúrami (vnútorné miesto 

vstupu ribozómu, zabezpečuje jeden z typov na čiapočke nezávislej iniciácie translácie, kapitola 2.4). 

Počas môjho doktorského štúdia pracoval Martin Mokrejš na pomerne rozsiahlom projekte – tvorbe 

databázy IRES štruktúr. Všetci členovia laboratória mali moţnosť sa do projektu zapojiť a keďţe sa 

mi táto tematika zdala veľmi zaujímavá a existencia takejto databázy prínosná, prispela som aj ja 

svojim dielom. Prenikla som tak hlbšie do problematiky IRES, ktorá je dnes veľmi aktuálna. Vďaka 

zapojeniu do projektu IRES som sa stala spoluautorom dvoch publikácií:  

IRESite: the database of experimentally verified IRES structures (www.iresite.org), Martin 

Mokrejš, Václav Vopálenský, Ondřej Kolenatý, Tomáš Mašek, Zuzana Feketová, Petra Sekyrová, 

Barbora Škaloudová, Víťezslav Kříţ a Martin Pospíšek, Nucleic Acids Research, 2006, Vol. 34, 

Database issue D125-D130. IRESite je kurátorovaná databáza, v ktorej sa vyskytujú publikované dáta 

o IRES elementoch, vrátane popisu metodiky a kontrol pouţitých pri výskume, väzobných proteínov, 

štruktúry apod. Jedným zo zámerov je kriticky zhodnotiť, či skutočne ide o potvrdené IRES, alebo je 

potrebné zvoliť vhodnejšiu metodiku výskumu. V súčasnej dobe má databáza celkom 604 záznamov. 

44  je vírusových mRNA a 70 bunkových mRNA s anotovanou IRES sekvenciou. Plazmidy pouţívané 

na testovanie IRES elementov tvoria 417 záznamov.    

Hepatitis C virus internal ribosome entry site initiates protein synthesis at the authentic 

initiation codon in yeast, Tomáš Mašek, Václav Vopálenský, Ondřej Horváth, Lucie Vortelová, 

Zuzana Feketová a Martin Pospíšek, Journal of General Virology, 2007, Jul, 88(Pt 7): 1992-2002. 

Táto publikácia predstavuje nový bicistronický vektor vhodný pre testovanie IRES aktivity 

v kvasinkách. Je zaloţený na amplifikácii signálu pochádzajúceho z testovanej IRES sekvencie 

pomocou Gal4 (indukuje transkripciu z Gal4-indukovateľného promótoru). Sekundárnym reportérom 

môţe byť akýkoľvek proteín, ktorého gén je umiestnený pod kontrolou Gal4-indukovateľného 

promótora. Pomocou tohto systému bola testovaná IRES štruktúra vírusu hepatitídy C. IRES vírusu 

HCV je v kvasinkách funkčné a translácia začína na autentickom AUG kodóne.  

Záverom by som rada uviedla, ţe v tomto prípade nejde o tzv. skrátenú verziu dizertačnej práce, 

napriek tomu sú jej súčasťou vloţené publikácie. Chcela som sa tak vyhnúť zbytočnému duplikovaniu 

a rozširovaniu práce nad únosný rámec. Zvolila som taktieţ trochu neštandardnú formu prezentovania 

výsledkov – stať 'Nepublikované výsledky a diskusia' spája výsledkovú časť s diskusiou, ako je zjavné 
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aj zo samotného názvu. V tomto konkrétnom prípade mi táto forma pripadá vhodnejšia, nakoľko ide 

o rôznorodé výsledky a diskusia by musela byť rozdelená na jednotlivé časti. Čitateľ by sa musel 

vracať k prečítanému, zvolená forma podľa mňa zjednodušuje čítanie a ponúka diskusiu buď hneď, 

alebo v závere viacerých súvisiacich kapitol.    
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2 Literárny prehľad 

Iniciácia translácie je momentálne na poli molekulárnej biológie horúca téma. Niektoré poznatky, 

brané dlhé roky ako fakty, boli v nedávnom období pozmenené, prípadne podrobené kritickej analýze 

a spochybnené. K novým poznatkom dopomohlo najmä stanovenie štruktúr jednotlivých faktorov, 

alebo väčších komplexov účastniacich sa iniciácie translácie, sekvenačné projekty a spresnenie 

sekvencií čítacích rámcov (čo v mnohých prípadoch viedlo k objaveniu nových interakčných 

partnerov, prípadne nových analógov a homológov existujúcich faktorov), objavenie úplne nových 

interakcií, či uţ medzi jednotlivými translačnými a transláciu ovplyvňujúcimi proteínmi, alebo medzi 

proteínmi a mRNA, objav microRNA a ich vplyvu na transláciu a podobne. V nasledujúcom prehľade 

literatúry sa pokúsim venovať niektorým zo spomenutých tém.  

Syntéza proteínov je jeden z energeticky najnáročnejších procesov, takţe je nutné aby v bunkách 

existovali mechanizmy umoţňujúce veľmi rýchle zníţenie úrovne translácie, ktoré je ale zároveň 

ľahko vratné v závislosti na meniacich sa podmienkach. Regulácia translácie na úrovni iniciácie tieto 

moţnosti poskytuje a je skutočne najvýznamnejším bodom kontroly. Umoţňuje zároveň kontrolu 

celkovej translácie systémom „zapnúť-vypnúť―, ale aj celú škálu veľmi jemného ladenia úrovne 

translácie, okrem iného aj mRNA špecifickej, v závislosti na bunkovej lokalizácii, čase a pod.  

V Laboratoři biochemie RNA sa venujeme aj na čiapočke závislej, aj na čiapočke nezávislej (IRES 

závislej) iniciácii translácie. V mojej dizertačnej práci prezentujem výsledky z oboch smerov výskumu, 

aj keď IRES závislej iniciácii translácie som venovala menej času. Preto tejto problematike venujem 

v dizertačnej práci menší priestor.     

  

2.1 Mechanizmus iniciácie translácie závislej na čiapočke  

Iniciácia translácie je proces, pri ktorom dochádza k spojeniu ribozomálnych podjednotiek 

s mRNA, a k identifikovaniu štart kodónu. Účastní sa ho veľké mnoţstvo iniciačných faktorov 

a povaţuje sa za limitujúci krok v syntéze proteínov.  

Priebeh iniciácie translácie závislej na čiapočke je vo všeobecnej rovine veľmi dobre známy 

a popísaný v mnohých monografiách a prehľadných článkoch [napríklad: 19, 33, 34-37], preto na 

tomto mieste celý proces pre úplnosť iba v krátkosti zhrniem, aby som zasadila do kontextu 

problematiku, ktorej sa budem venovať podrobnejšie. Podrobný popis všetkých aspektov iniciácie 

translácie by bol ďaleko nad rámec tejto práce, uvádzam preto odkazy na ďalšiu literatúru (najmä  pri 

bodoch, ktorým sa uţ v ďalšom texte nebudem venovať). Do pozornosti by som chcela dať najmä 

prehľadný článok z  roku 2010, kolektívu Jackson RJ, Hellen Ch, Pestová T, ktorí sú v odbore 

iniciácie translácie chronicky známi a z ktorého je prevzatá schéma (obrázok 1) popisujúca 

jednotlivé kroky [19].  

Na základe uvedenej schémy som proces iniciácie translácie rozdelila do ôsmych štádií, ktorým 

predchádza a po ktorých nasleduje recyklovanie post-terminačných  komplexov – čo zároveň 

demonštruje, ţe ide o proces cyklický. Podobné schématické zobrazenie je veľmi zjednodušujúce a v  
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ţiadnom prípade nemôţe postihnúť dynamickosť celého procesu, preskupovanie faktorov v 

komplexoch a efemérnosť niektorých z nich. Na konci kapitoly je prehľadná tabuľka, v ktorej sú 

zhrnuté základné informácie o jednotlivých iniciačných faktoroch (tabuľka 1).    

1. Recyklovanie zloţiek translačnej mašinérie: Na disociácii 80S na jednotlivé podjednotky 

a uvoľnení jednotlivých ligandov, ktoré ostávajú asociované s ribozómami po terminácii translácie, sa 

podieľajú iniciačné faktory eIF3
*
, 1 a 1A [38] a pravdepodobne aj ABCE1 proteín

†
 [39]. Zdá sa, ţe 

u kvasiniek je pre recykláciu ribozómov potrebný eEF3
‡
 a ATP [40]. Ďalší proteín, ktorý bráni 

nasadaniu 60S podjednotky na 48S komplex je eIF6, ktorý má zároveň úlohu v biogenéze 60S 

[zhrnuté v 41]. Uznávaný je tzv. model uzatvorenej slučky
§
, ktorý sa pravdepodobne týka väčšiny 

mRNA a pri ktorom k recyklovaniu ribozómov nedochádza. Tento model zmienim podrobnejšie 

v kapitole zaoberajúcej sa faktorom eIF4G (kapitola 2.2).  

2. Tvorba ternárneho komplexu: eIF2 faktor s naviazaným GTP viaţe iniciačnú tRNA (Met-tRNAi 

Met
) [viac informácií v súhrnnom článku 42].  

3. Tvorba preiniciačného komplexu 43S: komplex eIF2-GTP-Met-tRNAi 
Met

 sa viaţe do P-miesta
**

 

ribozómu. Súčasťou komplexu sú aj faktory eIF3, eIF1A (stabilizujú väzbu eIF2-GTP-Met-tRNAi 
Met

 

na 40S, [43]), eIF1a eIF5. Faktory eIF3, 1 a 1A sú potrebné aj počas recyklovania (bod 1, obrázok 1) a 

udrţovania oboch ribozomálnych podjednotiek v separovanom stave. U cicavcov sa eIF3 viaţe priamo 

na 40S a stimuluje väzbu eIF1 a následne 1A [43, 44]. Faktory eIF1 a 1A zabezpečujú zmenu 

konformácie 40S ribozomálnej podjednotky, aby sa mohla naviazať mRNA a ternárny komplex [45, 

46].  

Čo sa kvasiniek týka, momentálne je uznávaný model tvorby tzv. multifaktoriálneho (MFC) 

komplexu ešte pred spojením so 40S podjednotkou. MFC komplex pozostáva z eIF 1,2,3,5 a Met- 

tRNAi 
Met

, medzi ktorými sú popísané mnohé interakcie [47-54]. Naviazanie MFC na 40S je uľahčené 

prítomnosťou eIF1A [55]. Naviazanie MFC na 40S spôsobuje zvýšenú pohyblivosť "hlavy" 

ribozomálnej podjednotky a výrazné odklonenie "platformy" od "tela" podjednotky, čím sa otvára 

kanál, ktorým vstupuje mRNA do ribozómu. Vzniká tak 43S komplex, ktorý je schopný viazať mRNA 

a začať skenovanie 5´UTR oblasti [6] (obrázok 2). Za túto konformačnú zmenu, pravdepodobne 

rovnako ako u cicavcov, zodpovedajú najmä eIF1 a eIF1A, ktoré aj bez účasti ostatných členov MFC 

spôsobujú "otvorenie" mRNA väzobného kanála 40S podjednotky [56].      

4. Sprístupnenie mRNA translačnej mašinérii: Väčšina mRNA molekúl má na 5´konci sekundárnu 

štruktúru, ktorá vyţaduje rozvoľnenie počas procesu skenovania mRNA a hľadania AUG štart kodónu. 

Rozoznanie mRNA, rozvoľnenie sekundárnej štruktúry v 5´UTR a následné spojenie so zvyškom 

translačného aparátu zabezpečuje eIF4F – komplex skladajúci sa z eIF4E (rozoznáva m7GpppN
††

 

                                                      

* eIF – eukaryotický translačný iniciačný faktor, vţdy s čísleným indexom 
† patrí do ABC rodiny proteínov – ATP-Binding Cassette 
‡ eukaryotický elongačný faktor 3 
§ z anglického „closed loop model― 
** z anglického peptidyl-tRNA binding site, miesto na ribozóme, kam je viazaná tRNA, ku ktorej je pripojovaný rastúci 

reťazec vznikajúceho proteínu 
†† N-akýkoľvek nukleotid 
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čiapočku mRNA), eIF4A (ATP závislá RNA helikáza z rodiny DEAD-box
*
 helikáz) a eIF4G (najväčší 

zo základných translačných iniciačných faktorov, pôsobí ako jadro, na ktoré sa viaţu ďalšie proteíny, 

napríklad aj eIF4E, eIF4A a eIF3; stimuluje aktivitu eIF4A helikázy). Na mRNA sú v tomto štádiu 

naviazané aj ďalšie proteíny, medzi najznámejšie patria: PABP (viaţe sa na poly-A koniec mRNA; 

interakciou PABP a eIF4G vzniká uzatvorená slučka mRNA), eIF4B a eIF4H (RNA väzobné proteíny; 

stimulujú aktivitu eIF4A helikázy) [zhrnuté napríklad v: 34]. Ďalej to môţu byť rôzne špecifické 

proteíny zabezpečujúce transláciu tzv. "slabých" mRNA
†
 , proteíny regulujúce lokalizáciu alebo 

načasovanie translácie (väčšinou sa viaţu do 3´UTR oblasti). Hlavný dôraz tejto práce je kladený na 

dvoch členov eIF4F komplexu – eIF4E a eIF4G, preto im budú venované samostatné kapitoly, kde 

budú podrobnejšie popísané (kapitola 2.2 a 2.3).  

5. Spojenie 43S a mRNA : K spojeniu predpripravených komplexov pravdepodobne dochádza 

pomocou interakcie eIF4G proteínu a eIF3 komplexu [58, 59], konkrétne podjednotky eIF3e [60]. 

Existujú však aj dáta získané u kvasiniek, ktoré podporujú úplne iný model. Vyzerá to, ţe pre 

naviazanie mRNA na 40S sú podstatné skôr faktory eIF3 a eIF2 [54]. K interakcii eIF4G s eIF3 

komplexom dochádza sprostredkovane cez eIF1 a/alebo eIF5
‡
 [4, 49, 61]. U cicavcov je potvrdená 

priama väzba eIF3 a eIF4E [62]. Vzhľadom na prítomnosť RNA-väzobných motívov v eIF3 proteíne 

je moţné, ţe eIF3 sa na mRNA viaţe bez sprostredkovateľa [63, 64]. Odstránenie proteínu eIF4G z 

kvasinkových buniek vedie k akumulácii mRNA na malej podjednotke ribozómu [54], čo nie je aţ 

také prekvapivé vzhľadom na jeho úlohu v odvíjaní sekundárnej štruktúry mRNA potrebnej pre 

hľadanie štart kodónu (viď bod 6.: Skenovanie mRNA). Otázkou zostáva, či je potrebné prepísať 

najuznávanejší model, v ktorom je napojenie mRNA zabezpečené pomocou série interakcií čiapočka-

eIF4E-eIF4G-eIF3-40S, alebo sú moţné viaceré moţnosti, respektíve pre takto dôleţitý dej v bunke 

vznikli redundantné interakcie, ktoré sa navzájom prekrývajú a doplňujú.  

Ďalšou nezodpovedanou otázkou je odpadávanie jednotlivých komponentov eIF4F komplexu zo 

skenujúceho komplexu, čo súvisí aj s otázkou, čo presne je súčasťou 48S komplexu
§
. Proteín eIF4G u 

kvasiniek ostáva v spojení malou ribozomálnou podjednotkou aţ do nájdenia AUG štart kodónu [4], 

ale eIF4E sa nenachádza medzi proteínmi izolovanými z polyzomálnych profilov (osobné pozorovanie 

a ústne zdelenie: Leoš Valášek). Pokiaľ eIF4E proteín odpadáva hneď po naviazaní mRNA na 43S, 

alebo niekedy počas skenovania, otvára sa otázka, ako, kedy a či vôbec sa naviaţe naspäť pri nasadaní 

ďalších ribozómov na mRNA (v prípade modelu uzatvorenej slučky to nie je nutné). 

V realite samozrejme nie je moţné jednotlivé kroky iniciácie translácie takto oddeľovať, dochádza 

tu k funkčnému prekryvu bodov 4, 5 a 6 na úrovni rozvoľňovania sekundárnej štruktúry 5´UTR oblasti 

mRNA.  

                                                      

* odvodené od jednopísmenových skratiek aminokyselinových zvyškov konzervovaného motívu helikáz, recentný súhrný 

článok popisujúci mechanizmus rozvolňovania RNA DEAD box helikázami [57]  
† slabé mRNA sú molekuly s dlhou a/alebo štruktúrovanou 5´UTR oblasťou, ktoré sa translatujú z nízkou účinnosťou. 
‡ interakciám eIF4G s ďalšími translačnými faktormi a inými proteínami je venovaná kapitola 2.2 
§ v poslednom čase sa presadzuje názov 48S aţ pre komplex naviazaný stabilne na AUG štart kodón, aj keď pomerne logické 

je označovať tak uţ komplex po spojení mRNA a 43S, kedy dôjde k nárastu veľkosti komplexu (čo je vyjadrené zmenou 

Svedbergovej konštanty z 43 na 48S)  
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Obrázok 1: Všeobecne akceptovaný schématický model iniciácie translácie eukaryotov. 1. Recyklovanie ribozómov 

- translácia je cyklický proces, po terminácii translácie dochádza k rozpadnutiu post-terminačných komplexov a 

ribozomálne podjednotky su drţané separé pomocou viacerých proteínov. 2. Vytvorenie ternárneho komplexu eIF2-GTP-

Met-tRNAi 
Met 3. Tvorba preiniciačného komplexu 43S: 40S, eIF3, eIF1,eIF1A, eIF2-GTP-Met-tRNAi 

Met a eIF5. 4. 

Naviazanie komplexu eIF4F na mRNA a rozvoľnenie sekundárnej štruktúry v 5´oblasti pomocou helikázovej aktivity 

komplexu. 5. Spojenie 43S s mRNA pomocou interakcie eIF4F a eIF3. 6. Skenovanie 5´konca mRNA. 7. Rozpoznanie 

štart kodónu, prestavba komplexu spojená s hydrolýzou GTP. Vytvorenie tzv. zatvorenej konformácie 48S podjednotky. 

8. Spojenie ribozomálnych podjednotiek. Počas tohoto procesu dochádza k uvolneniu väčšiny translačných iniciačných 

faktorov. 9. Hydrolýza GTP viazaného na eIF5B proteín a následné uvoľnenie eIF5B-GDP a eIF1A z ribozómov.    
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6. Skenovanie mRNA: Ako som uviedla vyššie, pri prechádzaní 43S kompexu pozdĺţ 5´UTR 

mRNA v smere 5´3´ za účelom hľadania štart kodónu dochádza zároveň k rozvoľňovaniu 

prípadných sekundárnych štruktúr. Pokiaľ sa na mRNA ţiadne štruktúry nevyskytujú, stačí pre začatie 

translácie prítomnosť 43S komplexu, faktory nutné pre helikázovú aktivitu nie sú potrebné [65]. 

Väčšina prirodzene sa vyskytujúcich mRNA má aspoň minimálnu sekundárnu štruktúru, a v takýchto 

prípadoch uţ sú ATP a faktory eIF4A, 4G, 4B potrebné [65-67].  

Donedávna boli v pokusoch pouţívané takmer výlučne umelé mRNA molekuly alebo -globínová 

mRNA s čo najjednoduchšou sekvenciou (krátke, bez moţnosti vytvárať pevnejšie sekundárne 

štruktúry), čo síce umoţnilo pomerne detailne stanoviť niektoré funkcie jednotlivých faktorov, ale 

zároveň znemoţnilo identifikovať proteíny a interakcie potrebné reálne in vivo. V posledných rokoch 

boli objavené nové helikázy a stanovené ďalšie funkcie niektorých uţ dobre popísaných faktorov 

práve v súvislosti s pouţitím iných, štruktúrne zloţitejších mRNA molekúl. U cicavcov bola nedávno 

potvrdená funkcia eIF4B v stimulácii helikázovej aktivity eIF4A s tým, ţe ovplyvňuje transláciu 

hlavne mRNA molekúl s vysokoštruktúrovanou 5´UTR niektorých proliferačných a antiapoptotických 

proteínov [68]. Ďalšie helikázy, ktoré sú vyţadované pre iniciáciu translácie štrukturovaných 5´UTR 

sú DDX3 (kvasinkový homológ Ded1p) [69, 70] a DHX29, ktorá je spájaná s tumorigenézou [71, 72]. 

Pomerne dobre sú charakterizované zmeny konformácie eIF4A helikázy v rôznych štádiách 

činnosti [73-77] a synergický efekt eIF4G a eIF4B proteínov pri stimulovaní aktivity eIF4A [78]. 

Presný mechanizmus priebehu skenovania a hľadania štart kodónu stále nie je známy, ale v nedávnom 

období došlo k výraznému posunu v tejto oblasti. Podľa nového modelu to vyzerá, ţe komplex 

obsahujúci helikázu kontaktuje mRNA zároveň pred aj za ribozómom (mRNA sa v podstate obvíja 

okolo 40S podjednotky) a pomáha udrţovať väčšiu časť mRNA v rozvoľnenom stave [79]. Iný model 

hovorí o náhodnom pohybe difúziou, v ktorom akúsi záklopku proti spätnému pohybu robí eIF4B 

proteín, čím umoţňuje jednosmerný pohyb skenovania [80]. Dokonca existuje práca, ktorá popisuje 

akési preskočenie vlásenkových štruktúr v 5´UTR oblasti bez nutnosti ich rozvoľnenia (pokiaľ nie je 

prítomný faktor eIF1 a helikáza DHX29). Za úplné rozvoľnenie sekundárnych štruktúr a dôsledné 

skenovanie pozdĺţ celej 5´UTR oblasti mRNA aţ do rozpoznania štart kodónu zodpovedá práve 

DHX29 [81]. Momentálne nie je jasné, akým spôsobom translačná iniciačná mašinéria určuje, ktorá z 

helikáz bude vyuţitá, respektíve, či vôbec a nakoľko je ich účinok synergický.  

7. Rozoznanie AUG štart kodónu: Mechanický princíp je v podstate jednoduchý, antikodón Met-

tRNAi 
Met

 umiestnenej v P-mieste 43S podjednotky ribozómu musí rozpoznať AUG štart kodón v 

5´UTR. Problém je len nájsť "ten správny", aby nedošlo k posunu čítacieho rámca, prípadne 

preskočeniu štart kodónu a pod. Obvykle je teda AUG kodón umiestnený do kontextu, ktorý je podľa 

jeho objaviteľky nazývaný Kozakovej sekvencia: GCC(A/G)CCAUGG, pričom najdôleţitejšie sú 

pozície -3 (vyţaduje prítomnosť purínu) a +4 (G) [zhrnuté v: 82]. Pozície -3 a +4 sú v kontakte s α-

podjednotkou eIF2 a ribozomálnym proteínom S15 [83]. Faktor eIF1, ktorý je pre rozpoznávanie 

"správneho" AUG štart kodónu zásadný [65, 84, 85], paradoxne tieto ribonukleotidy priamo 
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nekontaktuje [45]. Faktor eIF3 kontaktuje oblasť -8 aţ -17 a "predlţuje" mRNA väzobný kanál 40S 

podjednotky [86].    

Pre skenovanie je potrebná tzv. otvorená konformácia 43S komplexu, po správnom identifikovaní 

štart kodónu dochádza k značnému prebudovaniu komplexu, čo umoţňuje stabilné spojenie 

iniciátorovej tRNA s AUG kodónom v P-mieste ribozómu. Nasleduje veľmi rýchly prechod do 

zatvorenej konformácie, takţe sa 43S komplex nestihne posunúť ďalej po mRNA, čím sa ukončí 

fáza skenovania [87]. Vzhľadom na veľkú dôleţitosť správneho rozpoznania AUG štart kodónu je 

zmena konformácie prísne regulovaná na mnohých úrovniach a regulácie sa účastnia v podstate všetky 

prítomné proteíny, u kvasiniek je napríklad potrebný intaktný MFC komplex [52] a kontrolnú úlohu 

má aj samotná 18S rRNA malej ribozomálnej podjednotky [88, 89].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý proces je veľmi zloţitý, a napriek tomu, ţe je známe veľké mnoţstvo detailov, presný 

mechanizmus nie je popísaný. Pravdepodobne ešte počas skenovania eIF5 aktivuje GTPázovú aktivitu 

eIF2 proteínu a prebehne hydrolýza GTP na GDP [90]. Komplex eIF2-GDP-Pi
*
, alebo len samotný Pi 

je udrţovaný na mieste aţ do rozpoznania AUG kodónu, a to pomocou faktoru eIF1 [90, 91], eIF5[92]. 

S najväčšou pravdepodobnosťou eIF1 a eIF5 súťaţia o naviazanie podjednotky  alebo  faktoru eIF2 

a výmena eIF1 za eIF5 v inkriminovanom väzobnom mieste by mohla spúšťať uvoľnenie Pi [93, 94].  

Faktor, ktorý pravdepodobne spúšťa túto prestavbu, je eIF1A, ktorého helikálne doména zastrešuje 

časť mRNA kanálu a jeho C-terminálna časť prekrýva P-miesto 40S podjednotky, čím zabraňuje 

presnému zapadnutiu Met-tRNAi 
Met

 do P-miesta [46, 55]. Po rozpoznaní štart kodónu eIF1A pozmení 

pozíciu a pevnejšie sa naviaţe na 43S, k čomu je potrebný eIF5 proteín [85, 95, 96]. Identifikované 

                                                      

* anorganický fosfát, zbytok kyseliny fosforečnej 

Obrázok 2: Multifaktoriálny 

komplex umoţňuje 40S podjednotke 

ribozómu zaujať konformáciu, v 

ktorej dochádza k väzbe mRNA.  

A: "Platforma" a "telo" 40S 

podjednotky ribozómu z rôznych uhlov 

pohľadu - ţltozelená, s naviazaným 

MFC - fialová. Pri kaţdom pohľade je 

zmenšený náhľad na rovnako 

orientovanú 40S bez MFC. B: Diagram 

pozorovaných konformačných stavov. 

Po naviazaní MFC dochádza k 

výraznému posunu najmä v oblasti 

"platformy" 40S podjednotky. "Hlava" 

zaujíma viacero konformácií, 

respektíve je v pohybe. Po odpadnutí 

MFC sa 40S vracia do zhruba rovnakej 

polohy ako v neaktívnom stave.  

h - hlava 40S (modrá farba; 

rozmazanie na strednom obrázku 

naznačuje pohyblivosť štruktúry);  

p - platforma; b - telo (ţltá); mfc - 

multifaktoriány komplex (ruţová)  

Upravené podľa [6]. 
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boli dva SE
*
 elementy v C-terminálnej oblasti, ktoré znemoţňujú iniciáciu translácie na inom neţ 

AUG kodóne [55]. Najnovší model predpovedá, ţe po rozoznaní AUG sa C-terminálna časť eIF1A 

uvolní z P-miesta a k slovu sa dostáva helikálna doména a N-koncová časť eIF1A, ktoré naopak 

umoţnia ternárnemu komplexu pevne sa naviazať do P-miesta ribozómu [55]. Následne 

pravdepodobne dochádza k uţ spomínanému vytlačeniu eIF1 z pôvodnej pozície a uvoľneniu Pi aj 

eIF1 z ribozomálnej podjednotky [85, 90, 97], čo definitívne vedie k vytvoreniu zatvorenej 

konformácie 48S neschopnej ďalšieho skenovania [56, 85, 94]. Na regulovaní prechodu z otvorenej do 

zatvorenej konformácie sa zúčastňujú aj podjednotky eIF3 faktoru - 3b, j, a, ktoré sa nachádzajú v 

blízkosti výstupného miesta mRNA z ribozómu [98]. 

 eIF2-GDP má niţšiu afinitu k Met-tRNAi 
Met

, takţe sa určité mnoţstvo eIF2 uvoľní z komplexu 

[83, 99] po uvoľnení Pi, zvyšný eIF2-GDP odpadne aţ pri spojení veľkej a malej podjednotky 

ribozómu spolu s väčšinou ostatných faktorov [83, 91]. Proteín eIF2 je následne aktivovaný 

pôsobením iniciačného faktoru eIF2B, ktorý vymení GDP z eIF2 späť za GTP [viac informácií v 

súhrnnom článku 100]. Predčasná aktivácia eIF2 proteínu je zabezpečená faktorom eIF5, ktorý 

kompetuje s eIF2B o väzobné miesto na eIF2 [101].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Spojenie ribozomálnych podjednotiek: V tomto kroku je potrebný ďalší z translačných 

iniciačných faktorov - na ribozóme závislá GTPáza eIF5B [102]. Naviazaním eIF5B na pomerne 

veľký povrch oboch podjednotiek ribozómu (čiastočne do priestoru medzi ribozomálne podjednotky) 

dochádza k prestavbe priestorovej štruktúry ribozómu [103]. Tá pravdepodobne spôsobí uvoľnenie 

väčšiny translačných iniciačných faktorov.  

                                                      

*z anglického "scanning enhancers" – elementy podporujúce skenovanie mRNA 

faktor počet podjednotiek charakteristika faktorov resp. úloha v iniciácii translácie 

eIF1 bez podjednotiek 
monitorujú kodón-antikodón 
interakciu počas skenovania, 

stimulujú väzbu eIF2-GTP-
Met-tRNAi

Met
 na 40S 

pôsobí proti predčasnej 
indukcii hydrolýzy eIF2-GTP 

eIF5 faktorom 
eIF1A bez podjednotiek  
eIF2 3 viaže iniciátorovú tRNA a privádza ju do P-miesta ribozómu 

eIF2B 5 znovu aktivuje eIF2, zabezpečuje výmenu GDP za GTP 

eIF3 
13 (nie všetky sú 

esenciálne) 

dynamicky sa meniaci komplex, zohráva viaceré úlohy 
v iniciácii translácie, najmä čo sa týka viazania jednotlivých 

komponentov 43S komplexu a skenovania 

eIF4F 
3 podjednotky 

(uvedené pod eIF4F 
komplexom) 

prepojenie mRNA s translačnou mašinériou, rozvoľnenie 
štruktúry 5´UTR pri skenovaní mRNA 

eIF4E viaže čiapočku na 5´konci mRNA 

eIF4G 
viaže viaceré faktory (pomáha vytvoriť 43S a 48S komplexy), 

zvyšuje procesivitu eIF4A helikázy 
eIF4A na ATP závislá RNA helikáza 

eIF4B bez podjednotiek 
zvyšuje procesivitu eIF4A helikázy, podobnú funkciu vykonáva 

aj eIF4H 

eIF5 bez podjednotiek 
GTPázu aktivujúci proteín, aktivuje eIF2 a umožňuje jeho 

čiastočné odpadnutie z ribozómu 

eIF5B bez podjednotiek 
GTPáza, uvoľňuje z ribozómu časť translačných iniciačných 

faktorov, umožňuje spojenie podjednotiek ribozómu 
eIF6 bez podjednotiek bráni spojeniu 60S a 40S podjednotiek ribozómu 

Tabuľka 1: Prehľad základných translačných iniciačných faktorov a stručná charakteristika ich funkcie  
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9. Tvorba translačne kompetentných ribozómov: Hydrolýza GTP je nutná aţ pre uvoľnenie 

samotného eIF5B proteínu a aktivuje sa interakciou C-koncových domén eIF1A a eIF5B [104]. 

Translačný faktor 1A teda pravdepodobne napomáha naviazaniu eIF5B na 40S podjednotku a ich 

uvolnenie z 80S ribozómu je koordinované [105, 106]. K uvoľneniu C-konca eIF1A však dochádza aţ 

po správnom rozpoznaní štart kodónu [96, 106]. Správne rozpoznanie štart kodónu je teda 

zabezpečené na viacerých úrovniach.  
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2.2 "Spojka" alias eIF4G 

Translačný iniciačný faktor 4G  patrí medzi najväčšie z tzv. klasických iniciačných faktorov. 

V závislosti od organizmu má pribliţne 150-220 kDa. Na svojom povrchu má veľké mnoţstvo 

väzobných miest, pretoţe drţí pohromade eIF4F komplex, interaguje s eIF3 faktorom, PABP 

proteínom, Mnk kinázou a inými proteínmi, ktoré majú väčšinou funkciu v regulácii iniciácie 

translácie. Preto sa v angličtine označuje "scaffold protein" - lešenie, alebo skôr konštrukcia, ktorá drţí 

pohromade celý komplex proteínov. Medzi hlavné úlohy eIF4G proteínu patrí prepojenie mRNA so 

43S podjednotkou ribozómu [zhrnuté napr. v 19], stimulovanie helikázovej aktivity eIF4A proteínu 

[77, 78, 107], mal by taktieţ stimulovať väzbu eIF4E proteínu na čiapočku [108] a zabezpečovať 

cirkularizáciu mRNA [zhrnuté napr. v 109].    

Jeden zo všeobecne akceptovaných modelov týkajúcich sa iniciácie translácie je tzv. "closed loop 

model" - molekula mRNA vytvorí priblíţením čiapočky a poly-A konca slučku, čím dochádza k 

cyklickému opakovaniu translácie danej mRNA molekuly, bez nutnosti terminácie a opätovnej 

iniciácie translácie. Čiapočka a poly-A koniec majú v tomto smere synergický účinok na zvýšenie 

efektivity translácie [110, 111]. Interakcia PABP a eIF4G dokonca zvyšuje afinitu eIF4E proteínu 

k čiapočke [112]. Na vytvorení translačne aktívnej uzatvorenej slučky sa u kvasiniek okrem eIF4G a 

PABP1 [113],  podieľajú aj translačné iniciačné faktory eIF4E, eIF3 a terminačné faktory eRF3 a 

eRF1 [114]. K stimulácii translácie je nutné, aby bol poly-A koniec dlhší neţ cca 30 nt. Veľmi 

prekvapivé je, ţe uzatvorená slučka sa v in vitro podmienkach na mRNA molekulách dlhších neţ 

500nt vytvára s klesajúcou pravdepodobnosťou závislou od dĺţky mRNA [114].     

Keďţe uţ bolo identifikovaných viacero izoforiem eIF4G proteínu u pomerne veľkého mnoţstva 

organizmov, môţeme v tomto kontexte hovoriť o rodine eIF4G proteínov. Rôzne izoformy eIF4G sú 

kódované rôznymi génmi [115-118]. V prípade ľudského eIF4G1 proteínu, vznikajú ďalšie izoformy 

kódované jedným génom pomocou alternatívneho štartu translácie na rôznych AUG kodónoch [119, 

120]. Prvá bola identifikovaná najkratšia izoforma - eIF4Ga [120, 121], ktorej chýba kus N-

terminálnej domény zabezpečujúci interakciu s PABP [122-124]. V najväčšej koncentrácii sa v 

leukemickej línii K562 vyskytuje najdlhšia izoforma 4Gf [120]. Podobne vznikajú z jedného génu 

viaceré izoformy eIF4G faktora u Cenorhabditis elegans [125]. Jednotlivé izoformy u vyšších 

eukaryotov  pravdepodobne ovplyvňujú transláciu rôznych mRNA [126, 127], eIF4G2 izoforma je 

napríklad potrebná v spermatogenéze drozofily [128, 129] a oogenéze C. elegans [125].  

Do eIF4G rodiny je zaraďovaný aj homológ eIF4G1 proteínu - p97 (nazývaný aj DAP5 alebo 

NAT1), ktorému chýba celá N-terminálna časť eIF4G proteínu, ktorá obsahuje napr. eIF4E väzobné 

miesto a p97 skutočne s eIF4E neinteraguje [130-132]. Jeho nadexpresia však napriek tomu stimuluje 

transláciu [133]. Počas bunkového stresu p97 selektívne ovplyvňuje transláciu mRNA molekúl [134] 

a redukcia mnoţstva p97 v nestresovaných bunkách vedie k zvýšenej apoptóze [135]. Pravdepodobne 

pôsobí cez dráhu iniciácie translácie nezávislú na čiapočke [134-136].  

Kvasinka  S. cerevisiae tieţ kóduje dve izoformy eIF4G proteínu: 4GI a 4GII [116]. Tieto proteíny 

sa môţu čiastočne navzájom zastúpiť. Deletovanie 4GII v podstate nemá fenotypový dopad, 
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výsledkom deletovanie 4GI je spomalenie rastu, zvýšená senzitivita na chlad [116] a pokles celkovej  

translácie [20]. U kvasiniek majú jednotlivé izoformy minimálny vplyv na iniciáciu translácie 

špecifickú pre  jednotlivé mRNA, mierne zhoršená je len iniciácia translácie mRNA molekúl, ktoré 

majú dlhý poly-A koniec v prípade deletovania 4GI izoformy. Tento efekt sa ale zmierni pridaním 

ďalšej kópie génu kódujúceho 4GII izoformu [20]. Pokiaľ sú z buniek odstránené obe izoformy, 

dochádza k zastaveniu rastu, ale relatívna efektivita translácie jednotlivých mRNA molekúl sa zmení 

len veľmi málo. Najviac zasiahnuté sú mRNA, ktoré sa za normálnych okolností translatujú dobre, 

naopak u mRNA s nízkou efektivitou translácie dochádza k jej zvýšeniu [137].          

Z porovnania cicavčích a kvasinkových eIF4G proteínov vyplýva určitá konzervovanosť 

usporiadania domén. U vyšších eukaryotov má eIF4G tri domény: N-terminálnu (N-doména), stredovú 

(M-doména
*
) a C-terminálnu (C-doména). Súčasťou N-domény je väzobné miesto pre PABP [122, 

123, 138] a eIF4E [58, 139], táto doména je najmenej konzervovanou časťou eIF4G proteínu. V M-

doméne (C-doméne kvasiniek) sa nachádza miesto pre väzbu eIF4A [58] a eIF3 [58], ďalej sa tu 

nachádza RRM motív. Spostredkováva teda prepojenie mRNA a ribozómu [58]. Väzba faktorov 

eIF4A a eIF3 na M-doménu eIF4G je koordinovaná, kaţdý faktor zosiluje väzbu toho druhého na 

eIF4G [59]. C-doména pozostáva z ďalšieho miesta pre väzbu eIF4A [140] proteínu a miesta väzby 

Mnk kinázy [141]. Cicavčie eIF4G proteíny teda majú dve miesta väzby pre eIF4A. Na jedno väzobné 

miesto sa viaţe jedna molekula eIF4A a väzba dvoch molekúl eIF4A je pravdepodobne koordinovaná 

[142]. Toto väzobné miesto je konzervované aj u kvasiniek, konsenzus sekvencia je: 

L/ILNKLTL/PE/QM/KF [140]. Druhé väzobné miesto (v C-terminálnej doméne) nie je esenciálne, 

ale zvyšuje väzbu ribozómu na mRNA [143]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

* z anglického "Middle-domain" 

Obrázok 3: Schéma interakcie eIF4G s proteínmy translačného iniciačného komplexu. Čísla v krúţkoch 

označujú jednotlivé translačné iniciačné faktory. Šedé pozadie krúţkov označuje translačné faktory, ktoré sa 

účastnia kontroly presnosti výberu AUG štart kodónu. Čiary so šípkami označujú interakcie, ktoré môţu 

prebiehať simultánne a preškrtnuté čiary ukazujú interakcie, ktoré sa vzájomne vylučujú. Plné šípky znázorňujú 

napojenie na ďalších členov iniciačného komplexu.  

Prevzaté z  [4]. 
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U kvasiniek chýba časť homologická k C-doméne (takţe chýba druhé eIF4A-väzobné a Mnk-

väzobné miesto) [116]. Oblasť zodpovedajúca M-doméne cicavcov je teda na C-terminálnom konci 

proteínu a označuje sa C-doména. Ďalší rozdiel medzi cicavčím 4G proteínom a proteínom 

S. cerevisiae je neschopnosť interakcie eIF4G s eIF3 faktorom, ktorá u cicavcov sprostredkuje 

spojenie s ribozómom. Väzba so zvyškom translačnej mašinérie je v prípade kvasiniek pravdepodobne 

zabezpečená pomocou interakcie eIF4G s faktormi: eIF5 a 1, ktoré sa obidva viaţu aj na eIF3, aj na 

eIF4G [4, 49]. Na podjednotku c eIF3 proteínu sa viaţu oba naraz [48], ale na eIF4G sa viaţu buď 

jeden, alebo druhý [4]. Schéma interakcie jednotlivých faktorov v kontexte iniciačného komplexu je 

na obrázku 3.  
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2.3 Translačný iniciačný faktor eIF4E 

eIF4E bol prvý popísaný translačný iniciačný faktor [144, 145]. Jedná sa o malý proteín (cca 

25kDa), takţe by sa dalo predpokladať, ţe za zhruba 30 rokov, čo je známy budeme o ňom vedieť uţ 

úplne všetko. Opak je však pravdou. Pri tomto proteíne skutočne platí, ţe s kaţdou zodpovedanou 

otázkou sa vynorí mnoho ďalších. Dotknúť sa všetkých aspektov eIF4E proteínu by bolo ďaleko nad 

rámec tejto práce, preto sa pokúsim zamerať na kontroverzné otázky, ktoré ma zaujali.  

Základný eIF4E proteín (eIF4E1, viď kapitola 2.3.4) je pomerne konzervovaný naprieč všetkými 

organizmami, najmä čo sa týka priestorovej štruktúry. Ide o globulárny proteín, ktorý má konkávnu 

(alebo dorzálnu) a konvexnú stranu, ktorej súčasťou je zanorený ţliabok viaţuci čiapočku. Konvexná 

strana je vystlaná ôsmimi β-skladanými listami, na dorzálnej strane je štruktúra stabilizovaná tromi 

dlhými α-helixami a jedným krátkym α-helixom [5, 146, 147]. Medzi jednotlivými α-helixami 

a β-listami sa nachádzajú slučky, ktoré sú najmenej konzervované, hlavne čo sa týka ich dĺţky. Ale aj 

v týchto oblastiach sa nachádzajú funkčne dôleţité aminokyselinové zvyšky. Jednotlivé stanovené 

štruktúry sa však líšia v počte α-helixov. V prípade ľudského eIF4E proteínu bolo u apo-formy 

identifikovaných   6 α-helixov [18]. Rovnako sa 3 dlhé a 3 krátke α-helixy nachádzajú v štruktúre 

S. cerevisiae eIF4E-m
7
GDP [148] (obrázok 4). Iná skupina identifikovala iba tri α-helixy a to 

v prípade štruktúry komplexu m
7
GpppA–eIF4E–4E-BP1 peptid (H. sapiens) [149]. V prípade m

7
GTP-

eIF4E-4E-BP1 peptid sa okrem troch jasne viditeľných α-helixov v štruktúre nachádza minimálne 

jeden ďalší krátky α-helix [15]. Počet helixov pravdepodobne závisí od pouţitých metód, spôsobu 

vizualizácie dát, či prítomnosti väzobných partnerov.  

Do ţliabku viaţuceho čiapočku sa pomocou π-π interakcií s dvomi tryptofánovými zvyškami viaţe 

metylovaná čiapočka vyskytujúca sa na 5´konci eukaryotických mRNA molekúl (kapitola 2.3.3). 

Neštruktúrovaný N-koniec spolu s priľahlou dorzálnou oblasťou tvorí interakčný povrch pre proteín 

eIF4G a negatívne regulátory eIF4E proteínu (kapitola2.3.2) (obrázok 4). Ako som spomínala vyššie, 

spojenie mRNA so 43S podjednotkou ribozómu je zabezpečené interakciou eIF4E a eIF4G.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: NMR štruktúra S. cerevisiae eIF4E-

m7GDP. Ide o štruktúru eIF4E (červená) v komplexe 

s analógom čiapočky m7GDP, ktorý je naviazaný 

medzi dva tryptofánové zvyšky: Trp104 a Trp58 

(čierna). 

PDB ID: 1AP8 

Štruktúra bola vizualizovaná pomocou programu 

UCSF Chimera verzia 1.5.3 

(http://www.cgl.ucsf.edu/chimera) [14], ktorý 

vyuţíva na priestorové vykreslenie štruktúr program 

POV-Ray (http://www.povray.org/).          
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Okrem úlohy v iniciácii translácie má eIF4E proteín aj ďalšie funkcie: ochrana 5´konca mRNA 

pred nukleázami (zvýšenie stability mRNA) a transport niektorých mRNA z jadra. Molekuly  mRNA, 

ktoré sú z jadra transportované pomocou eIF4E, obsahujú na 3´konci element senzitívny k eIF4E   

(4E-SE) [150]. Väčšina z nich kóduje proteíny, ktoré podporujú proliferáciu a preţívanie buniek. 

Zaujímavý je koncept tzv. RNA regulónov, teda akýchsi skupín mRNA molekúl so spoločnou 

reguláciou. RNA regulón, ktorý je regulovaný pomocou eIF4E proteínu (a iných interagujúcich 

partnerov), je spájaný s tumorigenézou [zhrnuté v 151]. Veľmi dôleţité v týchto procesoch sú práve 

proteíny, ktoré sa na eIF4E viaţu, pretoţe ovplyvňujú jeho lokalizáciu aj osud mRNA molekuly, ktorá 

je na ňom naviazaná. Napríklad 4E-T proteín, ktorý importuje eIF4E do jadra [152], po 

nadexprimovaní pravdepodobne smeruje eIF4E aj s mRNA do procesujúcich teliesok – "P-bodies". 

Tým utlmuje transláciu a zniţuje stabilitu mRNA [153, 154]. Vplyv jadrovej funkcie eIF4E na 

tumorigenézu sa kvasiniek netýka, preto túto tému nebudem detailne popisovať a záujemcom o túto 

problematiku by som odporučila recentný súhrnný článok [155]. 

V regulácii eIF4E zohrávajú úlohu aj posttranslačné modifikácie. Asi najlepšie preštudovaná je 

fosforylácia. Zabezpečujú ju Mnk kinázy, ktoré sa viaţu na eIF4G. U ľudského eIF4E1 proteínu je 

fosforylovaný serín 209. Signály vedúce k indukcii fosforylácie eIF4E proteínu sa v podstate zhodujú 

so signálmi aktivujúcimi transláciu a podporujúcimi rast buniek [156]. Preto bola trochu prekvapivá 

informácia, ţe fosforylácia eIF4E zniţuje jeho afinitu k čiapočke, pravdepodobne kvôli odpudivým 

silám medzi fosfátovými skupinami P-Ser209 a čiapočky [157, 158]. Autori to vysvetľujú tak, ţe 

fosforylácia eIF4E, ktorá prebehne aţ po naviazaní eIF4E aj Mnk kinázy na eIF4G, pomôţe uvoľniť 

eIF4F komplex z 5´konca mRNA, čo by malo viesť k zlepšeniu skenovania 5´UTR oblasti [158]. Pre 

úplnosť by som chcela zdôrazniť, ţe ešte stále nie je objasnené, kedy sa eIF4F komplex uvoľňuje 

z 5´konca mRNA. Je moţné, ţe eIF4E (a teda aj celý eIF4F komplex) je naviazaný na čiapočku aj 

počas skenovania.  

Úplne opačné sú staršie pozorovania inej skupiny, kde nameraná afinita eIF4E k rôznym analógom 

čiapočky stúpla po fosforylácii 3-4 krát [159], taktieţ bola pozorovaná stabilizácia väzby 

fosforylovaného eIF4E a eIF4G [160]. Zníţená schopnosť tvorby eIF4F komplexu na m
7
GTP sefaróze, 

ako dôsledok chýbajúcej fosforylácie bola pozorovaná aj v recentnej publikácii z roku 2010 [161]. 

V súlade s týmito pozorovaniami je model, podľa ktorého môţe vznikať interakcia medzi P-Ser209 

a Lys159, ktorý sa nachádza oproti nemu v ţliabku rozpoznávajúcom čiapočku a stabilizovať tak 

naviazanie mRNA na eIF4E [146, 162]. Slepenkov a kolektív taktieţ pozorovali zhoršenie väzby 

fosforylovaného eIF4E proteínu na čiapočku, ale disociácia eIF4E z čiapočky ostávala nezmenená. 

Autori špekulujú o vplyve fosforylácie eIF4E v krokoch nasledujúcich po naviazaní na čiapočku [163]. 

Mechanizmus, akým fosforylácia eIF4E proteínu ovplyvňuje iniciáciu translácie, teda stále nie je 

objasnený, ale z uvedených faktov sa dá odvodiť model, v ktorom by sa eIF4E viazalo na čiapočku 

v nefosforylovanom stave, následne by pomocou Mnk kinázy mohlo byť fosforylované, čo by 

zosilnilo väzbu na čiapočku. Vzhľadom na to, ţe nie je jasné, či je eIF4E proteín potrebný počas 

skenovania a pri opakovanej translácii v tzv. "closed-loop" forme mRNA, nie je moţné vyvodzovať 
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ţiadne ďalšie závery. Faktom je, ţe fosforylácia eIF4E je v niektorých prípadoch asociovaná so 

vznikom rakoviny, pravdepodobne v súvislosti s potlačovaním apoptózy [164-168]. 

Po tom, čo som popísala dôleţitosť eIF4E proteínu v rôznych procesoch (a hodlám v tom 

v nasledujúcich kapitolách pokračovať), musím pre poriadok uviesť, ţe funkcia eIF4E proteínu a 

čiapočky pri formovaní eIF4F komplexu na 5´konci mRNA, bola nedávno spochybnená. Autori pod 

tlakom mnoţstva štúdií o významnosti väzby eIF4E/eIF4F na čiapočku pripúšťajú, ţe eIF4F komplex 

s čiapočkou interaguje, resp. ju "kontaktuje", ale namerané dáta jasne ukazujú, ţe oveľa väčší vplyv 

neţ prítomnosť čiapočky, má na utvorenie eIF4F-mRNA komplexu dostatočná dĺţka mRNA (viac ako 

60nt) [169].          

2.3.1 eIF4E ako limitujúci faktor? 

Iniciácia translácie je, čo sa týka regulácie, bezpochyby najdôleţitejší krok translácie. Z 

historických dôvodov sa v mnohých článkoch uvádza ako fakt, ţe limitujúcim faktorom je práve 

eIF4E [161, 170-174]. Situácia je však omnoho zloţitejšia a od dôb, kedy bol eIF4E faktor označený 

ako najmenej zastúpený zo všetkých (vtedy známych) translačných iniciačných faktorov [175, 176]   

sa viackrát ukázalo, ţe ho v bunkách zasa aţ tak málo nie je [177-179]. V bunkách sa z iniciačných 

faktorov vo vyššom mnoţstve vyskytuje iba eIF4A, dokonca je eIF4E v nadbytku oproti ribozómom 

[178]. To samozrejme neznamená, ţe nemôţe byť limitujúcim faktorom. Do hry totiţ vstupujú 

negatívne regulátory tzv. 4E-BP
*
, regulácia pomocou fosforylácie, stabilita jednotlivých komplexov 

4E proteínu a podobne.   

Medzi mnoţstvom (resp. aktivitou) eIF4E a zmenami na úrovni translácie (resp. fenotypu), 

existuje jasná korelácia. Potvrdená je funkcia eIF4E v adaptácii na environmentálny stres [180], má 

nezastupiteľnú úlohu vo vývoji [zhrnuté v 19], zvýšená hladina 4E proteínu je nachádzaná u stále 

väčšieho mnoţstva rakovín a intenzita zvýšenia hladiny eIF4E koreluje s agresivitou nádoru a 

zhoršením prognózy ochorenia [181, 182]. U kvasiniek dochádza pri zníţení funkčnosti, alebo hladiny 

eIF4E proteínu k zmenám v morfológii buniek, biogenéze ribozómov a poruchám bunkového cyklu 

[178, 183]. Keď sa ale pozrieme na namerané hladiny celkovej translácie, ukáţe sa nám úplne iný 

obrázok. U kvasiniek nemá ani výrazné zvýšenie hladiny 4E, ani jej zníţenie (aţ na 30% normálnej 

hladiny), skoro ţiaden efekt na rastovú rýchlosť, alebo na úroveň translácie [178, 184]. U vyšších 

organizmov je situácia obdobná [185, 186]. Dalo by sa teda usudzovať, ţe úroveň hladiny eIF4E má 

veľmi špecifický vplyv na transláciu, ale neovplyvňuje príliš úroveň translácie ako takej.  

Otázka, čo je vlastne limitujúcim krokom v translácii, je teda otvorená. Limitujúcim faktorom by 

mohol byť napríklad eIF4A faktor (napriek vysokej koncentrácii v bunke) [187]. Podobný výsledok 

dosiahli v laboratóriu Dr. McCarthyho, kedy sledovali rýchlosť proteosyntézy po titrovaní mnoţstva 

vybraných translačných faktorov in vivo. Zaznamenaný vplyv faktorov na proteosyntézu klesá 

v poradí: eIF4G>eIF1A>eIF4E>eIF5B [188]. Novšie matematické modely naznačujú, ţe limitujúci by 

mohol byť krok výmeny GDP za GTP na eIF2 proteíne, závislý na eIF2B, alebo vytvorenie 

                                                      

* z anglického "4E-Binding Proteins", kompetujú o väzbu na 4E so 4G faktorom (viac v kapitole 2.3.2) 
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multifaktoriálneho komplexu (obsahuje aj eIF2-GTP-Met-tRNAi
Met

) [189]. Autori tvrdia, ţe do štúdie 

zahrnuli všetky známe translačné faktory a spolu s vylepšením matematických metód tak vytvorili 

lepší model, ako predchádzajúce štúdie. Pomerne dobre diskutujú aj prípadné nedostatky vlastnej 

metódy. Veľký prínos sa im rozhodne nedá uprieť, ale práca má minimálne jednu podstatnú slabinu – 

autori úplne zabudli na 4E-BP (resp. p20 proteín, keďţe ide o kvasinky). Lenţe práve vyviazanie 

eIF4E proteínu pomocou negatívnych regulátorov 4E-BP do translačne neaktívnych komplexov by 

mohlo vysvetľovať pozorovania, ţe eIF4E je limitujúci faktor iniciácie translácie.        

2.3.2 Proteín-proteínové interakcie eIF4E a negatívne regulátory jeho aktivity 

N-terminálna oblasť je najmenej konzervovaná časť eIF4E proteínov naprieč najrôznejšími 

organizmami (kap 2.3.4). Úplne koncovú časť eIF4E je moţné deletovať u niţších aj vyšších 

eukaryotov a pri kratších deléciách v podstate nedochádza k ovplyvneniu funkcií eIF4E proteínu [190-

192] (podobné výsledky som dosiahla aj v prípade eIF4E proteínu C. albicans, kapitola 5.3.7.3). N-

koniec eIF4E proteínu je však potrebný pre väzbu na eIF4G, ktorá zosilňuje interakciu eIF4E s 

čiapočkou [5, 108, 193, 194]. Vice versa, naviazanie čiapočky zasa zvyšuje afinitu eIF4E k eIF4G [23]. 

NMR spektroskopia pomerne jasne ukázala, ţe po naviazaní eIF4E a eIF4G peptidu u kvasiniek, 

dochádza k výraznej prestavbe oboch proteínov v mieste spoločného kontaktu a neštruktúrovaný N-

koniec eIF4E nadobúda stabilnú konformáciu [22, 195] (pre porovnanie viď obrázky 4 a 5A). Zmena 

v konformácii N-konca spôsobuje malé zmeny pozdĺţ kostry proteínu a výsledkom je stabilizácia 

väzby na čiapočku [22] (obrázok 5A). Zmeny, ktoré v štruktúre eIF4E spôsobí eIF4G sa mierne líšia 

od zmien, ktoré spôsobí naviazanie čiapočky (obrázok 5B), ale obaja väzobní partneri spôsobujú 

vyššiu rigiditu eIF4E a vzájomne si uľahčujú interakciu s ním [23]. Je zvláštne, ţe existuje moţnosť 

deletovania úplne koncovej časti eIF4E proteínu, keďţe sa evidentne účastní interakcie s eIF4G 

a skutočne nadobúda priestorové usporiadanie. Zdá sa, ţe na interakcii eIF4E a eIF4G sa viac podieľa 

vonkajší povrch α-helixov eIF4E, ktoré sa vyskytujú na konkávnej strane proteínu v blízkosti N-konca 

[23] (obrázok 5 a 6A). Táto časť proteínu je značne konzervovaná medzi eIF4E proteínmi.  

U cicavcov (na rozdiel od kvasiniek) je pre zvýšenie afinity eIF4E k čiapočke potrebné, aby 

fragment eIF4G proteínu pouţívaný v pokusoch obsahoval aj RNA väzobné miesto, inak je jeho vplyv 

minimálny [196]. Stabilizácia α-helikálnej konformácie peptidu eIF4G zámenou vybraných 

aminokyselín za kyselinu aminoizobutyrovú (AIB)
*
, stimuluje väzbu peptidu na eIF4E zhruba 16 krát. 

Uvaţuje sa o vyuţití takýchto peptidov, po napojení k TAT peptidu, ktorý dobre penetruje do buniek, 

v liečbe rakovín [10].  

Pre úplnosť by som chcela zmieniť kritiku nameraných dát, ktoré potvrdzujú vzájomné zlepšenie 

interakcie čiapočky a eIF4G peptidov s eIF4E. Podľa Slepenkov a kolektív ide o artefakty spôsobené 

nevhodnou purifikáciou eIF4E proteínu [197] (diskutované v kapitola 5.4).  

Na veľmi podobný povrch ako eIF4G sa viaţu aj negatívne regulátory iniciácie translácie, tzv. 4E-

BP proteíny (obrázok 6), ktoré stéricky prekáţajú naviazaniu eIF4G, takţe vzniká kompetícia o eIF4E 

                                                      

* induktor α-helikálnej konformácie 
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[179, 198, 199]. Podobne ako eIF4G, aj 4E-BP proteíny zvyšujú afinitu eIF4E k čiapočke [5, 9, 193, 

198] a zároveň čiapočka zosilňuje interakciu eIF4E a 4E-BP [9, 200]. 4E-BP a eIF4G majú spoločný 

konzervovaný motív – YXXXXLϕ
*
 [139], ktorý je súčasťou väzobného povrchu účastniaceho sa na 

interakcii s eIF4E. Okrem eIF4G a 4E-BP proteínov majú tento motív aj iné proteíny, časť z nich je 

zhrnutá v tabuľke 2 zaradenej na koniec kapitoly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 4E-BP proteínov je regulovaná pomocou fosforylácie. Hyperfosforylácia na štyroch 

aminokyselinových zvyškoch inhibuje ich funkciu. Naopak, keď sú defosforylované, viaţu sa na 

eIF4E a inhibujú transláciu. Fosforyláciu 4E-BP zabezpečuje mTORC1 komplex, ktorý je súčasťou 

pomerne zloţitej signalizačnej dráhy. Najznámejším inhibítorom mTOR dráhy je rapamycín, čo sa 

odrazilo aj na názve komplexu: mammalian Target Of Rapamycin. Medzi signály aktivujúce mTOR 

dráhu zaraďujeme napríklad hormóny, mitogény, rastové faktory, inzulín a pod., teda signály vedúce 

k proliferácii a rastu buniek. Dráha zasahuje veľké mnoţstvo dôleţitých procesov a vychýlenie 

regulácie môţe viesť k váţnym poruchám, napríklad k vzniku rakoviny. Rapamycín a jeho analógy sú 

preto časté ciele výskumu ako v základnej, tak aj aplikovanej vede [zhrnuté napríklad v 201, 202]. 

Fosforylácia 4E-BP proteínov je hierarchická; ako prvé sú fosforylované Thr37
†
 a Thr46, nasleduje 

Thr70 a nakoniec je fosforylovaný Ser65 [203]. Tieto výsledky však boli spochybnené, a je moţné, ţe 

postupnosť môţe byť napríklad tkanivovo špecifická [204]. 

U človeka boli identifikované tri 4E-BP proteíny. Fosforylácia 4E-BP1 a 2 je závislá na 

prítomnosti tzv. RAIP
‡
 motívu, ktorý sa nachádza na N-konci. V apoptotických bunkách dochádza k 

odštiepeniu N-konca v 4E-BP1. Takto skrátený proteín si ponecháva 4E- väzobné miesto aj 

                                                      

* Y-tyrozín, X-akákoľvek aminokyselina, L-leucín, ϕ-hydrofóbna aminokyselina 
† číslovanie podľa ľudského 4E-BP1 
‡ názov odvodený od konsenzus sekvencie motívu: R-Arg, A-Ala, I-Ile, P-Pro 

Obrázok 5: Vplyv väzby analógu čiapočky a eIF4G peptidu na konformáciu eIF4E proteínu. A: Zmeny v pozícii 

proteínovej kostry eIF4E medzi komplexmi eIF4E•m7GDP a eIF4G• eIF4E•m7GDP, farebná stupnica je vyznačená 

v ľavom hornom rohu obrázku. eIF4E (fialová), eIF4G (biela), W104 a W58 sú tryptofány, medzi ktorými je 

naviazaný analóg čiapočky m7GDP. B: eIF4E proteín (ţltá) s vyznačenými aminokyselinovými zvyškami (červená), 

ktorých pozície sa líšia po naviazaní čiapočky a peptidu eIF4G. C: eIF4G peptid (modrá) s vyznačenými 

aminokyselinovými zvyškami (červená), ktoré sa líšia v závislosti od naviazania čiapočky na eIF4E proteín (ţltá). 

Jedná sa o S. cerevisiae, PDB ID: 1RF8           

A prevzaté z [22], B a C prevzaté z [23].  
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fosforylačné miesta. Na eIF4E sa viaţe, ale nemôţe byť fosforylovaný, a to ani napriek prítomnosti 

agens aktivujúcich mTOR dráhu (napríklad inzulín) a stáva sa veľmi potentným inhibítorom translácie 

[205]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne ako u eIF4G, aj v prípade 4E-BP je potrebná prítomnosť stabilnej α-helikálnej štruktúry 

v eIF4E väzobnom mieste. Fosforyláciou sa α-helix pravdepodobne destabilizuje a 4E-BP proteín 

disociuje z eIF4E [11].   

Najlepšie preskúmané kvasinkové 4E-BP proteíny p20 a Eap1 v podstatne nemajú okrem 

konsenzus 4E väzobného motívu ţiadnu homológiu, podobne je to aj u vyšších organizmov. Obidva 

tieto proteíny sa po väzbe na eIF4E podieľajú na inhibícii translácie [179, 206]. Deletovanie Eap1 

nemá veľký dopad na rastové charakteristiky, ale poskytuje rezistenciu na rapamycín [179, 206]          

a čiastočne aj diamidu
*
 a kadmiu [207]. Defekty v  membránovom transporte u kvasiniek vedú 

k zastaveniu translácie, k čomu je potrebný aj Eap1 [208]. Pokiaľ je v kmeňoch deletovaný 

ktorýkoľvek z týchto dvoch proteínov, nedochádza k tvorbe pseudohýf  po limitácií dusíku, a keďţe sa 

nemôţu vzájomne v tejto funkcii zastúpiť, zdá sa, ţe ovplyvňujú kaţdý inú skupinu mRNA molekúl. 

Inak ale ku komplementácii funkcií dochádza, podmienkou je ponechanie konsenzus motívu, 

pomocou ktorého dochádza k väzbe na eIF4E [209]. Ďalším zaujímavým 4E-väzobným proteínom 

kvasiniek je Ebs1p, ktorý sa viaţe na eIF4E proteín aj bez prítomnosti RNA. Obsahuje dva 4E 

väzobné motívy a reprimuje transláciu [210].   

                                                      

* oxiduje tiolové skupiny 

Obrázok 6: Porovnanie interakčného povrchu H. sapiens eIF4E proteínu potrebného pre väzbu eIF4G a 4E-BP. 

A: eIF4E (zelená farba, modro sú zvýraznené aminokyselinové zvyšky, ktoré sa priamo účastnia na interakcii) 

v komplexe s peptidom eIF4G1624-634 (ruţová), výmena G631 za AIB  (červená) je najvhodnejšia pre stabilizáciu          

α-helixu. 

B: eIF4E (elektrostatická mapa povrchu, kyslé, záporne nabité oblasti sú červené) s naviazaným  peptidom 4E-BP51-67 

(zelená). Kľúčové aminokyseliny eIF4E potrebné pre interakciu s 4E-BP sú vyznačené na obrázku celého komplexu     

(vľavo), 4E-BP peptid je popísaný na výreze vpravo. Sekvencia peptidu obsahuje konsenzus motív pre väzbu s eIF4E: 

Y54D55R56K57F58L59M60. Jeden z aminokyselinových zvyškov, ktorý je v 4E-BP fosforylovaný je S65, ktorý sa nachádza 

v bezprostredne blízkosti konsenzus motívu a α-helixu. C: eIF4E (tyrkysová, aminokyselinové zvyšky, ktoré na základe 

NMR interagujú s 4E-BP sú vyznačené modrou farbou) s modelom väzby 4E-BP (červená časť je prevzatá 

z kryštalografickej štruktúry m7GpppA–eIF4E–4E-BP1 peptid, PDBID: 1WKW [9], ţltá časť je model vytvorený na 

základe SAXS merania). Čiapočka je vyznačená zelenou farbou, ţliabok viaţuci čiapočku je zvýraznený šípkou.  

Prevzaté z: A [10] B [11] C [30].           
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Z týchto a iných výsledkov pozorovaných u vyšších organizmov bolo uţ dlhšiu dobu zjavné, ţe 

4E-BP nie sú len inhibítory translácie, ale nejakým spôsobom určujú, ktoré mRNA budú translatované. 

Prvý dôkaz, ţe tomu tak je, bol publikovaný v nedávnej dobe práve na príklade kvasinkových 

proteínov p20 a Eap1, ktoré menia špecificky transláciu dvoch rôznych skupín mRNA molekúl, medzi 

ktorými je len malý prekryv. Väčší počet mRNA je ovplyvnený proteínom p20 [211]. Táto štúdia 

navyše čiastočne zodpovedá otázku, ako je moţné takéto "vyberanie" mRNA molekúl, ak 4E-BP 

proteíny interagujú s eIF4E proteínom len pomocou krátkeho konzervovaného motívu, a eIF4E by 

taktieţ mal "iba" viazať čiapočku a moţno niekoľko málo nasledujúcich nukleotidov. Eap1 totiţ 

priamo interaguje s Puf1 a Puf2 a p20 proteín zasa s Puf4 a Puf5 proteínmi [211].  

Puf proteíny sú špecifické 3´UTR väzobné proteíny, ktoré zohrávajú úlohu v stabilizácii mRNA 

a inhibícii translácie. Nachádzajú sa v podstate u všetkých eukaryotických organizmov a v poslednom 

čase sa ukazuje ich vplyv na miestne a časovo špecifickú iniciáciu translácie. Okrem inhibície 

translácie aţ do "správneho" okamihu, existujú aj prípady, kedy priamo stimulujú iniciáciu translácie 

pôsobením na predĺţenie poly-A konca mRNA. Rozhodujú teda o osude špecifických mRNA molekúl 

a na základe príkladu z kvasiniek sa zdá, ţe tak robia aj v spolupráci s negatívnymi regulátormi 

translácie [zhrnuté v 212]. V interakčných štúdiách p20 a Eap1 s Puf  proteínmi síce nie je uvedený 

eIF4E faktor, ale predpokladám, ţe by mohlo ísť o podobný mechanizmus pôsobenia, ako 

v trojzloţkových interakčných systémoch vyšších eukaryotov. Ide o špecifické prípady, kedy je eIF4E 

prepojený pomocou interagujúceho väzobného partnera s tretím proteínom naviazaným na špecifický 

motív v 3´UTR mRNA [zhrnuté v 19, 213]. Jeden z najznámejších je príklad miestne špecifickej 

translácie nanos mRNA u D. melanogaster. V tomto prípade sa na eIF4E viaţe proteín CUP, ktorý 

interaguje s proteínom Smaug naviazaným  na SRE
*
 element v 3´UTR nanos mRNA. Interakcia 

eIF4E-CUP-Smaug  bráni naviazaniu eIF4G proteínu a spusteniu translácie [214].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocou metódy SAXS a in silico modelovania s vyuţitím kryštalograficky stanovenej štruktúry 

ľudského komplexu m
7
GpppA–eIF4E–4E-BP1 sa podarilo prvý krát aspoň čiastočne vizualizovať, 

akým spôsobom sa viaţe neskrátený 4E-BP proteín na eIF4E. Podobnú štúdiu som netrpezlivo 

očakávala a potvrdzuje, ţe interakčný povrch eIF4E proteínu vyuţívaný v proteín-proteínových 

interakciách je výrazne väčší, neţ ukazujú štúdie s krátkymi peptidmi. 4E-BP v podstate objíma eIF4E, 

a jeho C- aj N-terminálny koniec sa nachádzajú v blízkosti miesta, kam sa viaţe analóg čiapočky [30] 

                                                      

* z anglického "Smaug Response Element" 

proteín motív citácia proteín motív citácia 

hu4G 1 a 2 YDREFLL [139] hu4E-BP1 YDRKFLM [215] 

y4G 1 a 2 YGPTFLL [139] hu4E-BP2 a 3 YDRKFLL [215] 

dmCup YTRSRLM [214] hu4E-T YTKEELL [216] 

p20 YTIDELF [139] Gemin5 I YEAVELL [217] 

Ebs1p I YDISVLL [210] Gemin5 II LKLPFLK [217] 

Ebs1p II YRYKTLL [210] Maskin TEADFLL [218] 

Tabuľka 2:Prehľad konsenzus motívov vybraných 4E-BP proteínov. hu-ľudský, y-kvasinkový, 

dm-D. melanogaster 
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(obrázok 6C). Mohlo by teda dochádzať ku kontaktom 4E-BP proteínu s mRNA alebo k subtílnym 

zmenám v štruktúre eIF4E proteínu, ktoré by tieţ mohli napomáhať selektívne "vyberať" určité 

molekuly.    

2.3.3 Väzba čiapočky na eIF4E 

V prvých štruktúrnych štúdiách, ktoré ukázali väzbu čiapočky do väzobného ţliabku eIF4E (myší 

a kvasinkový proteín), boli pouţité amalógy čiapočky m
7
GDP [146, 148]. Ako bolo následne 

mnohokrát potvrdené, Trp56 a Trp102 (tedy aromatické aminokyseliny, číslovanie odvodené od eIF4E 

proteínu človeka) medzi sebou drţia pomocou - interakcií guanozín čiapočky, vytvára sa teda akési 

paralelne usporiadané trojvrstvové zoskupenie planárnych zlúčenín (obrázok 7). Ďalšie dôleţité 

interakcie zahŕňajú vodíkové mostíky medzi Gln103 a guanozínom; Trp166 viaţe metylovú skupinu 

čiapočky a k ďalšej stabilizácii dochádza pomocou interakcií Arg157, Lys159, Lys162 a Arg 112 

s fosfátovými zvyškami čiapočky [tieto a iné interakcie sú zhrnuté napríklad v 1, 7] (obrázok 9C).  

Metylová skupina je bezpochyby veľmi dôleţitá, pravdepodobne pomáha rozlíšiť čiapočku od 

GTP. Väzba GTP na eIF4E je aţ o štyri rády niţšia neţ väzba m
7
GTP. V prípade dinukleotidu 

(m
7
GpppG) sa tento rozdiel stiera "iba" na dva-tri rády [5]. Aby dochádzalo k väzbe metylovanej 

čiapočky na eIF4E musí byť zachovaná minimálne prítomnosť aromatických aminokyselinových 

zvyškov a aminokyselinového zvyšku schopného vytvárať vodíkový mostík s N1 a N2 protónmi 

v guanozínovej báze (náhrada vyššie uvedeného Gln103). Pokiaľ ani jedna z aromatických 

aminokyselín zabezpečujúcich - interakciu nie je Trp, sú potrebné ďalšie stabilizačné interakcie 

[219, 220]. 

 

 

 

 

 

 

Na základe pomerne dobre preštudovaného mechanizmu väzby čiapočky na eIF4E bolo moţné 

pripraviť pomerne veľa rôznych analógov čiapočky. Mnohé sú veľmi stabilné, nepodliehajú hydrolýze 

v bunke a viaţu sa na eIF4E často silnejšie, neţ m
7
GTP. Tieto analógy preto majú veľký potenciál stať 

sa liečivami chorôb, spôsobených príliš vysokou aktivitou eIF4E proteínu [5, 221-226]. Niektoré sú uţ 

súčasťou klinických štúdií [zhrnuté v 227].  

Ako je vidieť, do ţliabku viaţuceho čiapočku sa môţu naviazať rôzne zlúčeniny. Ţliabok je 

pomerne flexibilný, v apo-forme sú napríklad oba tryptofány, ktoré zabezpečujú - interakcie 

vytočené von zo ţliabku do priestoru a sú pomerne pohyblivé [15, 228, 229]. Veľmi zaujímavé je 

porovanie priestorového usporiadania ţliabku medzi apo-formou, eIF4E s naviazaným m7GTP, 

glycerolom a N
7
-alkylovaným derivátom guanozínu - FBn

7
GMP

*
. Glycerol sa do štruktúry eIF4E 

                                                      

* 7-(p-fluorobenzyl)-guanozín monofosfát 

Obrázok 7: π-π interakcie medzi 

guanozínom a tryptofánovými 

zvyškami v ţliabku viaţucom 

čiapočku. W102 a W56 sú 

konzervované tryptofány ľudského 

eIF4E1 proteínu. Pri väzbe 

dochádza k prekryvu aromatických 

kruhov. Metylovaný guanozín je 

označený m7Gua. V pravo je 

pohľad zhora. 

Prevzaté z [8].  
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človeka dostal náhodou zo zamrazovacieho pufru, určeného na skladovanie kryštálov [15]. FBn
7
GMP 

je jeden z analógov čiapočky, ktoré sa skúmajú za účelom pochopiť mechanizmus väzby rôznych 

molekúl do ţliabku viaţuceho čiapočku eIF4E [230]. Tieto znalosti napomáhajú predikovať 

potenciálne ďalšie analógy, ktoré majú uţ spomínané vlastnosti: silnú väzbu na eIF4E a vysokú 

stabilitu v bunke. Afinita FBn
7
GMP k eIF4E je niţšia neţ afinita m

7
GTP, ale odhaľuje novú moţnú 

väzobnú pozíciu vo väzobnom ţliabku [230]. S naviazaným glycerolom je ţliabok najviac otvorený 

a najmenej hlboký, s FBn
7
GMP je naopak pomerne hlboký a na vstupe uzavretý, dokonca uzavretejší 

neţ v prípade väzby m
7
GTP (obrázok 9). Štruktúra s naviazaným glycerolom pripomína apo-formu, 

Trp102 a Gln103 sú vyrotované von zo ţliabku a v mieste výskytu W56 (v štruktúre s naviazaným 

analógom čiapočky) sa nachádza Met101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalším príkladom flexibility ţliabku viaţuceho čiapočku je eIF4E proteín Schistosoma mansonii. 

Schistozómy patria medzi organizmy (patria sem jednoduchšie mnohobunkové organizmy), ktoré 

majú na mRNA okrem beţnej čiapočky aj čiapočky trimetylované. Trimetylovaná čiapočka je 

samozrejme väčšia neţ monometylovaná, takţe ţliabok sa tomu musí prispôsobiť a byť schopný 

rozšíriť sa [27]. U cicavcov je sila interakcie trimetylovaných čiapočiek s eIF4E výrazne niţšia neţ 

s m7GTP [231] a jej naviazanie znemoţňuje eIF4E utvoriť pevnú štruktúru [232]. Celková štruktúra 

S. mansonii eIF4E- m
7
GTP vyzerá veľmi podobne ako u človeka. Napriek tomu existujú určité 

rozdiely, ktoré by mohli zodpovedať za rozdielne vlastnosti eIF4E proteínu S. mansonii a človeka [27].  

Ďalšia oblasť, ktorá ovplyvňuje silu väzby eIF4E proteínu na čiapočku, sa nachádza mimo ţliabku, 

ktorý prichádza do priameho styku s čiapočkou, a objavená bola u ľudského 4E proteínu [233].  Ide 

o slučku S4-H2
*
, ktorá je v ľudskom eIF4E proteíne dlhšia (7 aa zvyškov) neţ napríklad u kvasinky  

(5 aa zvyškov) alebo Schistosoma mansoni (4 aa zvyšky). Je moţné, ţe práve táto slučka prispieva 

k schopnosti eIF4E S. mansonii viazať trimetylované čiapočky [27]. Kaţdá z mutácií troch 

aminokyselinových zvyškov tejto slučky u ľudského eIF4E za alanín (N118A, K119A, Q120A) 

spôsobuje vyššiu väzobnú afinitu ľudského eIF4E proteínu k analógu čiapočky [233]. Afinita sa ešte 

niekoľkonásobne zvýši, pokiaľ ide o dinukleotid čiapočkovej štruktúry [235]. To by mohlo súvisieť 

                                                      

* slučka medzi β-listom 4 a α-helixom 2 v štruktúre ľudského eIF4E proteínu, u iných autorov sa presne táto istá slučka 

označuje S4-H4, v modeli eIF4E C. albicans tieţ zodpovedá označenie S4-H4 [234], rozdiely v označení vznikli kvôli 

rozdielom v počte krátkych α-helixov, ako uvádzam v texte vyššie. 

Obrázok 8: Zmena v štruktúre eIF4E po 

naviazaní rôznych molekúl do ţliabku 

viaţuceho čiapočku v porovnaní s apo-

formou. Apo-forma je kryštalografická štruktúra 

eIF4E proteínu pšenice (zelená, PDBID: 2IDR), 

kde sú jasne viditeľné Trp56 a Trp102, ktoré sú 

orientované von z proteínu. Kryštalografická 

štruktúra ľudského proteínu v komplexe 

s glycerolom (fialová) a m7GTP (modrá); 

PDBID:  2W97. Glycerol ani m7GTP nie sú na 

obrázku zobrazené. Je vidieť, ţe najväčšie 

zmeny v štruktúre vznikajú v ţliabku, ale určité 

posuny sú viditeľné aj v iných miestach 

proteínu.  

Prevzaté z [15].   
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s tým, ţe v oblasti S4-H2 slučky sa pravdepodobne viaţe druhý nukleotid mRNA a podľa modelu aj  

8-N3GTP analóg čiapočky [233]. U kvasiniek sa druhý nukleotid viaţe tieţ v podobnej oblasti [148, 

236]. V kaţdom z týchto prípadov ide o zámenu polárnej aminokyseliny za nepolárnu.V prípade 

K119Q ide vlastne o zníţenie kladného náboja, čo by malo naopak redukovať väzbu druhého, 

prípadne ďalšieho nukleotidu, pokiaľ k tejto väzbe dochádza pomocou záporne nabitých fosfátových 

skupín nukleotidu. Mohlo by teda dochádzať k malým konformačným zmenám, ktoré by mierne 

natočili tryptofánové bočné raťazce tak, ţe by sa zosilnili π-π interakcie s čiapočkou, čo by 

vysvetľovalo zvýšenú afinitu mutantného eIF4E proteínu k čiapočke [235]. Toto vysvetlenie je však 

nedostatočné pre prípad aţ 10-násobne zvýšenej afinity k dinukleotidu čiapočky. Zámena K119A 

spôsobuje aj vyššiu afinitu eIF4E k eIF4G peptidu a zosilnená je aj väzba čiapočkového analógu po 

naviazaní peptidu eIF4G [235].     

U C. albicans je S4-H4 slučka taktieţ dlhšia (8 aa zvyškov). Po zámene Leu116Ser v tejto slučke 

(čo je zámena presne opačná, teda nepolárna aminokyselina za polárnu) sme pozorovali zlepšenie 

rastu modelového organizmu S. cerevisiae [234].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9: Ţliabok viaţuci čiapočku je pomerne flexibilný. A, C, E: mapy elektrónovej denzity dôleţitých 

aminokyselinových zvyškov a naviazanej molekuly (glycerol, m7GTP a FBn7GMP). B, D, F: Elektrostatická mapa 

povrchu väzobného ţliabku v rovnakých prípadoch (kyslé, záporne nabité oblasti sú červené). Prispôsobivosť 

povrchu ţliabku je jasne viditeľná. 

Prevzaté z [15].   
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2.3.4 Rodina eIF4E proteínov. 

V posledných ani nie desiatich rokoch sa objavilo veľké mnoţstvo eIF4E proteínov a proteínov, 

ktoré síce nespĺňajú "poţiadavky" na štandardný, funkčný translačný iniciačný faktor 4E, ale veľmi ho 

svojou sekvenciou pripomínajú. Dnes uţ sa dá povedať, ţe väčšina eukaryotických organizmov má 

viac ako jeden eIF4E proteín, aj keď sú to často informácie odvodené iba od porovnávania sekvencií 

predpovedaných ORFov, prípadne genómov, postupne sa ukazuje, ţe sa takýmto analýzam dá 

dôverovať. Okrem proteínov, ktoré sa na eIF4E podobajú, poznáme v dnešnej niekoľko novo 

objavených proteínov (vo väčšine prípadov ide skôr o nové priradenie funkcie), ktoré sa viaţu na 

5´čiapočku, ale so 4E nemajú nič spoločné. Často sa viaţu pomocou iného miesta a nezdieľajú 

donedávna všeobecne uznávaný mód väzby na čiapočku. Týmto proteínom bude venovaná samostatná 

kapitola (kapitola2.3.5). 

Prvý pokus o utriedenie obrovského mnoţstva sekvenačných dát a EST
*
 databáz urobili v roku 

2005 Joshi a kol. [29], ktorí sa pokúsili zaviesť poriadok do názvoslovia a rozdelili eIF4E proteíny do 

troch tried na základe aminokyselín dôleţitých pre väzbu čiapočky. Toto rozdelenie sa ukazuje byť 

vyhovujúce a jednotlivé výskumné skupiny pracujúce na iniciácii translácie u rôznych organizmov 

postupne preberajú navrhované názvoslovie. Chaos do celej situácie vnášajú transkripčné varianty, 

ktorých je u vyšších eukaryotov pravdepodobne veľké mnoţstvo. V Laboratoři biochemie RNA sa 

touto problematikou zaoberá niekoľko mojich kolegov a prítomnosť niektorých predikovaných 

transkripčných variantov u človeka a hmyzieho modelu Tribolium castaneum sa nám podarilo potvrdiť 

(nepublikované výsledky, ústne zdelenie: M. Mokrejš, K. Mocová, I. Hrušková). "Otázka za milión"   

v súčasnej eIF4E komunite znie: kde, prečo, načo, začo toľko 4E variánt?  Táto otázka je nad rámec 

mojej práce, pretoţe u kvasiniek je situácia okolo eIF4E proteínu oveľa jednoduchšia, ale teším sa na 

dizertačné práce kolegýň.  

S. cerevisiae má len jeden eIF4E proteín [237, 238]. Tento modelový organizmus je pouţívaný na 

overenie predikovaných eIF4E proteínov triedy 1 [16, 234]. U Schizosaccharomyces pombe sa 

vyskytujú dva eIF4E proteíny – 4E1 a 4E2 [239], oba však patria do triedy 1. S. pombe eIF4E2 sa 

o niečo slabšie viaţe na eIF4G proteín [240] a zohráva úlohu v odpovedi na stres [239]. U niektorých 

kvasiniek, vrátane C. albicans, sa však vyskytuje ORF, ktorý vzdialene pripomína eIF4E proteín. V 

databáze NCBI je uvedené, ţe má podobnosť s eIF4E izoformou 4, zaradiť sa však dá len veľmi ťaţko. 

V tejto práci je mu venovaná kapitola 5.6 vo výsledkoch. 

Prvý organizmus, u ktorého bol objavený druhý eIF4E proteín, bola pšenica (eIF(iso)4E) [241]. 

Tento dnes spadá do triedy 1. Ďalšie proteíny sa objavili aţ oveľa neskôr: A. thaliana nCBP (trieda 2) 

[242], H. sapiens 4EHP (trieda 2) [243] a C. elegans IFE-1, -2, -3 (všetky trieda 1) [244] a ďalšie. 

Extrémny prípad je D. melanogaster, ktorá má aţ 8 izoforiem eIF4E kódovaných siedmimi génmi 

(triedy 1 a 2) [245]. 

Joshi a kol. našli 411 4E proteínov z 230 organizmov. Porovnali vtedy overené sekvencie, a 

stanovili tzv. core (alebo konzervovaný kostru) proteínu:  H(x5)W(x2)W(x8–12)W(x9)F(x5) 

                                                      

* z anglického Expressed Sequence Tags 
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FW(x20)F(x7)W(x10)W(x9–12)W(x34–35)W(x32–34)H. Takto konzervovaná oblasť sa nachádza u 

veľkej väčšiny eIF4E faktorov a na základe nej boli proteíny vyberané do spomínanej analýzy [29]. 

Najdôleţitejším kritériom pre rozdelenie eIF4E proteínov do tried je prítomnosť špecifických 

aminokyselín. U ľudského eIF4E triedy 1 ide o Trp56
*
 (podieľa sa spolu s Trp102 na π-π interakciách) 

a Trp43. Ostatné triedy majú v týchto pozíciách zámenu. U triedy 2 je aminokyselinový zvyšok 

nachádzajúci sa v polohe výskytu Trp43 buď Tyr, Phe alebo Leu; namiesto Trp56 to môţe byť Tyr 

alebo Phe. U triedy 3 je druhý Trp zamenený za Cys alebo Tyr [29]. Proteíny triedy 2 nie sú schopné 

viazať eIF4G, takţe sa usudzuje, ţe budú slúţiť ako negatívne ragulátory translácie [16]. Niektoré 

základné charakteristiky jednotlivých tried sú zhrnuté v tabuľke 3.   

 

 

 

                                                      

* číslovanie podľa ľudského eIF4E1 

Obrázok 10: Porovnanie konzervovaných častí eIF4E proteínov vybraných zástupcov jednotlivých tried 4E rodiny. 

Farebné označenie mien organizmov: trieda I - modrá, trieda II - zelená, trieda III - červená farba, nezaradené organizmy 

sú bez farebného označenia. Farebné zvýraznenie aminokyselín: Identita  k aminokyselinovým  zvyškom, ktoré majú 

priame kontakty s čiapočkovou štruktúrou u H. sapiens eIF4E-1 - zelená, identita s Val-69 a Trp-73 (súčasť konsenzus 

konzervovanej oblasti (S/T)VxxFW u H. sapiens eIF4E-1, ktorá je zodpovedná za väzbu na eIF4G a 4E-BP) - magenta, 

identita s His zvyškami, ktoré ohraničujú konsenzus jadro H. sapiens eIF4E-1 - ţltá, Tyr/Phe zámena na miestach Trp-43 

alebo Trp-56 u H. sapiens eIF4E-1(stacking s čiapočkou) - modrá, Cys zámena - červená. Čierne pozadie je u 100% 

konzervovaných aminokyselinových zvyškov a šedé, ak je podobnosť vyššia ako 85%. Červené šípky označujú aromatické 

aminokyselinové zvyšky konzervované v 4E proteínoch triedy I, tieto sú súčasťou nasledujúcej konsenzus sekvencie 

(dotknuté aminokyseliny sú zvýraznené): H(x5)W(x2)W(x8-12)W(x9)F(x5)FW(x20)F(x7)W(x10)W(x9–12)W(x34–

35)W(x32–34)H. Obrázok má v pôvodnej forme značky rozdeľujúce 4E proteíny do podskupín, čo značne sťaţuje 

orientáciu v obrázku. Rozdelenie do podskupín je nad rámec tejto práce.  

Upravené podľa [29].     
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2.3.5 Ďalšie proteíny viaţúce. čiapočku  

Okrem iniciácie translácie je 5´čiapočka potrebná aj v rôznych iných dejoch, tieto sú často 

zabezpečované pomocou iných proteínov neţ eIF4E. Väčšinou ide o úplne odlišné proteíny, ako 

z evolučného, tak štruktúrneho hľadiska, spôsob viazania čiapočky je však extrémne podobný. 

Evidentne sa pomocou evolučnej konvergencie vyvinie jediný mechanizmus (s malými rozdielmi). 

Niektoré čiapočku-väzobné proteíny sú známe uţ pomerne dlhý čas, ale v posledných rokoch sa 

zoznam proteínov špecificky rozpoznávajúcich čiapočku pováţlivo rozšíril a objavili sa aj úplne nové 

mechanizmy väzby na čiapočku. V niektorých prípadoch boli určené priestorové štruktúry komplexov 

jednotlivých proteínov s čiapočkou. Z týchto štruktúr jednoznačne vyplýva preferovaný spôsob 

interakcie s čiapočkou, v ktorom dominuje - interakcia guanozínu s aromatickými aminokyselinami, 

ale objavujú sa aj iné spôsoby väzby (obrázok 11). Presné zmapovanie všetkých interakcií v daných 

komplexoch a porovnanie pevnosti väzby v jednotlivých prípadoch zásadným spôsobom posúva naše 

znalosti v tejto oblasti. Napriek obrovskému súboru dát, ktoré máme k dispozícii, zostáva v tejto 

oblasti stále dosť otázok. Mnohé z procesov, pri ktorých je nutná interakcia niektorého proteínu 

s čiapočkou, patria medzi kľúčové, v centre záujmu totiţ stojí súbor mRNA a rozhodovanie, čo a 

koľko sa bude exportovať z jadra, translatovať, či sa niektoré molekuly niekde "uskladnia", alebo 

pošlú do degradačnej dráhy. Pri tomto rozhodovaní ide aj o veľmi špecifické procesy potrebné pre 

individuálne potreby v čase a priestore daného organizmu, ale aj o hrubú kontrolu. Kedţe k tejto 

zaujímavej téme existuje niekoľko výborných súborných článkov [1, 7, 8], sústredím sa proteíny, ktoré 

ma zaujali najviac.  

 
eIF4E-1 eIF4E-2 (4EHP) eIF4E-3 

kľúčové 
aminokyseliny 

Konzervovaná kostra ≈ 
170 aa obsahuje 8 Trp 
(W43, 46, 56, 73, 103, 

113, 130, 166) číslovanie 
podľa ľudského eIF4E-1. 

≈ 28% identita k 4E-1 a 
25% k 4E-3. Aminokyseliny 
v postavení ekvivalentnom 
k W43 a W56 z ľudského 

eIF4E-1 sú Tyr. 

≈ 25%  identita k 4E-1 
alebo 4E-2.  

Aminokyseliny v postavení 
ekvivalentnom k W56 je 

Cys. 

tkanivová 
distribúcia 

Všade. Najviac 
v semenníkoch a svaloch. 

Všade. Najviac 
v semenníkoch. 

Srdce, svaly, pľúca, 
slezina. 

väzba na 
čiapočku 

ÁNO ÁNO 
ÁNO (znížená schopnosť 
rozlišovať medzi GTP a 

m
7
GTP) 

väzba na eIF4G ÁNO NIE ÁNO 

väzba na 4E-BP ÁNO ÁNO  (slabšie než eIF4E1) NIE 

komplementácia 
Δ cdc33 

ÁNO NIE NIE 

fylogenetická 
distribúcia 

Eukaryoty Metazoa Coelomata, Cnidaria 

Tabuľka 3: Základné charakteristiky jednotlivých tried rodiny eIF4E proteínov. Kolónka komplementácia 

Δ cdc33 – cdc33 kóduje eIF4E proteín u S. cerevisiae.    
Upravené podľa [16]. 
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Jeden z proteínov, ktoré pravdepodobne viaţu čiapočku pomocou π-π interakcií je Ago2 proteín. 

Namiesto medzi dva tryptofány je však čiapočka umiestnená medzi dva fenylalaníny, ktoré sa 

nachádzajú v strednej doméne proteínu. Bol objavený tzv. MC motív, ktorý má značnú podobnosť 

s čiapočkou viaţucou oblasťou eIF4E a je potrebný pre inhibíciu translácie Ago2 proteínom [246]. 

Ago rodina proteínov je spolu s siRNA a miRNA molekulami, ktoré viaţe, súčasťou RISC komplexu 

alebo miRNP [247]. Predstava o väzobnom ţliabku viaţucom čiapočku u Ago2 bola nedávno 

spochybnená. Autori navrhli alternatívne miesto väzby čiapočky – RNA väzobnú oblasť. Pretoţe by 

tak čiapočka súťaţila s obvyklými väzobnými partnermi Ago2, pokladajú väzbu čiapočky na Ago2 za 

artefakt [248].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi zaujímavý proteín viaţuci čiapočku je Gemin5 [249]. Najprv bol identifikovaný ako eIF4E 

väzobný proteín obsahujúci konzervovaný eIF4E-väzobný motív a bola popísaná prednostná 

kolokalizácia eIF4E a Gemin5 v P-bodies [217]. Tento proteín obsahuje 13 WD-40 domén, pomocou 

ktorých viaţe snRNA [250]. WD-40 domény sú potrebné aj na priamu väzbu s analógom čiapočky. Na 

túto interakciu sú potrebné všetky WD-40 domény okrem jednej, aj keď boli zároveň identifikované 

aromatické aminokyselinové zvyšky (Trp a dva Phe), ktoré sa nachádzajú blízko vedľa seba a majú 

vplyv na väzbu čiapočky na Gemin5 [249]. Tieto aminokyselinové zvyšky sú pomerne napovrchu 

proteínu a v okolí chýba štruktúra, ktorá by napodobovala ţliabok na eIF4E, je teda moţné, ţe väzba 

cez aromatické aminokyselinové zvyšky je veľmi slabá. Predpokladala by som, ţe bude nutná aj 

Obrázok 11: Niektoré moţnosti väzby čiapočky pomocou dvoch aminokyselinových zvyškov, alebo 

pomocou aminokyselinového zvyšku a ribonukleotidu. eIF4E: "klasický" ţliabok viaţuci čiapočku pomocou 

dvoch Trp; VP39: proteín vírusu vakcínie okrem iného pôsobí ako metyltransferáza, čiapočka je viazaná medzi 

Tyr a Phe, ďalšiu časť mRNA, ktorá nasleduje za čiapočkou, viaţe ešte spôsobom nezávislým na sekvencii;   

CBP20: jadrový proteín viaţuci čiapočku medzi dva Tyr, vytvára pomerne veľký komplex s CBP80, zohráva 

úlohu počas  maturácie pre-mRNA;  PB2:podjednotka RNA polymerázy vírusu chrípky viaţuca čiapočku 

bunkových mRNA, vírus chrípky odštiepuje čiapočky aj s krátkym úsekom mRNA z hostiteľských molekúl, 

nakoľko ju nedokáţe sama vytvoriť; tieto proteíny sú z hľadiska väzby čiapočky popísané v [7, 8]; DcpS: enzým 

hydrolyzujúci čiapočky odštiepené z mRNA; PARN: poly-A špecifická ribonukleáza, dôleţitá v degradácii 

mRNA z 3´konca; Snurportin 1: importuje snRNA po ich trimetylácii v cytoplazme naspäť do jadra, kde sú 

potom súčasťou spliceozómu; tieto proteíny majú odlišný mechanizmus väzby na čiapočku, sú zmienené 

v nasledujúcom texte, ďalšie informácie v súhrnnom článku [1].  
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sekvenčne nešpecifická väzba RNA, ktorá často pokrýva pomerne veľký povrch. Navyše bola WD 

doména Gemin5 len nedávno identifikovaná ako nová RNA väzobná doména [250]. To však 

nevysvetľuje potrebu WD-40 domén pri "UV-crosslinku" Gemin5 na m
7
GTP [249]. Úloha Gemin5 

proteínu v inhibícii translácie je pravdepodobne spojená skôr s jeho eIF4E väzobnou aktivitou [251]. 

Podľa mňa najzaujímavejšie sú prípady troch proteínov, ktoré sa pomerne dosť vymykajú 

doterajšej predstave interakcie s čiapočkou: DcpS, snurportin1 a PARN (obrázok 11).  

DcpS odstraňuje z bunky čiapočky, ktoré zostávajú ako produkt 3´→5´ rozpadu mRNA. Reguluje 

na čiapočke závislé vyštiepovanie prvého intrónu mRNA. Má schopnosť prechádzať medzi jadrom 

a cytoplazmou, takţe by mohol prenášať čiapočku z jadra do cytoplazmy a naspäť, podľa momentálnej 

potreby v bunke [252].  

DcpS teda musí byť schopné rozpoznávať samotnú čiapočku. Apo-forma DcpS tvorí symetrický 

dimér [253]. Po naviazaní na m
7
GpppG [254] aj m

7
GDP [253] dochádza k vytvoreniu  asymetrického 

diméru. Väzobný ţliabok, kam sa viaţe čiapočka, obsahuje pántovú oblasť, ktorá sa po naviazaní 

čiapočky zatvorí – aktívna konformácia, po hydrolýze čiapočky sa opäť otvorí – inaktívna 

konformácia [253, 254]. Hydrolytickú reakciu vykonáva vţdy buď jedna alebo druhá podjednotka, 

takţe sa cyklicky striedajú [255]. Čiapočka sa viaţe medzi Trp175 a Leu206 (obrázok 11). Mnoho 

ďalších interakcií zabezpečuje konformačné zmeny spojené s naviazaním čiapočky. V tomto prípade 

naviazanie čiapočky navodzuje neodškriepiteľnú a výraznú zmenu konformácie proteínu [253, 255].  

PARN – poly-A špecifická ribonukleáza (resp. 3´exonukleáza) sa viaţe na čiapočku  aj poly-A 

koniec mRNA a zabezpečuje 3´→5´degradáciu mRNA. Naviazanie čiapočky zvyšuje polyadenylačnú 

aktivitu [256, 257]. Analóg čiapočky (m
7
GTP) sa viaţe na RRM

*
 doménu, ktorá je umiestnená na 

okraji proteínu pomocou - interakcie s Trp475, o väzobnom ţliabku sa v tomto prípade nedá 

hovoriť. Interakcia je stabilizovaná vodíkovými mostíkmi medzi m
7
GTP a Asp478, Lys454, Trp456 

a Thr458 [258]. V prípade interakcie s m
7
GpppG sa zdá, ţe druhý ribonukleotid (G) čiastočne 

stabilizuje väzbu metylovaného guanozínu z druhej strany (obrátený do priestoru), vyzerá to, ţe by 

mohol čiastočne nahrádzať druhý aromatický aminokyselinový zvyšok [2]. Keď sa k RRM doméne 

pridá nukleázová doména, dostávajú sa bázy ďalej od seba ale dinukleotid je oveľa stabilnejšie 

naviazaný, pretoţe sa viaţe na obe domény. Miesto väzby čiapočky sa čiastočne prekrýva s aktívnym 

miestom aj miestom väzby poly-A konca [259]. 

Povrch, na ktorý sa viaţe trimetylovaná čiapočka na proteíne snurportín1 je trochu viac zanorený, 

neţ u PARN, ale mechanizmus väzby je podobný. Trimetylovaný guanozín sa kontaktuje s Trp276 

pomocou - interakcií, oproti prvej báza sa nachádza druhý guanozín (nemetylovaný) a celá 

molekula je stabilizovaná vodíkovými a hydrofóbnymi väzbami pomocou Lys128, Lys144, Arg 129, 

Ser105, Glu106, Asp255 a Arg278 [260]. Väzba je uspôsobená tak, aby príliš nedochádzalo 

k rozpoznávaniu monometylovaných čiapočiek [261], snurportin1 totiţ importuje naspäť do jadra 

snRNA potom, čo boli v cytoplazme trimetylované [262]. snRNA bez tejto úpravy by sa späť do jadra 

nemali dostávať. Tieto štúdie však boli tieţ robené so skráteným snurportínom1 a posledný model 

                                                      

* z anglického RNA Recognition Motiv 
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naznačuje, ţe interakčný povrch bude podobne ako u PARN väčší. Snurportín interaguje aj s inými 

proteínmi čím sa vytvára komplex importujúci snRNP do jadra [263].  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 12: Porovnanie interakcií čiapočku viaţucich proteínov snurportin1 a PARN s klasickou interakciou 

s eIF4E proteínom. V prítomnosti dostatočného mnoţstva prídavných interakcií stačí pre väzbu čiapočky iba jedna 

- interakcia. V oboch prípadoch je moţná stabilizácia väzby pomocou druhého ribonukleotidu. 

Prevzaté z [1, 2]   
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2.4 Mechanizmus iniciácie translácie pomocou IRES 

Okrem klasickej dráhy iniciácie translácie, ktorá je tzv. závislá na čiapočke (kapitola 2.1), 

existuje mechanizmus, pri ktorom sa ribozóm dostáva priamo  do blízkosti AUG štart kodónu. 

Nedochádza teda k skenovaniu 5´UTR a AUG sa väčšinou dostáva priamo do P-miesta. Tomu 

zodpovedajú aj niţšie nároky na translačné iniciačné faktory. Názov RNA elementu, ktorý tento 

mechanizmus iniciácie umoţňuje, presne zodpovedá uvedeným vlastnostiam: IRES, čiţe internal 

ribosome entry site, teda vnútorné vstupné miesto ribozómu. Pomocou IRES môţu byť translatované 

mRNA molekuly (a vírusové RNA), ktoré nemajú 5´čiapočku, ale aj mRNA molekuly, ktoré čiapočku 

majú, a to aj za podmienok, kedy klasická iniciácia translácie neprebieha.      

2.4.1 Stručná charakteristika IRES elementov vírusov 

Prvé objavené IRES štruktúry boli súčasťou RNA poliovírusu [264, 265] a vírusu 

encefalomyokarditídy [266]. Dnes uţ je známe veľké mnoţstvo vírusov, ktoré tieţ vyuţívajú túto 

alternatívu iniciácie translácie. Objavuje sa aj stále viac tzv. bunkových IRES
*
- tie sú ale oveľa 

heterogénnejšie, jednak v sekvenčnej alebo štruktúrnej podobnosti, ale aj čo sa týka faktorov, ktoré sú 

vyţadované pre iniciáciu translácie.  

IRES štruktúry vírusov sú pomerne dlhé úseky mRNA (stovky nukleotidov), ktoré obsahujú 

výraznú sekundárnu resp. terciálnu štruktúru. Vírusové IRES sú v súčastnosti rozdelené do štyroch 

skupín (obrázok 13). Najviac faktorov pre spustenie translácie vyţaduje uţ spomínaná IRES štruktúra 

mRNA poliovírusu. Podobné nároky na translačnú mašinériu má väčšina zástupcov picornavírusov 

[viac napr. v súhrnnom článku 267], ktoré na základe biochemických vlastností a podobnosti štruktúry 

IRES delíme na dva typy. Do triedy I patria enterovírusy (poliovírus) a rinovírusy, do triedy II 

zaraďujeme aftovírusy (FMDV
†
) a kardiovírusy (EMCV

‡
) [268].  

Typické pre obe skupiny je, ţe nevyţadujú pre svoju funkciu eIF4E, ani N-terminálnu doménu 

eIF4G proteínu [269, 270], ktorá zabezpečuje okrem iného aj interakciu s eIF4E. Odštiepenie N-konca 

eIF4G vykonáva vírusom kódovaná proteáza, aby tak znemoţnil iniciáciu translácie závislú na 

čiapočke a uzurpoval si tak celý translačný aparát pre seba. Obe triedy obsahujú tzv GNRA motív
§
, 

ktorý je súčasťou tzv. "tetraloop" štruktúry. Ďalšia konzervovaná oblasť je polypyrimidínový trakt 

(tzv. Yn element, cca 5-7 nt) a cca 20-25 nt (tzv. Xm, alebo "spacer" element) po smere translácie 

následujúci AUG kodón. Hlavný rozdiel týchto dvoch rodín spočíva v tom, ţe rodina I tento prvý 

AUG kodón nevyuţíva, ale začína transláciu ešte o 100-150 nt ďalej po smere translácie [zhrnuté napr. 

v 271]. Minimálne u rinovírusov sa zdá, ţe k presunu väčšiny ribozómov z miesta nasadnutia k štart 

kodónu dochádza štandardným skenovacím mechanizmom, ale určitá časť je prenesená neznámym 

mechanizmom závislým na sekundárnej štruktúre IRES elementu [272]. 

                                                      

* IRES elementy, ktoré sú súčasťou mRNA eukaryotických organizmov   
† foot and mouth disease virus 
‡ encephalomyocarditis virus 
§ G-guanín, N-akýkoľvek nukleotid, R-purín, A-adenín 
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U triedy II je pre správne fungovanie dôleţitá vzdialenosť polypyrimidínového traktu a AUG 

[273]. Napriek tomu, ţe 40S u EMCV IRES pravdepodobne nasadá priamo do blízkosti AUG bez 

nutnosti skenovania [274], k iniciácii translácie tejto skupiny vírusov je potrebná helikáza eIF4A, 

ktorá zlepšuje naviazanie eIF4G proteínu na IRES [270, 275]. Komplex 4A/4G spôsobuje 

konformačnú zmenu IRES, ktorá je závislá na ATP a pravdepodobne uľahčuje naviazanie 40S 

podjednotky do blízkosti AUG [276]. K vytvoreniu kompaktnej štruktúry IRES, optimálnej pre 

následné vytvorenie 48S komplexu, napomáhajú taktieţ ITAF
*
 proteíny [277]. Ukazuje sa, ţe veľmi 

podobný mechanizmus zostavenia 48S vyuţívajú aj vírusy s IRES triedy I [278].  

ITAF proteíny boli objavené u vírusov s IRES štruktúrou typu I [279, 280]. V dnešnej dobe je uţ 

známe veľké mnoţstvo ITAF-ov [281, 282]. U IRES štruktúr vírusov sú najčastejšie La (lupus 

autoantigén), PTB ("polypyrimidine tract binding protein") a PCBP2 ("poly (rC) binding protein") 

[281]. ITAF faktory vyuţívajú všetky triedy IRES štruktúr, jednotliví zástupcovia tej istej triedy sa 

však vo vyuţívaní ITAF môţu líšiť. Spomeniem jeden zaujímavý príklad v odlišnosti vyuţitia ITAF 

faktorov dvoch veľmi podobných IRES štruktúr zastupujúcich triedu II – FMDV a EMCV. Vírus 

encefalomyokarditídy potrebuje pre zosilnenie iniciácie translácie pomocou IRES iba PTB [283, 284], 

FMDV okrem PTB [285] potrebuje aj tzv. ITAF45 [286]. Účinok oboch ITAF proteínov je synergický 

[286] napriek tomu, ţe spolu priamo neinteragujú [287]. PTB a ITAF45 sa spolu s eIF1 a eIF1A 

rozhodujú o tom, ktorý z dvoch AUG štart kodónov IRES vírusu FMDV bude vyuţívaný pre iniciáciu 

translácie [288]. ITAF proteíny majú pravdepodobne význam v tropizme vírusov.  

Asi najviac skúmanou IRES štruktúrou je IRES vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu C (HCV, 

rod hepacivírus) [289]. Patrí do triedy III, spolu s ďalšími IRES Flaviviridae (napr. CSFV
†
, rod 

pestivírus) [290, 291]. Táto skupina býva tieţ nazývaná HP IRES – čiţe hepaci-/pestivirus IRES, ale 

na základe veľkej štruktúrnej podobnosti sem zaraďujeme taktieţ IRES štruktúry niektorých 

picornavírusov (napr. PTV-1
‡
) [292-295]. Najpreštudovanejší zástupcovia triedy III sa zaobíde bez 

eIF4F komplexu, eIF4B, eIF1 a 1A, ale vyţaduje prítomnosť časti 43S komplexu - 40S, eIF2-Met-

tRNAi a GTP [291] pre vytvorenie stabilných pre-iniciačných komplexov 48S; eIF3 [291, 296] eIF5 

a eIF5B [291] pre hydrolýzu GTP, odpadnutie translačných iniciačných faktorov a spojenie 48S so 

60S podjednotkou ribozómu, teda pre vytvorenie translačne kompetentných 80S ribozómov [297].  

HCV IRES je veľmi detailne preštudované, dalo by sa povedať, ţe u väčšiny ribonukleotidov 

IRES štruktúry bola stanovená funkcia a vplyv na tvorbu sekundárnej a terciálnej štruktúry, interakcie 

s translačným aparátom alebo inými modulačnými proteínmi. Podrobný popis by bol ďaleko nad 

rámec tejto práce, záujemcov o problematiku HCV IRES by som odkázala na súhrnné články: [298-

301]. Sústredím sa teda na niektoré otvorené otázky a iných zástupcov triedy III.  

HCV IRES interaguje so 40S bez účasti translačných iniciačných faktorov a v tomto kroku 

dochádza aj k umiestneniu AUG kodónu do blízkosti P-miesta [291, 302]. Naviazanie samotného 

HCV IRES na 40S podjednotku totiţ indukuje výraznú prestavbu malej ribozomálnej podjednotky, 

                                                      

* z anglického IRES trans-acting factor 
† Classical swine fever virus 
‡ Porcine teschovirus 1  
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ktorá vedie aţ k čiastočnému uzavretiu mRNA kanála [303]. Je presne známe, ktoré časti IRES tvoria 

kontakty s faktorom eIF3 [296, 304] a na základe modelu (obrázok 14c), ktorý vznikol spojením Cryo-

EM štruktúr eIF3-40S a HCV IRES-40S sa dá odhadovať, ţe IRES štruktúra je po naviazaní na 40S 

v pozícii vhodnej pre väzbu eIF3 faktoru [303, 305]. Ako vidno z obrázku 14 (b) a (e), HCV IRES sa 

na 40S podjednotku viaţe z vonkajšej strany, takţe stéricky nebráni kontaktom so 60S podjednotkou, 

čiastočne vstupuje do mRNA väzobného kanála 40S a do oblasti väzby eIF4G a čiastočne aj eIF3.  

Translačný iniciačný faktor eIF3 sa viaţe na HCV IRES pomocou podjednotiek a, b, c, d, f, g 

[296, 306-308]. Najnovšie výsledky ukazujú, ţe za väzbu eIF3 na HCV IRES z 13 identifikovaných 

podjednotiek vyšších eukaryotov zodpovedajú okrem konzervovaných podjednotiek a
*
, b, c, aj 

podjednotky e,f, g, h, l a pravdepodobne aj k a m, aj keď výsledky nie sú jednotné [309, 310].  

Pomerne dobre sú preštudované aj ITAF proteíny HCV IRES. Medzi najznámejšie patria (podobne 

ako u iných IRES) La autoantigén a PTB, ktoré zlepšujú iniciáciu translácie z HCV IRES [311-314]. 

Medzi ďalšie ITAF proteíny patria jadrové ribonukleoproteíny - hnRNP L
†
 [315, 316] a hnRNP D 

[317], ktoré sa viaţu na rôzne časti IRES štruktúry a sú potrebné pre efektívnu iniciáciu translácie. 

Existuje však mnoţstvo iných proteínov, ktoré interagujú s HCV IRES, okrem ITAF proteínov 

a translačných faktorov napríklad aj niektoré ribozomálne proteíny [napr. v: 318, 319, 320]. Zaujímavá 

je aj regulácia replikácie a IRES-závislej translácie HCV IRES pomocou microRNA-122, bez 

prítomnosti ktorej neprebieha efektívna produkcia infekčných vírusových partikúl. Vzhľadom na 

prednostný výskyt miR-122 v pečeni by mohla táto molekula prispievať k tropizmu HCV [321, 322].  

HCV IRES bolo skúmané aj v kvasinkách S. cerevisiae. A to napriek tomu, ţe eIF3 komplex, 

ktorý je veľkou skupinou virálnych IRES vyuţívaný, je u kvasiniek dosť odlišný a má iné interakcie s 

translačnou mašinériou. Vytrhnutie IRES elementu z jeho prirodzeného prostredia môţe mať výhody 

najmä pri hľadaní menej beţne, alebo slabšie interagujúcich proteínov. Heterologické modelové 

systémy sa taktieţ vyuţívajú na prehľadávanie kniţníc génov alebo chemických látok. Výhodou je aj 

to, ţe u kvasiniek je pomerne dobre zmapovaná iniciácia translácie a existuje veľké mnoţstvo kmeňov 

s rôznymi mutáciami resp. deléciami v mnoţstve proteínov, ktoré sú dobre charakterizované. 

V Laboratoři biochemie RNA bol vytvorený systém, ktorý umoţňuje skúmanie HCV IRES 

v kvasinkách. Vďaka svojej senzitivite sa výborne hodí práve na vyhľadávanie a testovanie vplyvu 

ITAF proteínov na aktivitu IRES [323].   

U kvasiniek iniciácia translácie z HCV IRES prebieha podobne ako u cicavcov a translácia začína 

na rovnakom AUG kodóne, ktorý je preferenčne pouţívaný aj za normálnych okolností [323, 324]. 

Ani La proteíny kvasiniek, ani ľudský La proteín nemajú v kvasinkách vplyv na iniciáciu translácie 

z HCV IRES v kvasinkách. Podobná situácia je pri expresii ľudského PCBP2 (u kvas iniek nie je 

homológ). Jediný  z testovaných ITAF proteínov, ktorý mal pozitívny vplyv na transláciu z HCV 

IRES bol ľudský PTB proteín (taktieţ bez kvasinkového homológa), jeho prítomnosť však u kvasiniek 

nie je nutná [324]. Z translačných iniciačných faktorov je jednoznačne vyţadovaný eIF5B a eIF3. Obe 

                                                      

* podjednotka a pravdepodobne nemá priame kontakty s IRES 
† heterogenous nuclear ribonucleoprotein L 
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testované podjednotky eIF3 – a a j sú potrebné pre IRES aktivitu v kvasinkách. Dôleţitá je aj 

prítomnosť komplexu eIF2-GTP-Met-tRNAi [325]. Systém na skúmanie aktivity IRES elementu 

v publikáciách autorov Rosenfeld a Racaniello však nie je príliš šťastne navrhnutý, okrem IRES 

štruktúry boli autori nútení pridať ďalších cca 360 nukleotidov z kódujúcej oblasti, čo výrazne zvyšuje 

šancu na výskyt artefaktov merania.    

Met-tRNAi sa na IRES triedy III (konkrétne u CSFV) dokáţe v in vitro translačnom systéme 

viazať aj bez prítomnosti eIF2, k čomu potrebuje asistenciu faktorov eIF3 a eIF5B. Efektivita tohoto 

procesu je pribliţne rovnaká ako v prítomnosti eIF2, vedie k vytvoreniu elongujúcich 80S ribozómov, 

ale neprebieha v prítomnosti eIF1 faktoru. Či podobný mechanizmus translácie prebieha aj in vivo nie 

je jasné [326].   

Do skupiny III je zaraďované aj IRES pikornavírusu SPV9
*
, napriek tomu, ţe má mierne odlišnú 

štruktúru (v doméne II) [294]. Podobne ako u CSFV, aj v tomto prípade dochádza k vytvoreniu 48S 

komplexov bez prítomnosti eIF2 a tento proces je inhibovaný faktorom eIF1. Na rozdiel od CSFV, 

v tomto prípade k tomu stačí eIF3, prítomnosť eIF5B nie je potrebná, nedochádza však k vytvoreniu 

80S ribozómov [327]. Ďalšou odlišnosťou tohoto IRES elementu je zvýšená tvorba 48S komplexov 

závislá na prítomnosti eIF4F komplexu, eIF4A  a eIF4B [327]. V tomto smere sa teda SPV9 IRES 

podobá na IRES elementy pikornavírusov I a II triedy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

* Simian picornavirus type 9 

Obrázok 13: Schematické zobrazenie rozdelenia vírusových IRES štruktúr na štyri základné typy. Typ 1 a 2 

zahrňujú IRES štruktúry pikornavírusov (okrem HAV). Táto skupina IRES potrebuje pre začatie translácie všetky 

kanonické translačné iniciačné faktory okrem eIF4E. Typ 3 - nazývaný aj HCV-like, podľa najvýznamnejšieho zástupcu: 

HCV IRES  potrebuje pre iniciáciu translácie 40S, eIF3, eIF2-Met-tRNAi a eIF5. Posledný typ IRES k svojej činnosti 

ţiadne translačné iniciačné faktory nepotrebuje, 40S podjednotka je umiestnená do vyţadovanej polohy výlučne pomocou 

priestorového usporiadania IRES štruktúry.  

Prevzaté z [19]. 
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Posledná trieda - trieda IV, zahrňuje IRES štruktúry, ktoré pre začatie translácie nevyţadujú ţiaden 

z beţných translačných iniciačných faktorov. Ich priestorové usporiadanie umoţňuje presné 

nasadnutie 40S ribozomálnej podjednotky (obrázok 14 a, d) tak, aby sa prvý translatovaný kodón 

nachádzal v A-mieste*, zatiaľ čo P-miesto je obsadené doménou III, ktorá napodobňuje štruktúru 

tRNA (obrázok 14 f) [331, 332]. IRES štruktúra s najväčšou pravdepodobnosťou zasahuje aj do E-

miesta ribozómu [333]. Počas naviazania IRES na 40S podjednotku a následného pripojenia 60S 

dochádza ku koordinovaným, sekvenčne usporiadaným zmenám aj v štruktúre IRES, aj v štruktúre 

ribozómu [334]. Najznámejším, a asi aj najlepšie preštudovaným zástupcom tejto triedy, je CrPV
†
 

IRES, konkrétne tzv. IGR IRES, ktoré sa nachádza v intergenickej oblasti. Prvý cistrón je taktieţ 

translatovaný pomocou IRES štruktúry, toto IRES však skôr pripomína IRES pikornavírusov [328], 

a v súčastnosti  sa im začína venovať zvýšená pozornosť [335]. Vzhľadom na to, ţe z tohoto roku 

existuje súhrnný článok zaoberajúci sa IGR IRES [336], nebudem na tomto mieste informácie 

zbytočne duplikovať. Okrem spomínaného článku by som doporučila výborné súhrnné články [31, 

337].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existuje však aj iné delenie virálnych IRES štruktúr [napr. v: 300], v ktorom sú na skupiny I-IV 

rozdelené picornavírusy a zástupcovia Flaviviridae (HCV) a Dicistoviridae (CrPV) sú vyčlenené 

                                                      

* v tejto súvislosti teda nie je moţné hovoriť o štart kodóne; vo väčšine prípadov ide o alanín kódujúce kodóny (GCU, GCA 

alebo GCC), prípadne o glutamín kódujúci triplet CAA a prolín kódujúci triplet CCU [328-330].  
† Cricket paralysis virus  

Obrázok 14: IRES štruktúry triedy III a IV zaujímajú priestorovú štruktúru, pomocou ktorej čiastočne 

nahrádzajú translačné iniciačné faktory. IGR IRES vírusu CrPV (trieda IV, magenta), ktorý nepotrebuje ţiadne 

translačné iniciačné faktory, vypĺňa mRNA kanál a viaţe sa do A, P a E miest 40S podjednotky (ţltá) (a), spôsobuje 

jej prestavbu a umoţňuje naviazanie 60S podjednotky (modrá) (d). Doména III tohoto IRES pripomína štruktúrne 

antikodónové rameno tRNA (f) a skutočne zapadá do P-miesta ribozómu. IRES vírusu HCV (trieda III, magenta) sa 

viaţe na iné miesto ribozómu, nedokáţe nahradiť všetky potrebné translačné iniciačné faktory, ale zasahuje do RNA 

väzobného ţliabku na 40S podjednotke (b). Konformačné zmeny 40S vyvolané týmto IRES sú podobné ako 

v prípade IGR IRES. Model vytvorený zo štruktúr komplexov HCV IRES-40S a eIF3-40S naznačuje, ţe si IRES 

a eIF3 stéricky neprekáţajú, napriek tomu, ţe sa viaţu zhruba na rovnaké miesto ribozómu (c). Vo vytvorenom 80S 

ribozóme sa HCV IRES nachádza z vonkajšej strany 40S, a nie medzi podjednotkami, ako je to u IGR IRES (d) a (e).           

Prevzaté z [26] (a-e) a z [31] (f). 
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zvlášť. V tomto delení tvorí skupinu III pomerne osamotené IRES hepatovírusov (Picornaviridae), 

zastúpené vírusom HAV
*
, ktoré je niekedy zaraďované do štruktúrnej skupiny I k IRES poliovírusu 

[napr. v: 26]. Toto IRES je štruktúrne veľmi podobné s IRES štruktúrami ostatných picornavírusov, 

ale pre svoju aktivitu vyţaduje celý eIF4G proteín (teda bez odštiepenia N-terminálnej oblasti), aj 

eIF4E proteín [338], čo je u virálnych IRES pomerne neobvyklé.              

Spomínané typy IRES štruktúr však nepokrývajú všetky doteraz objavené IRES štruktúry.            

U lentivírusov sa nachádzajú dve veľmi konzervované IRES [339] - jedno ako súčasť 5´UTR [340]     

a jedno v kódujúcej oblasti gag mRNA [341, 342]. Čo sa týka Gag polyproteínu, u HIV
†
-2 aj SIV

‡
 je 

jeho translácia závislá výlučne na IRES štruktúre, HIV-1 dokáţe vyuţiť aj na čiapočke závislú 

iniciáciu, aj IRES-závislú iniciáciu [343]. Ani jedno z týchto IRES nevykazuje výraznú štruktúrnu 

podobnosť so ţiadnou inou objavenou IRES štruktúrou. IRES štruktúra kódujúcej oblasti gag mRNA 

u HIV2 dokáţe zabezpečiť koexistenciu troch iniciačných komplexov na troch rôznych AUG 

kodónoch na jednej mRNA molekule naraz, čo je pomerne unikátna vlastnosť [339]. Pred začatím 

translácie sa tvoria binárne (IRES+eIF3 a IRES+40S) a ternárne (IRES+40S+eIF3) komplexy, čo by 

mohlo vysvetľovať niektoré pozorovania viacerých translačných iniciačných komplexov 

nachádzajúcich sa na jednej molekule mRNA súčasne [344]. Po utvorení ternárneho komplexu 

dochádza k presunu 43S a utvoreniu 48S na niektorom z AUG kodónov, na čo sú potrebné všetky 

beţné translačné iniciačné faktory okrem eIF4E a eIF1 [339, 344]. Absencia eIF1 je v súlade s tým, ţe 

AUG kodóny nemajú ideálny kontext [339] a predpokladá sa, ţe eIF1 je napodobnený niektorou 

časťou štruktúry IRES [344], podobne ako doména 3 u Dicistoviridae napodobňuje tRNA [331].  

5´UTR IRES vírusu HIV-1 má veľmi zaujímavú reguláciu. Obsahuje vlásenku IRENE, ktorá za 

normálnych okolností inhibuje IRES aktivitu. Inhibičný účinok vlásenky sa stráca počas oxidatívneho 

stresu (je spôsobený napr. aj infekciou vírusom HIV). Autori predpokladajú účasť proteínov 

v regulácii inhibície a aktivácie iniciácie translácie z tejto IRES štruktúry [345].    

Ďalšou skupinou elementov, ktoré umoţňujú iniciáciu translácie nezávislú na čiapočke, sú 

štruktúry, ktoré pre začatie translácie vyţadujú eIF4E proteín, napriek tomu, ţe nemajú čiapočku. Ide 

napríklad o PEMV
§
 patriaci medzi umbravírusy, ktorý obsahuje tzv. CITE

**
 element nachádzajúci sa v 

3´UTR oblasti [346]. V 3´UTR boli nájdené podobné elementy, napríklad u STNV
††

 a BYDV
‡‡

, na 

tieto sa však eIF4E proteín viaţe veľmi slabo alebo vôbec. Stále však vyuţívajú eIF4F komplex [347], 

v niektorých prípadoch je väzba sprostredkovaná eIF4G [348].  

Tieto elementy (niekedy označované aj CIRE
§§

) sú u niektorých autorov zaraďované medzi IRES. 

Obvykle sú však od IRES odčlenené, ako kratšie štruktúry, ktoré sa obvykle vyskytujú v 3´UTR 

a v niektorých prípadoch môţu pôsobiť na iniciáciu translácie spoločne s IRES štruktúrou, alebo 

                                                      

* Vírus hepatitídy typu A, patrí medzi Picornaviridae 
† human immunodeficiency virus 
‡ simian immunodeficiency virus 
§ pea enation mosaic virus 
** cap-independent translation enhancer 
†† satellite tobacco necrosis virus  
‡‡ barley yellow dwarf virus 
§§ cap-independent regulatory element 
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sekundárnou štruktúrou v 5´UTR, ktorá nemá povahu IRES [349]. Pomerne dobre sú preštudované 

u rastlinných vírusov [zhrnuté napr. v 350, 351]. Stanovená bola aj kryštalografická štruktúra CITE 

elementu, ktorá pripomína tRNA a bol navrhnutý model moţného mechanizmu fungovania iniciácie 

translácie u TCV
*
 [352]. 

CITE síce nepatria (podľa väčšiny autorov) do skupiny IRES elementov, ale rozhodne patria 

medzi elementy umoţňujúce na čiapočke nezávislú iniciáciu translácie. Objavujú sa aj hlasy, ţe 

koncept CITE elementov by mohol byť pouţitý ako alternatíva k bunkovým IRES [353].  

2.4.2 Problematika bunkových IRES elementov patrí medzi najkontroverznejšie témy 

iniciácie translácie súčasnosti 

Bunkové IRES elementy sú extrémne heterogénna skupina. Majú rozličné dĺţky, priestorové 

usporiadanie aj poţiadavky na translačné faktory. O ich existencii dnes uţ pochybuje málokto, napriek 

tomu však neustále dochádza k spochybneniam, pričom je najaktívnejšia dnes uţ legendárna kritička 

IRES elementov - Dr. Kozakova [354-357]. Odhaduje sa, ţe aţ 10% bunkových mRNA by mohlo 

obsahovať IRES element [358], v novšej literatúre sa uţ opatrnejšie hovorí o 10-15% mRNA molekúl, 

ktoré dokáţu iniciovať transláciu alternatívnym mechanizmom [359]. Bunkové mRNA si ale spravidla 

ponechávajú aj schopnosť prepisu klasickým na čiapočke-závislým mechanizmom iniciácie translácie 

[zhrnuté napr. v 359, 360, 361], výskum sa teda v poslednom období zameriava hlavne na spôsob 

prepínania medzi týmito dvoma spôsobmi. Zdá sa, ţe IRES elementy sú (pomerne logicky) vyuţívané 

hlavne v situáciách, kedy nefunguje iniciácia translácie klasickou dráhou, napr. počas stresu (hlavne 

teplotný šok a hypoxia), nedostatku ţivín, počas diferenciácie, mitózy alebo v apoptóze [zhrnuté v 

359]. 

Kritizované sú najmä nevhodné kontroly, ale aj samotná metodika pouţívania monocistronických 

a bicistronických vektorov. Asi najpouţívanejšie gény, ktoré v týchto vektoroch slúţia ako reportérové, 

sú problematické z hľadiska pouţitia pre meranie aktivity IRES. Gén kódujúci luciferázu z Renilla 

reniformis (tzv. Renila luciferáza) má sekvenciu, ktoré vytvára na úrovni mRNA donorové zostrihové 

miesto a gén kódujúci luciferázu svätojánskej mušky Photinus pyralis (tzv. Firefly luciferáza) zasa 

obsahuje kryptický promótor [362-364]. Kryptické promótory a iné elementy spôsobujúce falošne 

pozitívne výsledky sa samozrejme môţu vyskytovať aj v oblasti testovanej na IRES aktivitu. Aktivita 

bunkových IRES je často extrémne nízka, takţe aktivita slabého kryptického promótoru môţe byť 

ťaţko odlíšiteľná. Existujú metodické prístupy, ktoré umoţňujú vylúčiť artefakty; medzi odporúčané 

sa zaraďujú napríklad: extrémne exponované Northern bloty, siRNA proti 5´-cistrónu (pri 

bicistronických mRNA), testovanie promótorovej aktivity v bezpromótorových plazmidoch, testovanie 

integrity mRNA pomocou RT PCR, RQ PCR, Primer extension a podobne [361, 365, 366]. Vyuţíva 

sa aj in vitro transkripcia mRNA s testovaným IRES elementom a následná transfekcia buniek. Takto 

sa zabezpečí, ţe sa mRNA nedostáva do styku s jadrom, takţe nedochádza k dejom lokalizovaným v 

jadre, ako je napríklad alternatívny zostrih a taktieţ nedochádza k transkripcii z kryptického promótora 

                                                      

* turnip crinkle virus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_pansy
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_pansy


 

45 

[367]. Jadrová história však v niektorých prípadoch môţe chýbať. Príčiny nie sú známe, ale jeden z 

dôvodov môţe byť absencia niektorých ITAF proteínov, ktoré sa viaţu na IRES v jadre [368].  

Kritika testovania IRES je v mnohých prípadoch samozrejme oprávnená. Existuje niekoľko 

publikácií, v ktorých bola dementovaná existencia IRES elementu. Asi najznámejším príkladom 

(zároveň prvým) je spochybnenie IRES elementu eIF4GI človeka [119, 357, 369-372], aj kvasiniek 

[367, 373, 374]. Zdá sa však, ţe mRNA kódujúca eIF4G proteín obsahuje tzv. zosilovač translácie. Do 

tejto skupiny falošne pozitívnych IRES patrí napríklad aj LINE-1 retrotranspozón [375], HIF-1α
*
 [377] 

a mnohé ďalšie. Veľmi zaujímavý je článok z roku 2009, kedy autori testovali 6 (vraj) náhodne 

vybraných predpovedaných bunkových IRES elementov - BiP
†
, eIF4G, NRF

‡
, Rbm3

§
, VEGF

**
 a 

XIAP
††

, z ktorých štyri majú kryptické zostrihové miesto – eIF4G, Rbm3, NRF, XIAP [357]. Trošku 

zvláštne je, ţe autori medzi testované IRES sekvencie zaradili eIF4G, u ktorého bola uţ pomerne 

dávno predtým spochybnená existencia IRES elementu, ako som uviedla vyššie. Svojimi výsledkami 

sa však snaţia demonštrovať, aké veľké percento IRES je určených chybne.  

Podobná, len o niečo zamotanejšia situácia je okolo IRES elementu XIAP proteínu. 

V bistronickom vektore zaloţenom na Renila a Firefly luciferáze totiţ existuje pomerne silné 

zostrihové miesto, ktoré prekrýva aktivitu moţného slabého IRES elementu [365]. V systéme 

zaloţenom na β-galaktozidáze a chloramfenikol acetyltransferáze neboli artefakty zaznamenané a 

znovu bola potvrdená IRES aktivita [362]. Neskôr bola táto štúdia opäť podrobená kritike kvôli 

kryptickému promótoru v dvoch rôznych testovacích systémoch, aj keď autori pripúšťajú určitú, veľmi 

slabú, IRES aktivitu [384, 385]. XIAP a eIF4G sú dva príklady z mnoţstva IRES elementov, u ktorých 

má existencia IRES zástancov aj odporcov a v poslednej dobe sa mnoţia články, ktoré skúmajú 

predpovedané IRES elementy viacerých mRNA v rôznych systémoch, s pouţitím rôznych kontrolných 

metodík [357, 377, 385, 386].  

Absolútne odmietanie existencie bunkových IRES elementov tieţ nie je na mieste, pretoţe existujú 

aj prípady jasne doloţených IRES elementov. IRES s pomerne vysokou aktivitou (porovnateľná s 

aktivitou IRES vírusov) je napríklad súčasťou mRNA URE2
‡‡

 S. cerevisiae [388], ktoré je inhibované 

translačným  iniciačným faktorom eIF2A [389, 390]. Z ľudských proteínov sa pomocou IRES 

translatuje napr. c-Src
§§

, ktorý tieţ dosahuje aktivitu vírusových IRES štruktúr. Iniciácia translácie je 

v tomto prípade nezávislá na faktore eIF2 [393].   

Svojou troškou k vyriešeniu problémov okolo IRES elementov sme sa pokúsili prispieť aj u nás 

v Laboratoři biochemie RNA vytvorením IRESite databázy, ktorá si kladie za cieľ zhrnúť a kriticky 

zhodnotiť dáta získané pri štúdiu IRES elementov [394, 395]. Databáza je otvorená širokej komunite 

výskumníkov a pomerne intenzívne navštevovaná.   

                                                      

* Hypoxia-inducible factor 1α, spájaný s tumorigenézou [zhrnuté v 376] 
† immunoglobulin heavy chain binding protein, chaperón v ER [zhrnuté v 378] 
‡ nuclear respiratory factor, regulačný faktor v odpovedi na oxidatívny stres, spájaný s viacerými ochoreniami [zhrnuté v 379]  
§ RNA-väzobný proteín, dôleţitý v metabolizme RNA a regulácii transkripcie [zhrnuté v 380] 
** Vascular endothelial growth factor, spájaný s tumorigenézou [zhrnuté v 381] 
†† X-linked inhibitor of apoptosis [zhrnuté v 382, 383] 
‡‡ glutatión peroxidáza a transkripčný regulátor metabolizmu dusíka, za určitých okolností kvasinkový prión [zhrnuté v 387]  
§§ tyrozín kináza, spojovaná s tumorigenézou [zhrnuté v 391, 392]  
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Ukazuje sa, ţe mnohé "IRES" elementy síce nepôsobia ako skutočné IRES, ale zabezpečujú na 

čiapočke nezávislú iniciáciu translácie iným spôsobom. Len nedávno sa objavili súhrnné články, 

v ktorých autori vyslovili myšlienky vynárajúce sa pravdepodobne v hlavách väčšiny výskumníkov 

zaoberajúcich sa iniciáciou translácie. Dalo by sa povedať, ţe vyzývajú širokú komunitu k opatrnému 

prístupu k rozlišovaniu IRES-závislej a na-čiapočke-závislej iniciácie translácie a snaţia sa ponúknuť 

ďalšie alternatívne modely [353, 361]. Model akýchsi translačných zosilovačov [361] resp. 5´CITE 

elementov [353] si získal moje sympatie.  

Výskum v tejto oblasti je pomerne zloţitý, pretoţe existuje veľké mnoţstvo zdrojov artefaktov, a 

navyše nie je ani vhodné pouţívať in vitro translačné systémy. Alternatívne spôsoby iniciácie 

translácie totiţ asi závisia vo výraznej miere od neštandardných "translačných iniciačných faktorov" 

(mnohé z nich sú dnes zaraďované do skupiny ITAF proteínov), o ktoré sú in vitro translačné systémy 

ochudobnené.  

Na tomto mieste by som rada pripomenula, ţe ani názov "na čiapočke nezávislá iniciácia 

translácie" úplne nezodpovedá tomu, čo sa v poslednom čase vynára z literatúry. Iniciácia translácie, 

ktorá vzhľadom na podmienky v bunke nemôţe prebiehať klasickou dráhou, síce pravdepodobne nie 

je závislá na aktívnom eIF4E proteíne (resp. na funkčnom spojení eIF4E-eIF4G), prítomnosť čiapočky 

sa však ukazuje ako zásadný predpoklad pre transláciu bunkových mRNA [386]. Za veľmi výstiţný 

povaţujem názov iniciácia translácie závislá na 5´konci (a na skenovaní), ktorý sa objavuje 

v súhrnnom článku kolektívu z laboratória Dr. Shatského [353].   
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2.5 Tvorba čiapočky u kvasiniek 

5´koniec mRNA je u eukaryotov chránený čiapočkou – štruktúrou, ktorá je na zvyšok mRNA 

napojená netradične v smere 5´-5´ (m
7
G(5´)ppp(5´)N

*
; obrázok 15). Na základe počtu metylových 

skupín existuje niekoľko typov čiapočkových štruktúr, pričom u kvasiniek sa vyskytuje 

najjednoduchšia - s jednou metylovou skupinou, označovaná indexom 0 (tzv. ―cap 0‖). Čiapočky 

s dvomi a tromi metylovými skupinami sú beţné u vyšších eukaryotov [viac v prehľadnom článku: 

396]. Existujú ešte trimetylované čiapočky (majú tri metylové skupiny na koncovom guanozíne -  

m
2,2,7

G, resp. TMG
†
) a skupina tzv. hypermetylovaných čiapočiek. Tieto sa na  mRNA

‡
 vyskytujú skôr 

výnimočne. TMG sa beţne vyskytujú na sn a snoRNA (aj u kvasiniek), kde sa podieľajú napríklad na 

transporte späť do jadra [viac informácií v 399, 400 a referenciách v daných článkoch].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiapočka je na 5´ koniec pre-mRNA pridávaná ko-transkripčne, enzýmový aparát sa viaţe na     C-

terminálnu doménu elongujúcej RNA polymerázy II [401, 402] veľmi skoro po iniciácii elongácie 

[403-405]. Správna tvorba čiapočky a prítomnosť jednotlivých enzýmov stimulujú elongáciu mRNA 

[406-409]. Stimulácia elongácie je u S. cerevisiae pravdepodobne génovo špecifická [zhrnuté v 410]. 

Okrem tejto úlohy je čiapočka dôleţitá pre mnoho iných procesov [zmienené v prehľadných článkoch: 

410, 411], ako je napríklad: stabilizácia mRNA [412-415], účinnosť zostrihu prvého intrónu (v spojení 

                                                      

* prvý transkribovaný nukleotid 
† z anglického trimethylguanosine 
‡ vyskytujú sa hlavne u parazitov, u kvasiniek podľa môjho vedomia neboli publikované. Tvorba a funkcie modifikovaných 

čiapočiek sú nad rámec tejto práce, vybrané citácie k tejto téme: [27 a citácie v týchto publikáciách, 397, 398]  

Obrázok 15: Štruktúra 5´mRNA čiapočky. Guanozín metylovaný v polohe N7 je napojený na prvý 

transkribovaný nukleotid v smere 5´-5´. CH3 sa nachádza u všetkých čiapočkových štruktúr. Prítomnosť resp. 

neprítomnosť ďalších metylových skupín (označené CH3/H), určuje, o aký typ čiapočky ide. Pokiaľ má čiapočka 

modifikovaný iba prvý guanozín jednou metylovou skupinou v polohe N7, označujeme ju ―cap 0‖. U vyšších 

eukaryotov sa beţne vyskytujú ―cap 1‖ a ―cap 2‖, ktoré majú metylovanú ribózu v polohe O2, prípadne v polohe 

N6 (u "cap 1"), pokiaľ báza je adenozín. Upravené podľa: http://themedicalbiochemistrypage.org/rna.html  
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s CBC
*
 [416-418]) [419], export mRNA z jadra [420, 421] a translácia (v spojení s eIF4F

†
 [napr.: 422, 

423, 424]). Nedávna štúdia ukazuje určité spojenie aj s polyadenyláciou mRNA na jej 3´ konci [425]. 

U kvasiniek sa zdá, ţe čiapočka, či enzýmy tvorby čiapočky nemajú vplyv ani na polyadenyláciu, 

zostrih ani na export z jadra [426, 427]. 

Tvorba 7-metylguanozínovej čapičky (―cap 0‖) prebieha v troch krokoch: 

1. Hydrolýza 5´trifosfátu pre-mRNA na difosfát (mRNA 5´trifosfatáza; RTáza) 

2. Pridaná je koncová GMP

 skupina (substrát: GTP

‡
; mRNA 5´guanylyltransferáza; GTáza)  

3. Metylácia guanínu v polohe N7 (substrát: AdoMet
§
; mRNA metyltransferáza; MTáza) 

U kvasiniek je kaţdý z troch krokov zabezpečený samostatným enzýmom. U cicavcov je 

enzýmový aparát tvorby čiapočky zloţený len z dvoch enzýmov, ktoré vykonávajú všetky tri funkcie. 

Jedným enzýmom je trifosfatáza-guanylyltransferáza a druhým je metyltransferáza. GTáza a MTáza 

kvasiniek sú štruktúrne podobné enzýmom vyšších eukaryotov, ale RTáza je odlišná jednak štruktúrne, 

a jednak v mechanizme účinku [jednotlivé enzýmy sú charakterizované napr. v prehľadnom článku: 

428]. RTáza S. cerevisiae aj S. pombe tvorí dimér, ktorý je potrebný pre termálnu stabilitu enzýmu. 

Schopnosť dimerizovať je esenciálna, napriek tomu, ţe RTáza vykonáva katalytickú funkciu aj ako 

monomér [429]. Tzv. "capping enzyme" kvasiniek by mal pozostávať z diméru RTPázy a monoméru 

GTázy [430, 431]. Kryštalograficky stanovená štruktúra komplexu Cet1-Ceg1 je tetramér (homodimér 

Cet1 plus dve molekuly Ceg1). Autori uvádzajú, ţe sú schopní izolovať aj trimér, ktorý ale veľmi zle 

tvorí kryštály. Na základe publikovanej literatúry sa prikláňajú k názoru, ţe in vivo nie je nutné, aby 

bol komplex tetramerický [432].  

Tvorba čiapočky je dobre charakterizovaná u významných laboratórnych modelových organizmov 

– S. cerevisiae a S. pombe, ale aj u oportúnneho ľudského patogéna C. albicans, ktorý je v centre 

záujmu tejto práce. Diverzita medzi jednotlivými (preskúmanými) kvasinkovými dráhami tvorby 

čiapočky je neočakávane vysoká. Biochemicky sú jednotlivé deje v podstate identické, avšak v oblasti  

interakcií jednotlivých enzýmov sú odlišnosti výrazné. 

O podobnosti dráhy tvorby čiapočky vypovedá aj skutočnosť, ţe je moţné zameniť celú dráhu 

S. cerevisiae za enzýmy z C. albicans [433], dokonca je moţné nahradiť tri enzýmy S. cerevisiae dvoj-

enzýmovým aparátom človeka [434]. To zároveň potvrdzuje konzervovanosť časti CTD
**

 domény 

RNA polymerázy II, ktorá zabezpečuje naviazanie enzýmov tvorby čiapočky [435].  

Vo väzbe na CTD pol II sa jednotlivé enzýmy porovnávaných organizmov líšia. Všeobecne sa 

usudzuje, ţe prvá sa na CTD viaţe GTáza, následne RTáza (v závislosti od organizmu buď samostatne, 

alebo v interakcii s GTázou) a nakoniec MTáza. U cicavcov je bifunkčný enzým viazaný na CTD 

pomocou  domény s GTázovou aktivitou [401, 436, 437] v prípade, ak je fosforylovaný serín-5 a/alebo 

                                                      

* z anglického "cap binding complex", komplex zloţený z dvoch podjednotiek, ktorý viaţe mRNA miesto eIF4F v jadre 
† eukaryotický translačný iniciačný faktor 4F, viac v kapitole 2.1  
 guanozín 5´-monofosfát 
‡ guanozín 5´-trifosfát 
§ označované aj SAM – S-adenozyl-L-metionín 
** C-terminálna doména 
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serín-2 väzobného miesta CTD (tandemovo usporiadané opakovania konsenzus motívu YSPTSPS
*
), 

ale len fosforylácia na Ser-5
†
 stimuluje aktivitu GTázy [nameraná na myšej GTáze: 442]. 

U S. cerevisiae sa Ceg1 proteín viaţe na fosforylovanú CTD-P pol II [401, 402], podobne ako 

u vyšších eukaryotov cez fosforylovaný serín-5 [443]. Pokiaľ nie je Ceg1 proteín naviazaný na Cet1, 

nie je aktívny a podlieha veľmi rýchlej inaktivácii pri fyziologickej teplote [napr. 444, 445, 446]. Cet1 

proteín sa zasa nedokáţe samostatne viazať na CTD [444]. Táto väzba by mohla byť sprostredkovaná 

Ceg1 alebo GTázovou doménou cicavčieho bifunkčného enzýmu, resp. celým enzýmom [430, 437]. 

Ukázalo sa však, ţe cicavčia GTáza nesprostredkuje naviazanie Cet1 na CTD pol II, takţe v systéme, 

kde dochádza ku  komplementácii Δceg1 cicavčou GTázou, musí existovať iný mechanizmus 

naviazania Cet1 proteínu na mRNA [445, 446]. Vzhľadom na to, ţe si rekombinantná RTáza 

S. cerevisiae zachováva substrátovú špecificitu aj bez prítomnosti GTázy [447], je moţné, ţe sa viaţe 

priamo na mRNA. Keďţe fenotyp po narušení interakcie medzi GTázou a RTPázou sa zlepší po 

nadprodukcii enzýmov, alebo po fúzovaní kvasinkovej RTPázy na GTázovú doménu enzýmu vyšších 

eukaryotov [430, 446, 448], predpokladám, ţe interakcia Cet1 s Ceg1 uľahčuje sprístupnenie mRNA 

Cet1 proteínu, ale nie je nutná.  

Pce1 (GTáza) a Pct1 (RTáza) S. pombe sa obe nezávisle na sebe viaţu na fosforylovanú CTD pol 

II [449-451]. Pce1 a Pct1 však môţu byť do blízkosti mRNA privádzané aj interakciou 

s transkripčným elongačným faktorom Spt5 [450, 452]. Pct1 a Pcm1 (MTáza) interagujú s Cdk9 

kinázou, ktorá fosforyluje okrem iného aj CTD pol II [453, 454]. Nie je vylúčené, ţe podobné 

interakcie sa vyskytujú aj u ostatných kvasiniek. 

 Cgt1 (GTáza) C. albicans sa taktieţ viaţe na fosforylovanú CTD pol II [451], a to pomocou 

konzervovaného väzobného miesta nazývaného OB-fold, umiestneného na C-terminálnom konci [431]. 

Podobne ako u S. pombe, aj RTáza C. albicans (CaCet1) sa viaţe na pol II nezávisle na Cgt1[451].  

GTáza a RTáza boli mnohokrát označené za esenciálne [napr. v 447, 450, 451, 455-457]. 

Vzhľadom na podobnosť týchto enzýmov u jednotlivých kvasiniek neprekvapuje, ţe trifosfatáza 

C. albicans (CaCet1p) komplementuje nulovú mutáciu cet1 v S. cerevisiae, a podobne aj GTáza 

C. albicans (Cgt1) komplementuje nulovú mutáciu ceg1 [433, 455, 458]. Dokonca aj cicavčí gén 

(HCE1) komplementuje nulové mutácie CEG1 a/alebo CET1, aj keď komplementácia Δcet1 vyţaduje 

funkčnú GTázovú doménu Hce1 proteínu [455, 459]. Naproti tomu RTáza S. pombe (Pct1) nie je 

schopná nahradiť cet1 v S. cerevisiae. Ku komplementácii Δcet1/Δceg1 dochádza iba v prípade, ţe je 

spolu s Pct1 exprimovaný aj proteín Pce1(GTáza) alebo Cgt1 (GTáza C. albicans). Po znovuzavedení 

CEG1 do buniek  spolu s PCT1 k obnoveniu viability kmeňov nedochádza [460]. Tieto výsledky sú v 

súlade s aminokyselinovou sekvenciou jednotlivých enzýmov. Pct1 totiţ neobsahuje konzervovanú  

oblasť potrebnú pre väzbu s GTázou [460] a k väzbe medzi Pct1a Pce1 nedochádza [449]. RTáza a 

GTáza C. albicans síce spolu interagujú, ale ich interakcia nie je pre alosterickú aktiváciu RTPázy 

potrebná (na rozdiel od S. cerevisiae) [431, 451].  

                                                      

* jednopísmenný aminokyselinový kód: Y-tyrozín, S-serín, P-prolín, T-treonín; v závislosti od organizmu sa v CTD nachádza 

aţ okolo 50 opakovaní daného motívu [viac informácií o CTD doméne RNA pol II v prehľadných článkoch: 438, 439, 440] 
† je fosforilovaný ako prvý [441] 
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   Metyltransferázy kvasiniek sa viaţu na fosforylovanú CTD RNA pol II priamo [401, 433], 

pravdepodobne okrem Pcm1 (S. pombe), ktorý sa dostáva do blízkosti miesta tvorby čiapočky 

pomocou Cdk9 [453, 470, 471]. Väzba Ccm1p (C. albicans) je zosilnená v prípade, ak sú 

fosforylované dva seríny CTD: Ser2 aj 5 [433]. Hcm1 (H. sapiens) sa dokáţe na polymerázu, a teda do 

blízkosti nascentného reťazca mRNA, viazať iba sprostredkovane  cez Hce1 [468]. Napriek tomu 

ľudský enzým, podobne ako Pcm1 a Ccm1, dokáţe nahradiť Abd1 [434].  

2.5.1 Intaktná dráha tvorby čiapočky u Candida albicans prekvapivo nie je esenciálna 

Zhruba v období, keď vrcholilo vedecké snaţenie o charakterizovanie dráhy tvorby čiapočky u 

kvasiniek (ale aj u cicavcov) a podchvíľou vyšiel nejaký nový článok, ktorý opäť potvrdil uţ 

vynájdené ešte inak a pridal nejaký ten nový detail, prišla v roku 2002 Donna Dunyak s článkom s 

veľmi prekvapivými výsledkami. Niekoľko rokov predtým vychádzali články potvrdzujúce dôleţitosť 

všetkých členov dráhy syntézy čiapočky. Jednotlivé enzýmy boli postupne označené za esenciálne, a 

ako píše sama Dunyak v úvode svojho článku, len nedávno pred jeho publikovaním vyšla práca, ţe 

RNA trifosfatáza je esenciálna ako v S. cerevisiae, tak aj v C. albicans. Nepodarilo sa totiţ 

vydeletovať obe alely
§
 [465]. Dunyak a kolektív vyuţili (vtedy) recentné články [472-474],  ktoré 

vylepšovali dovtedy vyuţívané metódy [475] prípravy nulových mutantov v C. albicans a podarilo sa 

im pripraviť kmene v ktorých bol deletovaný gén CaCET1, a dokonca aj kmene bez CCM1 [463]. 

 Vzhľadom na to, ţe interakcia CaCet1 a Cgt1 nie je esenciálna, nie je moţnosť deletovať gén 

CaCET1 aţ taký prekvapivý. Analógy čiapočky so štyrmi zvyškami kyseliny fosforečnej, aké 

                                                      

* pôvodne označovaný CaABD1 [458] 
† označovaný aj Pch1 [napr. v 410] 
‡ pôvodne označovaný hMet [468] a CMT1[469]; v súčasnosti sa presadzujú názvy všeobecne pouţívané pre vyššie 

eukaryoty: CE/RNGTT – bifunkčná guanylyltransferáza/trifosfatáza (z anglického Capping Enzyme/RNA 

GuanylylTransferase and 5´Triphosphatase) a RNMT – metyltransferáza (z anglického RNA MethylTransferase) 
§ C. albicans je diploidný organizmus, ktorý nemá sexuálny cyklus, a skonštruovať nulových mutantov je u nej veľmi zloţité. 

organizmus gén 
interakcia 

podjednotiek 
interakcia 

s CTD pol II 
esenciálnosť citácie 

S .cerevisiae 

CET1 +  - + [447] 

CEG1 +  + + [461] 

ABD1 - + + [462] 

C. albicans 

CaCET1 +  + - [455, 463] 

CGT1 +  + + [464] 

CCM1
*
 - + - [434, 458, 463] 

S. pombe 

  PCT1 - + + [460, 465] 

PCE1
†
 - + + [466] 

PCM1 - - + [434, 467] 

H. sapiens 
HCE1 +  + + [401, 437] 

HCM1
‡
 + - + [468, 469] 

Tabuľka 4: Stručný prehľad jednotlivých génov dráhy tvorby 7mGpppN čiapočky mRNA vybraných 

organizmov charakterizovaných v tejto kapitole. Stĺpec „citácie― obsahuje obvykle citáciu objavenia 

a charakterizácie daného génu, resp. proteínu. Gény sú pri kaţdom organizme menované v poradí z hora: mRNA 

5´trifosfatáza (RTáza), mRNA 5´guanylyltransferáza (GTáza) a mRNA metyltransferáza (MTáza); u človeka je to 

RTáza/GTáza a následne MTáza.   
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v takomto mutantovi vznikajú, sa na eIF4E viaţu, a to dokonca silnejšie neţ analóg s troma zvyškami 

(Kas m
7
GpppG =7,39  ± 0,46 x 10

-6
 M

-1
; Kasm

7
GppppG =102,8  ± 4,4 x 10

-6
 M

-1
 [5]).  

Oveľa problematickejšie sa javí odstránenie metyltransferázy, pretoţe čiapočka bez metylového 

zvyšku nápadne pripomína GTP. Toho je v bunke pomerne veľa a mohlo by teda narušovať väzbu 

mRNA na eIF4E kompetovaním o väzobný ţliabok. Najmä pokiaľ by nebol prispôsobený na 

preferenčnú väzbu metylovanej čiapočky, ako napovedajú asociačné konštanty (Kas m
7
GTP =108,7  ± 

4,0 x 10
-6

 M
-1

; Kas GTP =0,0214 ± 0,0010 x 10
-6

 M
-1 

[5]). Týmto úvahám zodpovedá aj 

problematickosť, s akou bolo moţné dané dvojité nulové mutanty pripraviť. U CaCET1 sa to podarilo 

jednokrokovou metódou, u CCM1 bolo nutné vyuţiť vylepšenú dvojkrokovú transformačnú stratégiu a 

u posledného z trojice génov (CGT1) kódujúcich enzýmy dráhy tvorby čiapočky nepomohlo ani to 

[463].  Zdá sa teda, ţe aspoň minimálna čiapočka zloţená z guanozínového zvyšku a pripojená v 

opačnom usporiadaní, ako je to u RNA beţné (teda v smere 5´-5´miesto 5´-3´) je nutná, buď z dôvodu 

rozpoznávania mRNA translačnou iniciačnou mašinériou, alebo proste pre ochranu mRNA pred 

štiepením exonukleázami.   

Pretoţe uvedený článok Dunyak a kol. 2002 je pre moju prácu v laboratóriu kľúčový, dovolila by 

som si ho na tomto mieste v krátkosti zhrnúť. Ako uţ bolo spomenuté vyššie, nulové mutanty cet1 a 

ccm1 sú viabilné, ale vykazujú výrazne spomalený rast, najmä pri zvýšenej teplote. Zdá sa, ţe 

C. albicans znáša trochu horšie deléciu trifosfatázy. Čo sa týka rezistencie k antibiotikám, nepodarilo 

sa potvrdiť, ţe cgt1/CGT1 by bol viac rezistentný k hygromycínu B, ako bolo publikované predtým 

[476]. Navyše cet1/cet1 aj ccm1/ccm1 kmene boli trochu viac senzitívne k tomuto antibiotiku, 

mierne zvýšená senzitivita bola nameraná aj k aktinomycínu D
*
 a u cet1/cet1 aj k cykloheximidu

†
.  

Autori samozrejme overili prítomnosť modifikovaných čiapočiek v mutantných kmeňoch 

naštiepením mRNA pomocou TAP a P1 nukleáz a TLC chromatografiou so štandardami nukleotidov. 

Takisto prebehlo prehľadávanie genómu, ale autorom sa nepodarilo nájsť ţiadne otvorené čítacie 

reťazce so sekvenčnou homológiou ku CaCET1 alebo CCM1. Overenie kmeňov pomocou Southern 

blotu ukázalo len jeden prúţok, ktorý sa v dvojitých delečných mutantoch nenachádza. 

Moţné vysvetlenie je, ţe C. albicans dokáţe preţívať pomocou na čiapočke nezávislej iniciácie 

translácie. Druhou moţnosťou je, ţe modifikované čiapočky sú efektívne rozoznávané translačnou 

iniciačnou mašinériou. Autori sa prikláňajú k druhému zmienenému vysvetleniu a na konci článku 

naznačujú, ţe by eIF4E mohlo takéto čiapočky rozpoznávať a zabezpečiť. Keďţe sme v laboratóriu 

mali kmene S. cerevisiae mutantné v cet1 géne, pokúsili sme sa túto hypotézu overiť. Bohuţiaľ sme 

neuspeli - gén cacdc33, ktorý (ako sme preukázali) kóduje funkčný eIF4E proteín C. albicans, 

nedokázal komplementovať termosenzitívny fenotyp S. cerevisiae abd1
ts
 [234]. Moţné vysvetlenie 

neúspechu a navrhované riešenia sú súčasťou state Nepublikované výsledky. 

Translácia je nepochybne jeden z kľúčových procesov prebiehajúcich v organizmoch, preto bývajú 

jednotlivé proteíny, ktoré ju zabezpečujú, často cieľom liečiv. Pokiaľ by sa skutočne preukázalo, ţe 

                                                      

* inhibítor DNA-závislej RNA polymerázy  
† blokuje elongáciu translácie 
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eIF4E C. albicans sa líši od rovnakého proteínu človeka, bol by to vďaka jeho esenciálnosti ideálny 

cieľ pre terapiu kandidóz s reálnou moţnosťou minimalizovať toxicitu daného chemoterapeutika pre 

pacienta. Domnievam sa preto, ţe pokračovať v charakterizácii eIF4E proteínu C. albicans má veľký 

zmysel aj napriek čiastočnému počiatočnému neúspechu.  
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2.6 Zmenený zmysel CUG kodónu u rodov Debaromyces a Candida 

2.6.1 Stručný prehľad zmien genetického kódu a teórií, ktoré tieto zmeny vysvetľujú 

Keď Crick v roku 1968 vyslovil predpoklad o zmrazenej evolúcii genetického kódu [477], bola 

táto teória veľmi logickým záverom vyplývajúcim z poznatkov o univerzálnosti genetického kódu 

a postupne sa stala jednou z dogiem molekulárnej biológie. Dnes, po vyše 40-tich rokoch, počas 

ktorých bolo objavených viac ako 25 odchýliek od univerzálneho kódu, sa má za to, ţe evolúcia 

genetického kódu nie je zmrazená, ale ţe stále pomaly prebieha. Dôkazom sú nielen organizmy, u 

ktorých boli takéto odchýlky nájdené, ale aj organizmy, ktoré sme priamo "prichytili pri čine". Zdá sa, 

ţe takým organizmom by mohla byť aj C. albicans
*
.  

Ako je zrejmé z tabuľky 5, zmeny v genetickom kóde sa týkajú najmä baktérií, mitochondriálnych 

genómov a jednobunkových eukaryotov [478]. Mimo mitochondrií ide zvyčajne o zmenu čítania stop 

kodónu na kodón kódujúci nejakú aminokyselinu. V tomto smere sú rody Debaromyces a Candida 

unikátne
†
, pretoţe majú zmenený zmysel čítania CUG kodónu zo štandardného leucínu na serín [480-

482]. Nejde tu však o mitochondriálnu, ale o cytoplazmatickú transláciu. Navyše sa jedná o CNN
‡
 

rodinu kodónov, pričom zmeny zmyslu čítania sa v podstate vyskytujú výlučne v rodinách ANN a 

UNN
§
 [13]. 

Serín a leucín sú veľmi odlišné aminokyseliny (obrázok 16). Hydrofóbny leucín sa bude skôr 

vyskytovať vo vnútri proteínov, zatiaľ čo polárny serín bude bez problémov vystavený okolitému 

prostrediu na povrchu proteínov. Podľa odhadov mal organizmus, u ktorého došlo k zmene zmyslu 

čítania CUG kodónu, tento kodón zastúpený v pribliţne polovici svojich génov, v počte cca 1-10 

kusov na gén [483] 
**

. Takáto rozsiahla  zmena zmyslu čítania by mala byť pre organizmus 

potenciálne letálna, pretoţe by nastala náhle situácia, kedy by veľké mnoţstvo proteínov bolo 

mutovaných a aspoň časť z nich by pravdepodobne neplnila svoju funkciu. Keďţe kvasinky to 

evidentne preţili, dostali sa na výslnie evolučnej biológie genetického kódu ako ideálne modelové 

organizmy.    

Existuje viacero teórií, ktoré vysvetľujú, ako k podobným zmenám zmyslu čítania mohlo dôjsť tak, 

aby to organizmy preţili. V súčasnej dobe vykryštalizovali tri takéto teórie: "Codon Capture" teória 

(tzv. neutrálna hypotéza, [napr. 484, 485]) , "Ambiguous Intermediate" teória (hypotéza selekčného 

tlaku, [486, 487]) a "Genome Streamlining" teória (genóm redukujúca hypotéza, [488, 489]). Kaţdá je 

podporená príkladmi a zdá sa, ţe platia všetky, resp. ţe kaţdá z nich je aplikovateľná na iné prípady 

zmien zmyslu čítania genetického kódu.  

 

                                                      

* Informácie k evolúcii genetického kódu sú zhrnuté vo výborných prehľadných článkoch: [13, 17, 478] 
† neplatí to pre všetkých zástupcov, napríklad C. glabrata si ponechala CUG - Leu dekódovanie [zhrnuté v 479] 
‡ N - akýkoľvek nukleotid 
§ jediná výnimka okrem CUG u Debaromyces sp. a Candida sp. je zmena čítania CUN z leucínu na treonín v mitochondriách 

niektorých kvasiniek 
** v originálnom článku [483] sa citovaná informácia explicitne nenachádza, avšak je mnohokrát citovaná v článkoch 

z rovnakého laboratória 
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Tabuľka 5: Prehľad zmien zmyslu čítania kodónov oproti univerzálnemu genetickému kódu. Zmena čítania CUG kodónu zo 

štandartného Leu na Ser u Candida a Debaromyces sp. je jediná zmena oproti univerzálnemu kodónu, pri ktorej došlo 

k zmene zmyslu čítania kodónu vrámci cytoplazmatickej translácie (teda nie zo stop na aminokyselinu resp. opačne, ani ku 

strate zmyslu čítania) – zvýraznené červenou farbou. Modrou je vyznačené rozšírenie kódu o dve aminokyseliny Sec-

selenocysteín a Pyl-pyrolyzín. mt – ide o zmenu v mitochondriaálnej translácii, cyt. – ide o zmenu v cytoplazmatickej 

translácii. Upravené podľa prehľadných článkov [13, 478].     

 

 

 

Redukujúca hypotéza sa hodí na genómy mitochondrií a niektorých parazitov, kde sa predpokladá 

tlak na zmenšenie genómu, ktorý následne môţe viesť k zmenám univerzálneho kódu smerujúcich 

k zjednodušeniu populácie tRNA.  

Neutrálna hypotéza v skratke hovorí, ţe pod tlakom, pri výrazne A+T alebo G+C bohatých 

genómoch, dochádza k vymiznutiu niektorých kodónov z ORFeómu, následne sa stratí aj tRNA, ktorá 

dané kodóny identifikuje. Ak postupným náhodným genetickým driftom dôjde k znovuobjaveniu 

daného typu kodónov, nastane problém s transláciou, pretoţe tRNA rozoznávajúca daný kodón uţ 

neexistuje. Jediná moţnosť je, ţe kodón bude "nesprávne" rozpoznávaný nepríbuznou tRNA (či uţ 

mutantnou alebo nie), a tým dôjde k zmene identity daného kodónu. Neutrálnu hypotézu podporuje 

príklad Mycoplasma capricolum a Micrococcus luteus [490, 491]. 

Mnohé zmeny dekódovania kodónov však nešlo vysvetliť pomocou redukujúcej ani neutrálnej 

hypotézy, preto vznikla teória selekčného tlaku (nazývaná aj Ambiguous Intermediate theory - podľa 

štádia, kedy je kodón rozoznávaný dvomi rôznymi nepríbuznými tRNA), podľa ktorej vznikne 

mutantná tRNA, ktorá postupne pomocou selekčnej výhody vytlačí pôvodnú tRNA (obrázok 17). 

Teória selekčného tlaku sa dá uplatniť na príklade UGA kodónu B. subtilis [492]. Asi najviac však 

kodón pôvodný zmysel zmenený zmysel kde 

CUU/C/A Leu Thr mt 

CUG Leu Thr/Ser mt/cyt. 

CGU/C/A Arg strata zmyslu mt 

CGG Arg strata zmyslu mt, cyt. 

AUA Ile Met/strata zmyslu mt/cyt. 

AAA Lys Asn mt 

AGA Arg Ser, Gly, Stop, strata zmyslu/ strata zmyslu mt/cyt. 

AGG Arg Ser, Gly, Stop, strata zmyslu mt 

UCA Ser Stop mt 

UAA Stop Tyr /Gln mt/cyt. 

UAG Stop Leu, Ala/Gln, Pyl mt/cyt. 

UGA Stop Trp/Trp, Cys; Sec mt/cyt. 

Obrázok 16: Základná charakteristika 

serínu a leucínu. Mw: molekulová 

hmotnosť. Hydropatický index: existuje viac 

stupníc, u pouţitej stupnice je 

najhydrofóbnejšej aminokyseline (izoleucín) 

pridelená hodnota +4,5 a najhydrofilnejšej 

(arginín) -4,5.  

Zdroje niektorých pouţitých charakteristík: 

MW z http://bio-nin.com/Eng/ACE.htm,  

hydropatický index: [12]  
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vznik mutovanej
Ser-tRNA

vymiznutie 
pôvodnej tRNA

dvojaké dekódovaniepôvodný stav zmenené dekódovanie

túto teóriu podporil práve príklad dvojitého dekódovania CUG kodónu u tzv. "CTG clade"
*
. 

Významnosť rodu Candida pre človeka pravdepodobne prispela k tomu, ţe sa probematike CUG 

kodónu venuje pomerne veľká pozornosť. Zdá sa, ţe vznik dvojakého dekódovania mal vplyv na 

evolúciu patogenity (kapitola 2.6.3) a intenzívne bádanie v tejto oblasti viedlo k doplneniu a 

spresneniu "Ambiguous Intermediate theory" [483]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 17: Zjednodušená schéma teórie selekčného tlaku. Náhodne vznikne situácia (väčsinou mutáciou/ami v tRNA), 

kedy je jeden kodón rozoznávaný dvomi nepríbuznými tRNA molekulami. Pokiaľ takáto situácia poskytuje organizmu 

nejaké výhody, a zároveň je daný kodón málo puţívaný (prípadne dôjde k zníţeniu jeho výskytu), môţe sa situácia ustáliť na 

tomto dvojakom dekódovaní a násedne viesť aţ k zmene zmyslu kodónu. Uvedený je konkrétny prípad zmeny, ktorá sa 

udiala u predka C. albicans. 

2.6.2 Ako asi došlo k vzniku dvojakého čítania CUG kodónu 

Zhruba pred 250-300 miliónmi rokov (obrázok 18) [483] sa do Ser-tRNACGA vmedzeril adenozín, 

čím sa vytvoril antikodón 5´-CAG-3´, pôvodne určený na dekódovanie štandardne leucínového CUG 

kodónu. Usudzuje sa tak na základe porovnania sekvencií Ser-tRNACAG s klasickými Ser-tRNACGA 

[493, 494]. Na určitú dobu tak vznikla dvojakosť čítania CUG kodónu, zabezpečená výskytom dvoch 

tRNA majúcich rovnaký antikodón:  Ser-tRNACAG a Leu-tRNACAG. Dvojaké čítanie CUG kodónu sa 

zachovalo aţ dodnes, aj keď pôvodná Leu-tRNACAG sa vytratila
†
 [482, 495-499].  

Novo vzniknutá Ser-tRNACAG mala samozrejme väčšinu znakov určujúcich, ţe má byť 

rozoznávaná seryl-tRNA syntetázou (SerRS). Hlavné znaky, ktoré určujú, ţe tRNA ponesie Ser, sú 

diskriminačný nukleotid G73 v akceptorovom ramene a dlhé variabilné rameno [500-503]. Tieto znaky 

zostali na zmutovanej tRNA prítomné, preto s veľkou pravdepodobnosťou naozaj niesla Ser. 

Dochádzalo však k "súťaţeniu" dvoch tRNA o CUG, ktoré spočiatku pravdepodobne vyhrávala Leu-

tRNACAG. Ser-tRNACAG totiţ mala neštandardný antikodón. Sekvencia slučky antikodónového ramena 

patrí k významným kontrolným mechanizmom translácie, ktoré ovplyvňujú presnosť a efektivitu 

dekódovania. Správny kontext 5´-CAG-3´ antikodónu je 5´-U33-C34-A35-G36-m
1
G37-3´ [504, 505] a v 

novej Ser-tRNACAG bola táto sekvencia pravdepodobne: 5´-U33-C34-A35-G36-A37-3´. Metylovaný G37 je 

                                                      

* zástupcovia rodov Candida a Debaromyces, ktorí majú dvojité dekódovanie CUG kodónu, resp. dekódujú CUG 

neštandardne ako Ser 
† dôvody vymiznutia Leu-tRNACAG z genómu C. albicans nie sú, pokiaľ viem, známe 
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vysoko konzervovaný a pre Leu-tRNA charakteristický, spolu s A35 je priamo rozoznávaný LeuRS
*
 

enzýmami u kvasiniek a má vplyv práve na efektivitu dekódovania [495, 506].  

Po zmutovaní A37 za G37  (tieţ môţe byť metylovaný; [498]) sa efektivita dekódovania 

pravdepodobne takmer obnovila. Ale zároveň začala byť Ser-tRNACAG rozpoznávaná aj LeuRS. Je 

dokonca moţné, ţe čiastočne bola LeuRS rozpoznávaná aj pred touto mutáciou, pretoţe medzi hlavné 

determinanty pre leucyláciu tRNA patrí aj spomínaný A35.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas týchto výrazných zmien, ktoré museli mať nemalý a asi aj dosť negatívny vplyv na fitnes 

kvasiniek, došlo k výraznému zníţeniu pouţívania CUG kodónu, takţe jednotlivé náhodné zásahy do 

novej Ser-tRNACAG, počas toho, ako sa predchodca niektorých dnešných kvasiniek "snaţil vymyslieť", 

čo s danou situáciou, nemali aţ taký devastačný vplyv [483, 507]. Stále tu však bol problém s 

rozoznávaním Ser-tRNACAG dvomi tRNA syntetázami. Tu mohla čiastočne pomôcť mutácia U33 za 

G33 [494, 498, 508], ktorá spôsobuje narušenie konformácie antikodónovej slučky a výrazne zniţuje 

schopnosť LeuRS rozoznávať Ser-tRNACAG [497]. m1G37 metyltransferáza tieţ rozoznáva svoj 

substrát aj na základe konformácie a vplyv zámeny U33→G teda zároveň zniţuje aktivitu 

metyltransferázy in vitro pod 50% [497]. Občasná absencia metylácie G37 by mala prispieť 

k zhoršenému rozpoznávaniu Ser-tRNACAG LeuRS a teda k ďalšiemu zníţeniu inkorporácie Leu 

v miestach CUG kodónu.  

U33 je jedna z najkonzervovanejších pozícií v tRNA molekulách (hlavne v cytoplazmatickej 

eukaryotickej translácii) [505]. Z tohoto dôvodu je zámena U33→G pomerne obskúrna a neočakávaná, 

ale je to pravdepodobne jedna z najdôleţitejších úprav pôvodnej novo vzniknutej Ser-tRNACAG. Pri 

pokusoch stanoviť dôleţitosť nukleotidu v polohe 33 prišli Santos a kol. na to, ţe nie je moţné vloţiť 

Ser-tRNACAG G33→U do S. cerevisiae. Všetky ostatné moţnosti (G33, A33 aj C33 ) sú S. cerevisiae 

tolerované, ale aktivované serínom sú in vivo asi len v 50% [509].  

                                                      

* leucyl-tRNA syntetázou 

Obrázok 18: Zasadenie evolúcie zmeny čítania CUG kodónu do časového rámca. Podľa molekulárnych hodín došlo k 

vytvoreniu stavu dvojakého čítania CUG ešte pred oddelením rodov Candida a Saccharomyces, teda aj Saccharomyces sp. 

pravdepodobne prešlo obdobím s dvojakým dekódovaním CUG kodónu, ale táto situácia sa neudrţala a došlo k odstráneniu 

Ser-tRNACAG. Rod Schizosaccharomyces sa pravdepodobne oddelil skôr a celá situácia ho vôbec nezasiahla. V rode 

Candida u väčšiny zástupcov ostala do dnešného dňa zachovaná určitá dvojakosť čítania CUG, s výrazne vyšším podielom 

serínu oproti leucínu. Jediný známy organizmus, u ktorého došlo ku kompletnej zmene zmyslu CUG (je teda dekódovaný 

100% ako serín) je C. cylindracea. Prevzaté z [17]. 
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Po zmenách v antikodónovej slučke je celé antikodónové rameno neštandardné, pretoţe jeho 

stopka sa nehodí k slučke, čo opäť zniţuje efektivitu dekódovania [510]. Rôzne druhy CTG-clade 

majú rôzne antikodónové slučky, variabilita je vzhľadom na to, ţe sa jedná o tRNA - čo sú spravidla 

veľmi konzervované molekuly - pomerne vysoká. Pravdepodobne sa jednotlivé vetvy po oddelení od 

spoločného predka vysporiadavali postupne s problémom efektivity dekódovania a rozpoznávania Ser-

tRNACAG dvomi rôznymi tRNA syntetázami po svojom. Vysoká variabilita zároveň naznačuje, ţe 

prestavba antikodónového ramena bola nutná [17].  

Všetky hore uvedené udalosti umoţnili zachovanie dvojakosť aktivovania Ser-tRNACAG, a zároveň 

umoţnili preţitie daného mikroorganizmu tým, ţe zníţili kompetíciu Ser-tRNACAG  s Leu-tRNACAG o 

CUG kodón, čím umoţnili určitú prestavbu genómu.  Moţnosť aktivovať Ser-tRNACAG pomocou 

LeuRS bola minimalizovaná na cca 3% [495, 499]. 

Veľkým nedoriešeným problémom zostáva prítomnosť G73 v akceptorovom ramene novo 

vzniknutej Ser-tRNACAG. Na zmenu špecificity Leu-tRNA z leucínovej na serínovú, totiţ stačí zámena 

A73 za G73. G73 teda univerzálne zabraňuje LeuRS rozpoznávať správne tRNA u vyšších [501, 502, 511] 

a niţších eukaryotov [506], dokonca aj u baktérií [512] a archea [513]. Pokiaľ novo vzniknutú Ser-

tRNACAG aktivuje leucínom skutočne LeuRS, musel sa v priebehu evolúcie u "CTG clade" vyvinúť 

špecifický mechanizmus, ako obísť diskrimináciu Ser-tRNA a Leu-tRNA pomocou G73. Pokiaľ je 

C. albicans LeuRS určitým spôsobom pozmenená, nejde pravdepodobne o výraznú zmenu. Vykazuje 

veľkú podobnosť s LeuRS iných organizmov a dokáţe komplementovať nulovú mutáciu génu 

kódujúceho LeuRS u S. cerevisiae [514]. Priestorová štruktúra Leu-tRNA s naviazanou LeuRS je 

známa u archea [515, 516] a prokaryot [517]. Editovacie centrum LeuRS je dobre charakterizované 

naprieč doménami [518-520], dokonca aj konkrétne u C. albicans [520]. Autori sa však bohuţiaľ 

vôbec nevyjadrili k problému dvojakého dekódovania CUG kodónu a G73.   

2.6.3 Ako je moţné, ţe sa dvojaké dekódovanie CUG udrţalo do dnešných dní? 

S. pombe sa oddelila od spoločnej vetvy kvasiniek ešte pred vznikom novej Ser-tRNACAG, ale 

S. cerevisiae pravdepodobne prešla obdobím, kedy tieţ mala dvojaké čítanie tohto kodónu
*
 [483] 

(obrázok 18). Z nejakého dôvodu si ho ale neponechala
†
. Nám to dnes dáva moţnosť dozvedieť sa 

niečo o evolúcii dvojakého čítania a jeho prípadných výhodách/nevýhodách. Pri porovnávaní 

ortológov génov zo všetkých troch „skupín― kvasiniek (S. pombe, S. cerevisiae a C. albicans) sa 

napríklad zistilo, ţe väčšina pôvodných CUG kodónov zmizla u C. albicans z genómu. Aţ 20% 

dnešných CUG kodónov sa u C. albicans nachádza v pozícii serínových kodónov a 49% v pozícii 

kodónov hydrofilných aminokyselín S. cerevisiae [507]. Len asi 1-2% CUG kodónov ostalo 

v pôvodnej pozícii, kde je v proteíne konzervovaný leucín [483, 507].  

                                                      

* S. cerevisiae má veľmi podobný codon-usage ako C. albicans [483], nízke vyuţívanie CUG kodónu nahráva tomu, ţe 

prešla v minulosti tieţ štádiom dvojakého dekódovania, kedy pravdepodobne došlo k zníţeniu vyuţívania tohoto kodónu, čo 

mohlo zníţiť negatívne dopady nesprávnej  inkorporácie Ser do proteínov. Je samozrejme moţné, ţe spoločný predok celej 

skupiny organizmov, ktorej sa objavenie sa Ser-tRNACAG týka, vyuţíval CUG kodón veľmi málo, čo mohlo umoţniť preţitie 

takéhoto zásahu do proteómu a následné ustálenie situácie.   
† existuje staršia štúdia, ktorá tejto teórii nezodpovedá [521] 
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Ťaţko povedať, či je situácia ustálená, alebo sa pozeráme na práve prebiehajúcu premenu, ktorá sa 

skončí úplným prebudovaním kodónov v ORFeóme a odstránením dvojakosti čítania. C. albicans totiţ 

dokáţe tolerovať aţ 28%-né nesprávne zabudovanie Leu do polohy CUG kodónu [499]. Na druhej 

strane C. cylindracea nemá dvojaké čítanie, jej Ser-tRNACAG nie je rozpoznávaná LeuRS [495], čo je 

dané pravdepodobne hlavne tým, ţe u nej nedošlo k zámene A37 za m
1
G37 [508]. Ako presne sa 

z danou situáciou C. cylindracea vysporiadala nie je známe, ale antikodónové rameno Ser-tRNACAG je 

u tohoto druhu odlišné od zvyšku tzv. "CTG clade" [zhrnuté v 17]. Zároveň je to jediný zástupca, 

ktorý v hojnej miere vyuţíva CUG kodón [zhrnuté v 522]. O C. cylindracea sa občas autori vyjadrujú, 

ţe uţ má ukončený proces premeny zmyslu CUG kodónu a naznačujú, ţe k niečomu podobnému by 

mohlo dôjsť aj u ostatných zástupcov CTG clade. Podľa mňa sa niečo také nedá z príkladu C. 

cylindracea usudzovať, práve pre spomínané odlišnosti. Je moţné, ţe u tohto organizmu prebehlo 

prispôsobenie sa zmenám úplne iným spôsobom, ako u ostatných  zástupcov, ktorí si z chaosu CUG 

dekódovania pravdepodobne spravili výhodu (viď niţšie).   

Keď sa vloţením Ser-tRNACAG do S. cerevisiae čiastočne napodobní situácia, ktorá vznikla v 

spoločnom predkovi C. albicans a S. cerevisiae, prejaví sa okrem negatívneho dopadu (spomalený rast) 

aj zvýšená termotolerancia a zvýšená expresia niektorých proteínov stresovej odpovede [509]. Po 

teplotnom šoku sa v bunkách S. cerevisiae exprimujúcich Ser-tRNACAG  indukuje čiastočne odlišný set 

génov oproti bunkám so štandardným zloţením tRNA molekúl. Zároveň vzniká akási preadaptácia na 

stres – bunky lepšie znášajú aj inak letálne dávky O2
-
, H2O2 a NaCl [523]. U C. albicans sa pri zvýšení 

teploty rastu z 30 na 37°C, či v prítomnosti H2O2 zvyšuje inkorporácia Leu z 2,7 na cca 4% a v pH 4 

aţ na 4,95% [499], takţe nielen dvojaké dekódovanie CUG zvyšuje toleranciu voči stresu, ale aj stres 

zvyšuje inkorporáciu Leu v miestach kódovaných CUG kodónom.      

Ďalšia moţnosť, ako sa čiastočne vrátiť späť v evolúcii, je navodenie situácie, kedy  existovali dve 

tRNACAG s rôznou identitou. To sa podarilo vloţením S. cerevisiae Leu-tRNACAG do C. albicans [499, 

524]. Takéto kmene mali extrémne zvýšenú morfologickú variabilitu, čo sa najvýraznejšie prejavuje 

na vzhľade kolónií - dochádza k tvorbe sektorov, záhybov, aerálnych hýfy a pseudohýf. Zvýšila sa aj 

pravdepodobnosť prepínania medzi „white― a „opaque― bunkami
*
, aţ na 63-88% [499, 524]. Ďalší 

významný fenotypový prejav je zvýšenie adherentnosti buniek a silná flokulácia, čo autori vysvetľujú 

zvýšením počtu Leu (hydrofóbna aminokyselina) v proteínoch. Veľmi zaujímavé je zistenie súvisiace 

práve s adherovaním buniek na rôzne povrchy, ţe vyše 50% génov kódujúcich proteíny účastniace sa 

na adhézii C. albicans má aspoň jeden CUG kodón a rodina povrchových glykoprotínov ALS
†
 má 

vyslovene veľké zastúpenie CUG kodónov [524]. V bunkách, ktoré majú umelo zvýšené 

zabudovávanie Leu na miesta CUG kodónu, má aţ 43% proteínov aspoň jeden "nesprávne" 

zabudovaný Leu [499], takţe v proteínoch s vysokým zastúpením CUG kodónov pôjde o skutočne 

                                                      

*schopnosť prepínať medzi fenotypmi "white" a "opaque" má významnú funkciu vo virulencii a umoţňuje parasexuálne 

rozmnoţovnie C. albicans, viac informácií napr. v súhrnných článkoch [525-527] 
† ALS rodina sa účastní na adhézii na hostiteľské bunky, má úlohu v tvorbe biofilmu a pravdepodobne aj v iných procesoch, 

ktoré napomáhajú k patogenéze, viac informácií napr. v súhrnnom článku [528].   
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významnú zmenu vlastností. Celkovo sa dá povedať, ţe v ORFeóme je zastúpenie CUG kodónov 

nerovnomerné [499]. Význam a dopady tejto zvláštnej distribúcie nie sú objasnené.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda a kolektív sa zamerali aj na charakterizovanie produkcie ďalších faktorov dôleţitých pre 

virulenciu C. albicans (okrem prepínania fenotypov). Potvrdili zvýšenú produkciu fosfolipáz a 

proteináz rodiny SAP
*
. Zmenenú expresiu mali aj proteíny špecifické pre hyfálnu formu buniek a 

regulátor prepínania medzi „white― a „opaque―  fenotypom [524]. 

Ser-tRNACAG prináša okrem jasných negatív aj nezanedbateľné pozitíva, ktoré mohli pomôcť 

udrţať obojakosť dekódovania CUG kodónu a dokonca zohrávať úlohu v pretvorení niektorých 

zástupcov rodu Candida na oportúnnych patogénov. Prestavba genómu, kedy došlo k vymiznutiu, resp. 

premene pôvodných CUG kodónov na iné a inkorporácii nových CUG kodónov na iné miesta 

v ORFeóme, mohla umoţniť umiestnenie týchto kodónov do funkčne a regulačne dôleţitých oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

* SAP rodina proteínov patrí medzi proteázy umoţňujúce kolonizáciu hostiteľa, taktieţ výrazne prispieva k virulencii 

patogénnych kvasiniek; fosfolipázy nie sú zatiaľ veľmi preštudované, ale pravdepodobne zohrávajú podobnú úlohu, ako SAP 

proteíny, viac informácií napr. v súhrnných článkoch [529-531]  

Obrázok 19: Zvýšená inkorporácia leucínu v proteínoch s CUG kodónom zvyšuje fenotypovú diverzitu 

C. albicans. A: Kontrólne kolónie C. albicans. B: Kolónie po vloţení S. cerevisiae Leu-tRNACAG. Vytvorí sa tak 

stav, ktorý napodobí situáciu, v ktorej existovali v spoločnom predkovi "CTG clade" dve tRNA s odlišnou 

špecificitou, rozpoznávajúce rovnaký kodón. Vysoká fenotypová diverzita by mohla byť dôvodom, ţe sa dvojaké 

rozpoznávanie CUG kodónu zachovalo dodnes. Prevzaté z [13]. 



 

60 

 

  



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Publikácie 
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3.1 Publikácia zaoberajúca sa tématikou eIF4E faktora Candida albicans 

3.1.1 Ambiguous decoding of the CUG codon alters the functionality of the Candida 

albicans translation initiation factor 4E 

Zuzana Feketová, Tomáš Mašek, Václav Vopálenský a Martin Pospíšek 

Dvojaké dekódovanie CUG kodónu má vplyv na funkčnosť translačného iniciačného faktora 

4E Candida albicans  

FEMS Yeast Research, 2010, Vol. 10: 558–569 

Proteín eIF4E patrí ku skupine proteínov, ktoré u C. albicans obsahujú na úrovni ORF kodón 

CUG, ktorý je v tomto organizme dekódovaný vo väčšine prípadov ako Ser a pribliţne v 3% prípadov 

ako Leu. Z tohoto dôvodu sa u C. albicans pravdepodobne prirodzene vyskytujú dve formy eIF4E 

proteínu - Ca4E
Ser

 a Ca4E
Leu

. Obe formy sú schopné kompenzovať nulovú mutáciu génu CDC33 

(kóduje eIF4E) v S. cerevisiae a zabezpečiť normálnu iniciáciu translácie pri permisívnej teplote. Ani 

jedna forma však nedokáţe zabezpečiť plnú komplementáciu aj pri zvýšenej teplote, napriek vysokej 

hladine expresie Ca4E proteínov zo silného konštitutívneho promótoru TPI, čo nás pri 74% 

podobnosti s proteínom S. cerevisiae eIF4E trochu prekvapilo.  

Kmene S. cerevisiae závislé na Ca4E
Ser

 a Ca4E
Leu

 sa vzájomne líšia v rastových charakteristikách: 

kmene obsahujúce Ca4E
Leu

 proteín
*
 prestávajú na pevných pôdach rásť pri 34°C, zatiaľ čo Ca4E

Ser
 

kmeň slabo rastie ešte pri 37°C. V tekutom médiu sa pri permisívnej teplote 28°C rastová krivka 

Ca4E
Ser

 blíţi rastovej krivke divokého kmeňa S. cerevisiae CWO4, pri teplote 34°C však uţ vidno 

mierne spomalený rast Ca4E
Ser

 kmeňa. V porovnaní s termosenzitívnym mutantom cwo4 33-1
†
 však 

rastie lepšie aj Ca4E
Leu

 a samozrejme aj Ca4E
Ser

 kmeň. Termosenzitivita jednotlivých kmeňov sa 

zmierňuje v poradí: cwo4 33-1 > Ca4E
Leu

 > Ca4E
Ser

. Dalo by sa teda usudzovať, ţe Ca4E
Ser

 je schopný 

lepšie zabezpečiť iniciáciu translácie neţ Ca4E
Leu

. Naznačuje to aj "ochota" kmeňov 33-1 + Ca4E
Ser

 

odliečiť sa od plazmidu obsahujúceho cdc33-1 alelu, kedy uţ po ôsmich generáciách dochádza k 

100% odliečeniu testovaných klonov
‡
.   

Veľmi zaujímavé je, ţe kmeň Ca4E
Ser

 rastie lepšie neţ kmeň 33-1 + Ca4E
Ser

, čo sa najlepšie 

prejavuje pri permisívnej teplote 28°C a semi-permisívnej teplote 34°C. Naznačuje to určitú 

kompetíciu jednotlivých 4E proteínov o translačný alebo regulačný aparát.  

Kodón CUG sa podľa vytvoreného modelu priestorovej štruktúry Ca4E nachádza vo veľmi 

zaujímavej slučke S4-H4, konkrétne v polohe 116. Napriek tomu, ţe je S4-H4 slučka vzdialená od 

ţliabku viaţuceho čiapočku aj miesta väzby proteínových partnerov eIF4E (eIF4G a 4E-BP), má 

pomerne veľký vplyv na funkčnosť eIF4E proteínu a na silu väzby eIF4E či uţ na čiapočku, alebo 

eIF4G peptid u človeka. Výskyt CUG kodónu v tejto oblasti má teda potenciál zabezpečovať 

regulačnú funkciu. V stresových podmienkach sa mierne zvyšuje inkorporácia Leu v miestach výskytu 

CUG kodónu, zároveň je nadprodukcia eIF4G proteínu spájaná s indukciou filamentárneho rastu u 

                                                      

* v prirodzenom prostredí minoritný 
† nesie mutovanú alelu S. cerevisiae eIF4E proteínu kódovanú génom cdc33-1 
‡ niekedy stačí len jedna pasáţ buniek cez misku bez selekčného tlaku na udrţanie cdc33-1 
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C. albicans. Zníţenie, alebo naopak zvýšenie afinity Ca4G proteínu k Ca4E v závislosti od výskytu 

Ser/Leu v polohe 116 by teda mohlo mať vplyv napríklad na filamentárny rast C. albicans.  

C. albicans dokáţe podľa Dunyak a kol. preţívať s modifikovanými čiapočkovými štruktúrami. 

Pokúsili sme sa komplementovať termosenzitívny fenotyp kmeňov S. cerevisiae abd1
ts*

, ktoré by mali 

generovať rovnako modifikované čiapočky, ako bolo publikované pre C. albicans. Bohuţiaľ ku 

komplementácii nedochádza ani v prípade Ca4E
Ser

, ani v prípade Ca4E
Leu

 verzie C. albicans eIF4E 

proteínu. Je teda moţné, ţe iniciácia translácie mRNA molekúl s modifikovanými čiapočkami 

prebieha úplne iným mechanizmom, alebo je k plnej funkčnosti Ca4E v prípade aberantných mRNA 

potrebná koexpresia niektorého z proteínových partnerov Ca4E.    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

* ABD1 gén kóduje mRNA metyltransferázu 



R E S E A R C H A R T I C L E

Ambiguousdecoding oftheCUGcodonalters the functionality
oftheCandidaalbicans translation initiation factor4E
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Abstract

The eukaryotic translation initiation factor 4E is an essential and highly conserved

protein. As a part of the translational machinery, it plays a key role in the

recruitment of mRNA via binding to its m7GpppN 50 terminal cap structure. The

opportunistic human pathogen Candida albicans is the only known eukaryotic

organism with the ability to survive defects in mRNA capping, which suggests

unique features of its eIF4E protein. Here, we provide the first experimental

evidence of the function of the C. albicans putative gene orf19.7626 as an eIF4E

protein. We also show that Ca4ELeu116 and Ca4ESer116 protein variants, both of

which occur naturally in C. albicans due to the ambiguous decoding of the CUG116

codon, display different sensitivities to elevated temperature. Our results clearly

point to the importance of the S4–H4 loop for the function of the Ca4E translation

initiation factor, and suggest the possible regulatory role of the codon-reading

ambiguity within this loop in C. albicans. We proved Saccharomyces cerevisiae as a

useful tool organism for studies of C. albicans translation initiation apparatus.

Introduction

Initiation of translation plays a key role in the eukaryotic

post-transcriptional control of protein synthesis, and eIF4E

stands at the centre of this process. As a component of the

eIF4F cap-binding complex consisting of eIF4E, the scaffold

protein eIF4G and the eIF4A helicase, eIF4E mediates the

association of the complex of the small ribosomal subunit

and translation initiation factors with mRNA. Recognition

of the mRNA m7GpppN cap structure is indispensable for

the translation initiation of most of the eukaryotic mRNAs,

and as such, it is tightly regulated (for more information

about eIF4F and initiation of translation, see Hershey &

Merrick, 2000; Hinnebusch et al., 2007). The availability of

functional eIF4E is precisely controlled at different levels,

and malfunction of this regulatory network has been shown

to be directly involved in cellular transformation and

tumorigenesis in humans (Lazaris-Karatzas et al., 1990;

Rosenwald et al., 1999; Avdulov et al., 2004; Topisirovic

et al., 2005; Jacobson et al., 2006). Complex and fine control

of eIF4E levels and activity are also true for budding yeast,

which serves as a well-established model for the investiga-

tion of eukaryotic translation initiation. Using different

direct or high-throughput approaches, a number of pro-

teins, including Caf20, Eap1, Dhh1 and Ebs1, have been

found to interact genetically or physically with the yeast 4E

initiation factor (http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/interac

tions.pl?dbid=S000005499) (Ford et al., 2006; Ibrahimo

et al., 2006; Park et al., 2006).

During the stationary phase or starvation, when only a

small subset of proteins remains synthesized, active eIF4E

seems to be dispensable for cell viability for a long period of

time (Paz & Choder, 2001). However, in growing yeast, both

the eIF4E factor (Vasilescu et al., 1996) and intact mRNA

cap structure (Shibagaki et al., 1992; Mao et al., 1996;

Tsukamoto et al., 1997) are essential. These studies point to

the importance of the conventional m7GpppN cap and its

functions, including its role in translation initiation.

A surprisingly different situation appears in the case of

Candida albicans, an important human fungal pathogen

whose importance is becoming even more evident as

modern medicine frequently uses invasive methods and

immunosuppressive medication. Dunyak et al. (2002) re-

ported that C. albicans can survive as a null mutant in two

of three genes coding for mRNA-cap synthesizing enzymes –

CaCET1 (mRNA triphosphatase) and CCM1 (mRNA

methyltransferase). The only gene that could not be deleted

so far is the CGT1 (guanylyltransferase), thus showing the

FEMS Yeast Res 10 (2010) 558–569c� 2010 Federation of European Microbiological Societies
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essential function of the guanosine moiety attached to the 50

mRNA end (for further information on yeast capping, see

Furuichi & Shatkin, 2000; Schwer et al., 2001; Takagi et al.,

2002 and references therein). There is strong experimental

evidence that cellular mRNAs possess either unmethylated

caps or four phosphate groups containing caps in C. albicans

that bear a chromosomal deletion in the ccm1 and cacet1

genes, respectively (Dunyak et al., 2002). These mutants

grow more slowly than heterozygous or parental strains and

are more sensitive to elevated temperatures. The complete

m7GpppN cap structure thus probably contributes to the

efficiency of translation in C. albicans, but is not absolutely

required for translation initiation (Dunyak et al., 2002). We

are not aware of any other eukaryotic species that can

survive with the cap structures modified in such a way.

These findings raise many basic questions concerning the

recognition of the modified mRNA caps by the C. albicans

translation initiation complex – including the cap-binding

eIF4E (Ca4E) protein – as well as open up unexpected

avenues for the development of possible novel antifungal

drugs. The essentiality of CGT1 is in agreement with the

mechanism of cap binding by the eIF4E protein, which relies

on stacking forces between the planar guanosine moiety and

two conserved tryptophan residues located in the eIF4E

active site (Marcotrigiano et al., 1997; Matsuo et al., 1997).

More surprising is the survival of the C. albicans Dccm1

mutant because the presence of a methyl group on the cap

structure is thought to help to distinguish the m7GpppN cap

from GTP, which is present in cells at high concentrations

incomparable to those of mRNA or eIF4E (von der Haar

et al., 2004) and could thus compete with mRNA binding.

Candida albicans is well known for its reading of the

‘universal’ leucine CUG codon as serine in cytoplasmic

translation (Kawaguchi et al., 1989; Ohama et al., 1993; Santos

& Tuite, 1995). However, it has been discovered recently that a

small fraction of Candida sp. CUG codons can still randomly

be decoded as Leu, which results in a so-called statistical

proteome (Santos et al., 1997; Miranda et al., 2006). The

incorporation of Leu at the CUG codons into wild-type C.

albicans strains increases after exposition to mild stress: from

2.96% in untreated cells to 4.95% in cells growing in pH 4.0

(Gomes et al., 2007). Saccharomyces cerevisiae strains hetero-

logously expressing C. albicans Ser–tRNACAG have been found

to display a selective advantage under diverse stress conditions

(Santos et al., 1999; Miranda et al., 2007), which may suggest

why C. albicans did not eliminate the ambiguous reading of

CUG codons during its evolution. Indeed, experiments aimed

at partial reversion of the CUG reading back to the higher

ambiguity that is proposed to exist in the Candida sp.

ancestor revealed triggered morphogenesis, phenotype

switching, upregulated expression of genes connected with

virulence and karyotype alterations of the engineered Candida

strains (Miranda et al., 2007).

In this paper, we experimentally assigned the function to

the C. albicans gene orf19.7626, which has been predicted to

encode the putative cap-binding translation initiation factor

4E. We demonstrate that eIF4E from C. albicans only

partially restores the temperature sensitivity of CWO4 yeast

strains bearing a conditional cdc33-1ts mutation, but com-

pensates for the cdc33 null mutation. We show that the

CaCDC33 gene of C. albicans contains one CUG codon

corresponding to the 116th amino acid residue located

within the S4–H4 loop (Volpon et al., 2006). We found that

Ca4ELeu116 and Ca4ESer116, both naturally occurring in

C. albicans, differ in their ability to complement the cdc33

null mutation in S. cerevisiae at an elevated temperature.

Functional studies of the point-mutagenized Ca4E proteins as

well as sequence comparison of 4E proteins across the eukar-

yotes and structural modelling clearly point to the importance

of the S4–H4 loop for Ca4E translation initiation factor

function, as well as suggest the possible regulatory function of

the codon-reading ambiguity within this loop in C. albicans.

Materials and methods

Yeast strains, plasmids and growth conditions

The strains used in this study are summarized in Table 1. To

simplify the text, we introduced abbreviations that are also listed

in the table: wt1Ca4ELeu and 33-11Ca4ELeu strains are CWO4

wt and CWO4 33-1 strains, respectively, transformed with the

pS7 plasmid; wt1Ca4ESer and 33-11Ca4ESer strains are CWO4

wt and CWO4 33-1 strains, respectively, transformed with the

pS3 plasmid; and wt1pYX and 33-11pYX are control CWO4

wt and CWO4 33-1 strains, respectively, transformed with the

empty pYX212 vector. Ca4ELeu and Ca4ESer strains contain a

deletion in the chromosomal cdc33-1 gene and rely only on

either CaCDC33 or CaCDC33L116S genes, respectively.

pS7 plasmid construction

The C. albicans eIF4E (GI:7415868) gene was PCR amplified

from a clinical isolate of C. albicans kindly provided by

Zuzana Zemanová (Hospital Na Homolce, Prague) using

the 50-AAGAATTCACCATGTCTGAAGAATTAGCTCAAA

AAACTG-30 forward primer and the 50-AATTTGTCGACG

CAAAACAATTTGAGGTTCAGCGCC-30 reverse primer.

The amplified sequence was cloned into the pCR2.1 TOPO-

TA vector (Invitrogen) and further subcloned as an HA-tag

C-terminal fusion into the pYX212 shuttle vector (Ingenius).

High expression of fusion proteins is ensured by the strong

constitutive triose-phosphate isomerase (TPI) promoter.

Site-directed mutagenesis and pS3 plasmid
construction

We mutated the 116th CTG (Leu) to TCT (Ser) in CaCDC33

using the Gene TailorTM Site-Directed Mutagenesis System
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(Invitrogen) together with the 50-ATTCTCCTTCAACAAAA

AATCTGAAGTCAATCCA-30 forward and the 50-TTTTTT

GTTGAAGGAGAATTGCCATTTACC-30 reverse primers.

The resulting CaCDC33L116S gene was cloned again into

the pYX212 vector (Ingenius) as a C-terminal HA-tag

fusion.

Growth analyses

For the yeast transformation, we used the lithium acetate

protocol by Gietz & Woods (2002). To analyse temperature

sensitivity, yeast cultures were cultivated in an orbital shaker

or in a refrigerated incubator in either SD1 or appropriate

SD dropout media. Plates were incubated at different

temperatures for 3–7 days. For some experiments with

temperature-sensitive strains, longer incubations were re-

quired.

Western blot analyses

Yeast cultures were grown in appropriate SD1 or SD

dropout media to the mid-exponential phase. Cultures

(3 mL) were centrifuged, washed with ice-cold ddH2O,

chilled on ice for 20 min and resuspended in 100 mL of 2 M

NaOH containing 7% mercaptoethanol for 2 min at room

temperature. After vigorous shaking, proteins were precipi-

tated by 100mL of 50% trichloroacetic acid for 5 min at 0 1C.

Precipitated proteins were pelleted, the supernatant was

completely discarded and the pellet was immediately washed

by resuspending it in 500 mL of 1 M Tris-HCl, pH 7.5, at

0 1C. Proteins were pelleted by another centrifugation,

dissolved in 100 mL of 2� PAGE loading buffer, denatured

by boiling for 5 min and finally electrophoretically separated

in a 15% SDS-PAGE gel. As primary antibodies, we used a-

yeast4E Ab (courtesy of McCarthy) or polyclonal rabbit a-

Ca4E Ab (this work) raised in rabbits immunized by the

recombinant Ca4E protein produced in Escherichia coli.

Polysome analyses

Yeast cultures were grown in 200 mL of SD dropout media at

24 1C until they reached OD660 nm = 0.6. Cultures (100 mL)

were collected immediately while the rest was mixed with an

equal volume of the medium preheated to 47 1C, in order to

facilitate a rapid change of temperature from 24 to 34 1C.

Cultures were cultivated in an orbital shaker for an addi-

tional 4 h at 34 1C. Cycloheximide was added to a final

concentration of 0.1 mg mL�1 at the time of harvest. Whole-

cell extracts were prepared as described previously (Swami-

nathan et al., 2006). Extracts were separated in 7–50%

sucrose gradients containing PEB without Triton X-100 by

centrifugation at 35 000 r.p.m. (210 000 g) in a Beckman

SW41 rotor at 4 1C for 3 h. Polysome profiles were fractio-

nated using an ISCO UA-5 gradient analyser connected to a

Clarity data acquisition station (DataApex).

Sequence analyses and 3D-structure modelling

Sequence homology searches were undertaken using the T-

COFFEE CLUSTALW pairwise alignment method (Poirot et al.,

2003) and BOXSHADE (www.ch.embnet.org/software/BOX_

form.html). To predict C. albicans eIF4E protein structure,

we utilized the Swiss-Model engine (Schwede et al., 2003),

and for visualization, we used SWISS-PDBVIEWER DEEPVIEW

(Guex & Peitsch, 1997) (http://www.expasy.org/spdbv/) and

POV-RAY (http://www.povray.org). Known structures of eIF4E

proteins from different organisms used for prediction have

the following PDB IDs: 1AP8, 1RF8, 1WKW, 1IPB and

1IPC; in the case of complexes, only the structure of the

eIF4E protein was included in the analysis.

Table 1. Yeast strains and plasmids used in this study

Yeast strain� Plasmids Used strain abbreviations Source

CWO4 wt (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN) wt M. Altmannw

CWO4 33-1 (cdc33-1 wt; TRP1 ARS CEN) 33-1 M. Altmannw

CWO4 wtCa (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN)1(pS7-pYX212; CaCDC33; URA3) wt1Ca4ELeu This study

CWO4 33-1Ca (cdc33-1 wt; TRP1 ARS CEN)1(pS7-pYX212; CaCDC33; URA3) 33-11Ca4ELeu This study

CWO4 wtpYX (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN)1pYX212 wt1pYX This study

CWO4 33-1pYX (cdc33-1 wt; TRP1 ARS CEN)1pYX212 33-11pYX This study

NAF7 (pS7-pYX212; CaCDC33; URA3); derived from CWO4 wt Ca4ELeu This study

CWO4 wtCaSer (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN)1(pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3) wt1Ca4ESer This study

CWO4 33-1CaSer (cdc33-1 wt; TRP1 ARS CEN)1(pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3) 33-11Ca4ESer This study

NAF3 (pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3); derived from CWO4 wt Ca4ESer This study

W303 1A abd1ts (p358-abd1-8; TRP1 ARS CEN) abd1ts B. Schwerz

�All strains have the W303 genotype: MATa, his3-11 ade2-1 ura3-1 trp1-1a leu2-3,112 can100. All CWO4 and their NAF3 and NAF7 derivatives

contain a chromosomal eIF4E<LEU2 knockout. W303-1A abd1ts contains a chromosomal ABD1<hisG knockout.
wAltmann & Trachsel (1989).
zSchwer et al. (2000).
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Results

Cloning and expression of the putative
C. albicans eIF4E (CDC33) gene

The whole-genome sequencing project of C. albicans

revealed – similarly to other yeasts – only one putative

eIF4E-coding gene referred to as orf19.7626. We obtained

the full-length orf19.7626 DNA by PCR amplification from

genomic DNA of the wild-type C. albicans strain isolated

from a patient suffering from candidosis. The amplified

fragment was cloned in the pYX212 vector, which harbours

the URA3 marker and allows expression of inserted genes

under the strong, constitutive TPI promoter. The resulting

pS7 vector was transformed into S. cerevisiae strains CWO4

wt and the temperature-sensitive CWO4 33-1 (further

referred to as wt and 33-1), which express the respective

versions of the CDC33 gene coding for the Sc4E translation

initiation factor from the centromeric plasmid, while the

chromosomal CDC33 gene has been deleted (Table 1)

(Altmann & Trachsel, 1989). Expression of C. albicans eIF4E

from the TPI promoter was tested using Western blotting,

taking advantage of an HA-tag fused to the C-terminal end

of the protein (data not shown), and using the a-yeast4E

and specific a-Ca4E sera. These analyses reveal a single

protein of expected size stably produced both in CWO4 wt

and in 33-1 strains (Fig. 1).

Saccharomyces cerevisiae strains can depend
solely on the CaCDC33 gene

Translation initiation factor eIF4E is well conserved among

all the members of the Eukarya domain. The pioneering

work of Altmann et al. (1989) showed that murine 4E, which

is about 30% identical to its yeast orthologue, can function-

ally complement the conditional absence of eIF4E in living

S. cerevisiae cells. This functional test has also been proposed

as one of the criteria for 4E-family members’ classification

(Joshi et al., 2004, 2005). An evolutionarily closer putative

Ca4E possesses even higher identity to S. cerevisiae 4E,

reaching 54% of the identical amino acid residues (74%

similarity) within the conserved core and 50% when com-

paring the whole proteins (Fig. 2). It was therefore surpris-

ing to us that a high-level expression of putative CaCDC33

was unable to rescue the temperature-sensitive phenotype of

the yeast cdc33-1 mutant strain, which, if transformed with

the pS7 vector, behaves exactly like the parental CWO4 33-1

strain at the nonpermissive temperature of 37 1C (Fig. 3a).

We obtained similar results with isogenic yeast strains

bearing a different temperature-sensitive cdc33-42 allele

(Altmann & Trachsel, 1989). The observed temperature

sensitivity of engineered yeast producing both temperature-

sensitive Sc4E and putative Ca4E proteins together was thus

not only attributed to one particular cdc33 version, but

rather suggested either the complete inability of putative

Ca4E to initiate translation or its inability to be fully

involved in complex and competitive interactions between

mRNA and all the other players of the translation initiation

apparatus in the heterologous S. cerevisiae host.

To prove that a protein encoded by the orf19.7626 gene is

really a Ca4E translation initiation factor and that its

inability to complement cdc33 conditional mutations at an

elevated temperature is only a result of its competition with

the nonfunctional Sc4E for other translation initiation

factors, we decided to test the putative Ca4E in cdc33 null

mutants of the yeast S. cerevisiae. We attempted to select

yeast CWO4 strains that depend only on Ca4E by plasmid

shuffling. Although with different efficiencies, we were able

to cure both wt1Ca4ELeu and 33-11Ca4ELeu strains of

CDC33 or cdc33-1 harbouring vectors, respectively, by

passaging them in an SD dropout medium lacking uracil,

thus giving rise to NAF7 strains containing the Ca4ELeu-

coding gene only. All clones from the 33-11Ca4ELeu par-

ental strain and 16% of clones from the wt1Ca4ELeu

parental strain tested were found to be cured of either the

cdc33-1 or the CDC33-carrying vector, respectively (Fig. 4),

after 23.5 (wt1Ca4ELeu strain) and 21.5 (33-11Ca4ELeu

strain) generations. Since the mRNA cap-binding factor

eIF4E is essential in growing S. cerevisiae cells, CaCDC33 is

obviously able to functionally complement the cdc33 null

Fig. 1. Heterologous production of Ca4E in Saccharomyces cerevisiae.

All yeast strains transformed with either pS7 or pS3 vectors show stable

production of the respective Candida albicans translation initiation factor

4E. Saccharomyces cerevisiae strains CWO4 wt and 33-1 were trans-

formed with the S7 vector containing the putative CaCDC33 gene (lanes

wt1Ca4ELeu and 33-11Ca4ELeu) and with the S3 vector containing

CaCDC33Leu116Ser mutated gene (lanes wt1Ca4ESer and 33-11Ca4ESer).

These strains produce both the Sc4E and the Ca4E protein. The CWO4

wt strain transformed with empty vector pYX212 was used as a negative

control. Both strains with a null mutation in the essential CDC33 gene

(lanes Ca4ELeu and Ca4ESer) lost the respective signal for the Sc4E protein

as shown in the membrane probed with a-yeast4E Ab. These strains

depend only on the C. albicans 4E protein. Yeast cultures were grown in

a selective SD -Ura medium at 28 1C to the mid-exponential phase.

Membranes of two independent blots were probed with the polyclonal

rabbit antibodies a-Ca4E and a-yeast4E, respectively.
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mutation in yeast. This result is strongly supported by the

fact that 16% of the tested wt1Ca4ELeu clones lost the

centromeric plasmid harbouring the wild-type allele of the

eIF4E-coding gene, and survive depending exclusively on

CaCDC33. The genetic analyses showing the full depen-

dence of S. cerevisiae on Ca4E were further confirmed by

Western blots with a-yeast4E and a-Ca4E antibodies (see

lane Ca4ELeu in Fig. 1).

Fig. 2. Sequence alignments of Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae and human eIF4E proteins. Sequences were aligned using the CLUSTALW

algorithm and BOXSHADE. Human eIF4E was included to highlight the position of the S4–H4 loop (black rectangle), which is expanded both in human and

in C. albicans, but is reduced in S. cerevisiae. The Ser116 residue within C. albicans eIF4E is marked with an asterisk.

Fig. 3. Analysis of the temperature sensitivity

of yeast strains expressing different variants of

Sc4E and Ca4E translation initiation factors.

Each strain is spotted in four serial dilutions.

(a) Yeast strains containing either a

temperature-sensitive version of Sc4E (33-1) or

the Ca4E116Leu variant of the Candida albicans

cap-binding factor (Ca4ELeu), or both together

(33-11Ca4ELeu) fail to grow at a temperature

higher than 35 1C. The wild-type CWO4 strain

alone or the strain transformed either with the

pYX212 vector (wt1pYX) or the pS7 vector

(wt1Ca4ELeu) were used as positive controls.

(b) The Ca4E116Ser variant of C. albicans 4E

translation initiation factor (Ca4ESer) performs

better at an elevated temperature than

Ca4E116Leu and, to some extent, can support the

growth of yeast strains even at 37 1C. Yeast strain

expressing both wild-type Sc4E and Ca4ESer

(wt1Ca4ESer) was used as a positive control.
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However, growth analyses of new S. cerevisiae strains

containing Ca4ELeu as the only mRNA-cap-binding transla-

tion initiation factor (NAF7 series) showed their remarkable

sensitivity to elevated temperatures, regardless of whether

they originated from CWO4 wt or temperature-sensitive

CWO4 33-1. The restrictive temperature of the Ca4ELeu

strains was assessed to be 35–35.5 1C both in solid and an

liquid media (Fig. 3a). When comparing the Ca4ELeu strains

with their CWO4 wild-type parental strains, they generally

exhibit slower growth, which is even more evident at the

semi-permissive temperature of 34 1C (Figs 3a and 5a). The

doubling time of the CWO4 wt strain exponentially growing

in SD1 medium at 28 1C is around 2.5 h, while the doubling

time of the Ca4ELeu strains is slightly over 3 h in the same

conditions. However, at the semi-permissive temperature of

34 1C, the doubling time increases to 4 6 h for the Ca4ELeu

strains while still remaining around 2.5 h for the wt strain.

Interestingly, the Ca4ELeu strains perform better both at

permissive and at elevated temperature if compared with the

parental 33-1 strain, which grows more slowly at 28 1C and

almost fails to grow at 34 1C (Figs 3a and 5a).

To confirm the observed phenotypes at the translation

initiation level, we performed a comparative analysis of the

polysomal profiles of cdc33-1 mutant yeast strains and

Ca4ELeu strains at permissive and semi-permissive tempera-

tures. To avoid the possible influence of uracil auxotrophy as

well as the impact of the presence of the pYX212-derived

vectors in the cells, we used the CWO4 33-1 strain trans-

formed with an empty pYX212 vector as a control strain

(33-11pYX). For analysis of polysomes, cultures growing

in selective SD media either at 24 1C or at 34 1C were

harvested in their exponential phase. A temperature of

34 1C was chosen because it appeared to be the highest

possible temperature where a contrast in growth between

Ca4ELeu and 33-1 strains was seen (Figs 3a and 5a).

Polysomal profiles of the 33-11pYX control strain (Fig. 6)

show increased 40S and 60S peaks as well as a monosomal

80S fraction, which clearly points to the defective initiation

of translation in this strain even at the permissive tempera-

ture. This result is in good agreement with the slower growth

of the 33-1 control strain even at 28 1C as described above

(Fig. 5a). In contrast to this, most of the ribosomal subunits

seem to be employed in the translation process of the

Ca4ELeu strain at the permissive temperature, as seen in the

corresponding polysomal profiles. After a shift to the almost

restrictive temperature of 34 1C, the polysomal profiles of

both of the tested strains manifest a remarkable reduction in

the overall protein synthesis, as evidenced by a decrease in

the polysomal fraction. Changes in the polysomal fraction

are more severe in the 33-11pYX control. In conclusion,

results from the analyses of polysomal profiles of either the

parental cdc33-1 or the derived Ca4ELeu strains correspond

well to the observations obtained by the analyses of the

temperature sensitivities of these strains growing both on

solid and on liquid media, and show that heterologous Ca4E

performs better in S. cerevisiae than the temperature-

sensitive Cdc33-1 version of the homologous translation

initiation factor 4E.

The CUG codon-reading ambiguity may produce
4E proteins with different activities in C. albicans

The canonical Leu CUG codon is decoded as Ser in

C. albicans (Ohama et al., 1993; Massey et al., 2003); how-

ever, some of these codons remain translated, in agreement

with the universal genetic code table as Leu, which gives rise

to a so-called statistical proteome (Suzuki et al., 1997;

Santos et al., 1999; Miranda et al., 2007). The CUG codon

is quite rare in the C. albicans transcriptome; however, about

66% of the ORFs contain at least one ambiguous codon

(Gomes et al., 2007). The CaCDC33 gene also contains one

CUG codon in a position corresponding to the 116th amino

acid. To check the possible influence of the Leu116 to Ser116

substitution on the functionality of the Ca4E cap-binding

Fig. 4. Plasmid shuffling experiment. We show that the growth of Saccharomyces cerevisiae strains can depend solely on the translation initiation

factor 4E from Candida albicans (Ca4E). Only strains simultaneously containing a plasmid expressing Sc4E (TRP1 marker) and either a plasmid expressing

Ca4E (URA3 marker) or the empty pYX vector can grow both on SD -Ura and SD -Trp dropout media. Ca4ELeu strains (NAF7) cured of the Sc4E-

expressing vector cannot grow on SD -Trp and rely only on the Ca4E cap-binding protein. Ca4ELeu-1-9 and Ca4ELeu-1-11 are two independent yeast

clones obtained after plasmid shuffling. Each strain is spotted in four serial dilutions. SD1 plates serve as a loading control.
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translation initiation factor, we changed the respective CUG

codon to a UCU Ser codon by site-directed mutagenesis and

inserted this new version of CaCDC33Leu116Ser (further

referred to as Ca4ESer) again as a C-terminal HA-tag fusion

into the pYX212 expression vector. By transformation of

CWO4 wt and CWO4 33-1 strains and subsequent plasmid

shuffling, we again prepared a series of S. cerevisiae strains

expressing either the wild-type or the ts CDC33 allele

together with CaCDC33Leu116Ser or producing Ca4ESer alone

as the only cap-binding translation initiation factor (NAF3-

Fig. 6. Ca4E can facilitate the normal initiation of translation in Saccharomyces cerevisiae. Translation in yeast strains containing Ca4ELeu as the only

cap-binding translation initiation factor was investigated by polysome profiling in a sucrose gradient. The S. cerevisiae cdc33-1 strain transformed with

an empty pYX212 vector (33-11pYX) was used as a control. An increased 80S monosomal peak and peaks of free 40S and 60S subunits both in the

cdc33-1 mutant and in the Ca4ELeu strain growing at 34 1C point to affected translation initiation. The Ca4ELeu strain displays normal translation at the

permissive temperature of 24 1C while translation initiation of the 33-11pYX strain is slightly affected. Reduction of polysomes in both strains at 34 1C

indicates impaired translation and corresponds well to the characterization of their growth at an elevated temperature.

Fig. 5. Influence of Ca4E protein variants on yeast growth at permissive and semi-permissive temperatures. (a) The control yeast strain expressing the

cdc33-1 temperature-sensitive allele only (33-1) displays affected growth even at 28 1C and fails to grow at 34 1C. The slow-growth phenotype of yeast

strains expressing the CaCDC33116Leu allele only (Ca4ELeu) or in combination with Sccdc33-1 (33-11Ca4ELeu) is less obvious at 28 1C, but becomes more

significant at 34 1C. Ca4ELeu-1 and Ca4ELeu-3 are two independent yeast clones obtained after plasmid shuffling. (b) The Ca4E116Ser variant of the cap-

binding translation initiation factor performs much better than Cdc33-1p or the minor Candida albicans variant Ca4E116Leu in an Saccharomyces

cerevisiae host both at 28 and at 34 1C. Yeast strains were cultivated aerobically in appropriate SD dropout liquid media. Ca4ESer-41 and Ca4ESer-1 are

two independent yeast clones obtained after plasmid shuffling.
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CaSer strains; Fig. 1). The efficiency of plasmid shuffling

reached 10% after passaging for 20 generations in an SD

dropout medium lacking uracil in the case of the CWO4

wt1Ca4ESer strain and 100% as early as after eight genera-

tions in the case of the CWO4 33-11Ca4ESer strain grown

in the same selective conditions. These results are fully

comparable with the previous plasmid shuffling experiment

of the Ca4ELeu strains and again suggest a possibly better

performance of Ca4ESer over the temperature-sensitive

homologous Cdc33-1p. The observed faster loss of the

temperature-sensitive cdc33-1 allele-containing plasmids in

strains producing Ca4ESer when compared with strains

producing Ca4ELeu may indicate that the former Ca4E

protein variant is better recognized by the yeast translation

initiation machinery. This result was further confirmed by

growth analyses at different temperatures both in solid and

in liquid media. All strains synthesizing the Ca4ESer version

of the 4E initiation factor grow substantially better at 34 1C

than the corresponding strains containing the Ca4ELeu

version, and they are able to grow even at 37 1C (Figs 3b

and 5b). Growth curves of the Ca4ESer-containing strains at

28 1C resemble the growth curve of the CWO4 wt strain

(Fig. 5b). Surprisingly, newly originated Ca4ESer strains

grow even better than the 33-11Ca4ESer strain expressing

both the ts allele of S. cerevisiae 4E and the more abundant

version of the C. albicans 4E. This effect is more evident at

permissive or semi-permissive temperatures (Fig. 5b) than

at the more restrictive temperature of 38 1C, and could be

caused by some interference of the two distinct eIF4E factors

synthesized in the same cell.

The ambiguously read 116th amino acid residue
maps to the unstructured and less conserved
S4--H4 loop

To further investigate the possible importance of the 116th

amino acid residue on eIF4E protein function, we took

advantage of known structures of eIF4E proteins from other

organisms (PDB IDs: 1AP8, 1RF8, 1WKW, 1IPB, 1IPC) and

predicted a 3D-structure of the C. albicans eIF4E factor (Fig.

7). The structure is coloured according to how much the

predicted protein resembles the reference protein. The

superimposition of the proteins is very good in the dark

blue parts of the protein, while the red parts indicate bad or

missing superimposition. The 116th amino acid residue is

located distally to the cap-binding slot and the eIF4G-

interacting amino acids in a probably unstructured stretch

of a few amino acids. This amino acid stretch corresponds to

the position of the S4–H4 loop (Volpon et al., 2006) in the

human eIF4E protein (Fig. 2). The S4–H4 loop has been

shown to be important for the cap-recognition mechanism

and eIF4G binding in humans. Mutations N118A, K119A

and Q120A located within this loop in the human eIF4E

cause its increased affinity for m7GTP (Spivak-Kroizman

et al., 2002). Further analysis of the K119A mutant revealed

that its binding to m7GpppG is 11 times more tight than the

binding affinity of the wt human eIF4E (Friedland et al.,

2005). Interestingly, the S4–H4 loop is much shorter in the

S. cerevisiae 4E translation initiation factor.

eIF4E from C. albicans does not suppress the
conditional inactivation of 50 mRNA cap-
methyltransferase

Elegant experiments performed by Dunyak et al. (2002)

yielded evidence that C. albicans can survive deletions of two

otherwise essential eukaryotic enzymes involved in 50-

mRNA cap synthesis – mRNA triphosphatase and cap-

methyltransferase – and thus is able to utilize and translate

Fig. 7. Predicted 3D-structure of the Ca4E protein reveals the impor-

tance of the ambiguously decoded 116th amino acid residue. The 3D-

structure was predicted using the Swiss-Model Server (http://swissmodel.

expasy.org). PDB identification codes of the used reference sequences

are: 1AP8, 1RF8, 1WKW, 1IPB and 1IPC (more information in Materials

and methods). The molecule is coloured according to the backbone

deviation of the predicted protein to form the reference protein. The

colour changes from dark blue for good superimposition to pale blue,

green, yellow and finally red for low or no similarity. The arrow points to

the Ser116Leu mutation site (violet).
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mRNAs with a modified 50-cap structure. To test the

hypothesis that the Ca4E protein is responsible for such an

unusual feature of C. albicans cells, we introduced either the

Ca4E116Leu- or the Ca4E116Ser-expressing vectors into the

S. cerevisiae strains bearing conditional temperature-

sensitive mutations in ABD1 cap-methyltransferase (Schwer

et al., 2000). Neither Ca4E variant was able to rescue the

growth of abd1ts strains at the nonpermissive temperature of

37 1C, suggesting either a different mechanism of translation

initiation of aberrant mRNA in C. albicans and/or a positive

influence of other C. albicans translation initiation factors,

presumably 4E-binding proteins such as 4G and 4E-BPs.

Discussion

Candida albicans is one of the leading opportunistic fungal

pathogens, which still causes serious mucosal and systemic

infections among immunocompromised patients, including

AIDS patients and patients undergoing transplantation or

anticancer chemotherapy. Despite the severity of candidosis

and reduced treatment possibilities emerging due to a rising

number of resistant strains (Montravers & Jabbour, 2006),

little is known about the virulence determinants of

C. albicans or its interactions with the host organism.

However, medical importance is by far not the only reason

for a detailed investigation of C. albicans biology. It is also an

outstanding model for studies of cell differentiation, mor-

phological switches, evolution of genetic code, including the

role of perturbation of genetic code reading on cellular

fitness, karyotype alterations, stress response and adaptation

(Miranda et al., 2007). Candida albicans is also the only

known organism so far that is able to survive defects in 50

mRNA capping, leading to the synthesis of mRNAs with

altered caps (Dunyak et al., 2002).

Translation initiation factor 4E is an obvious protein that

could be responsible for promoting the survival of

C. albicans cells deficient in regular mRNA cap synthesis.

We cloned a gene coding for the putative eIF4E from the

wild-type C. albicans strain and proved its functionality by

complementing a cdc33 knockout in a standard laboratory

W303 strain of the yeast S. cerevisiae. However, the first

attempt showed that, due to differences in genetic code

reading between Candida albicans and Saccharomyces cere-

visiae, the natural gene gives rise to the temperature-

sensitive Ca4ELeu116 protein in budding yeast, whose func-

tion thus could not be recognized in the background of the

temperature-sensitive cdc33-1 yeast strain. The first evidence

that putative Ca4E encoded by the orf19.7626 gene is really a

cap-binding translation initiation factor could be obtained

only after plasmid shuffling and allele exchange in a budding

yeast strain possessing a chromosomally deleted CDC33

gene. This finding confirms that yeast can serve as a reliable

tool for the determination and classification of 4E transla-

tion initiation factors from other organisms, as suggested by

Joshi et al. (2004), who used strains containing the CDC33

gene under the control of the GAL1 promoter for the

conditional depletion of yeast eIF4E from the cells (Joshi

et al., 2002). Taking into account that no promoter can be

completely switched off in yeast, we propose the plasmid

shuffling method described herein as a more reliable one,

with the potential to uncover the function of the more

diverged 4E proteins from other lower as well as higher

eukaryotes.

The temperature sensitivity of the Ca4E translation

initiation factor in the S. cerevisiae can be reduced by

mutation of the 116CUG codon into the universally

Ser-coding UCU triplet. The 116CUG codon codes for Leu

in S. cerevisiae and is decoded ambiguously as both Ser and

Leu in Candida sp. Interestingly, the 116th amino acid

residue of the Ca4E protein is located within the extended

S4–H4 loop (Volpon et al., 2006), which is exposed outside

the protein and is located adjacent to regions directly

interacting with the 4G translation initiation factor (Gross

et al., 2003). The S4–H4 loop is well preserved in higher

eukaryotes including humans, but is almost diminished in

S. cerevisiae. Mutations within this loop can substantially

change the ability of human eIF4E to bind an m7G cap

(Spivak-Kroizman et al., 2002; Friedland et al., 2005).

Localization of the ambiguously decoded CUG codon with-

in the exposed S4–H4 loop thus implicates its involvement

in possible regulations, which may play a role under

different environmental conditions and cellular stresses.

Indeed, Miranda et al. (2007) showed that artificially

increased ambiguity of CUG codon reading both in

S. cerevisiae and in C. albicans leads to morphological

changes and a selective advantage in the presence of various

stressors. Proteins that might apparently be involved in such

control of Ca4E activity and/or availability for translational

machinery are eIF4G and eIF4E-binding proteins (4E-BPs).

Interestingly, overproduction of the Ca4G protein in

C. albicans, which disrupts the balanced ratio between

4G and its interacting partners, was shown to stimulate

hyphae formation (Lee et al., 2005). The same authors also

observed increased Ca4G levels in C. albicans cells cultured

under filamentation-inducing conditions or in the presence

of mouse macrophages.

Despite the well-studied ambiguity of CUG codon read-

ing in Candida sp. and its possible role in adaptation to

stress, little is known about the influence of Ser to Leu

substitution corresponding to the CUG codon on the

structure and activity of individual proteins. Active lipases

1 and 4 from Candida rugosa and C. albicans, respectively,

can be produced in heterologous yeast hosts only after the

change of CUG to UCU universal Ser codons (Brocca et al.,

1998; Chang et al., 2005; Roustan et al., 2005). On the other

hand, no decrease in the activities of the CaSla2 protein and
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C. albicans exoglucanase produced heterologously in

S. cerevisiae was observed (Chambers et al., 1993; Cutfield

et al., 2000; Asleson et al., 2001). To our knowledge, Ca4E

provides the first example of a protein that is active regard-

less of whether its CUG codon is read as Leu or Ser, but with

different activity levels. Certainly, the higher temperature

sensitivity of the Ca4ELeu version might be restricted only to

S. cerevisiae as a heterologous host, where it can occur due to

various reasons ranging from the intrinsic instability of the

protein to its different ability to interact with other transla-

tion factors or 4E-BPs. However, as temperature seems to be

very important in many of the physiological processes of

C. albicans, including those more or less connected to

virulence (Whiteway & Bachewich, 2007), and 4E-BPs were

shown to be involved in the control of pseudohyphae

formation in S. cerevisiae (Ibrahimo et al., 2006; Park et al.,

2006), the idea of the availability of two functionally diverse

Ca4E proteins resulting from ambiguous reading of 116CUG

is tempting.

In particular, the results provided by Dunyak et al. (2002),

which show that C. albicans can survive even if it synthesizes

only mRNAs with incomplete, unmethylated or four phos-

phate groups containing 50 caps spurred our detailed study

of eIF4E from C. albicans, as eIF4E seems to be the obvious

primary suspect for such a phenomenon. In eIF4E, the

guanosine moiety is held via stacking forces between two

Trp residues. Although the methylation of guanosine

strongly enhances the equilibrium affinity of interaction

(0.02� 10�6 M�1 for eIF4E-GTP to 108� 10�6 M�1 for

eIF4E-m7GTP), the difference is less striking in terms of

dinucleotide cap-analogues (0.05� 10�6 M�1 for eIF4E-

GpppG and 7.4� 10�6 M�1 for eIF4E-m7GpppG). The

fourth phosphate (eIF4E-m7GppppG) enhances the affinity

of dinucleotide almost to the same level (102.8� 10�6 M�1)

as for eIF4E-m7GTP (Niedzwiecka et al., 2002). How bind-

ing of a full-length mRNA is affected by similar changes in

the cap structure is not known yet. At least the four-

phosphate-containing cap structure (m7GppppN) that is

synthesized in the Dcet1 C. albicans mutant might ensure

sufficient translational levels. However, our attempts to

test whether either Ca4ELeu or Ca4ESer can suppress a

temperature-sensitive mutation of the essential yeast cap-

N7-methyltransferase (ABD1) failed. We still cannot rule

out the need for some other interacting partners, such as

Ca4G or Ca4E-BPs, which could improve Ca4E binding

with the modified caps in vivo. These possible interactions

are currently under investigation in our lab. The sensitive

budding yeast system proposed herein for the examination

of highly conserved C. albicans translation initiation 4E

factor variants proved to be an efficient and useful tool as it

allows us to see their function isolated out of complex

interactions among the members of the natural host transla-

tion initiation machinery while still being able to reflect

minor changes in the 4E protein structure. We believe that

the developed system will be advantageous for successive

testing of all putative interacting partners of C. albicans 4E

and for revealing the possible role of ambiguous CUG codon

reading in C. albicans mRNA cap-binding protein.
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3.2 Publikácie zaoberajúce sa tématikou IRES štruktúr 

Problematika iniciácie translácie nezávislej na čiapočke je jednou z nosných tém, ktorými sa v 

Laboratoři biochemie RNA zaoberáme. Preto som sa napriek mojej pomerne úzkej špecializácii na 

eIF4F komplex kvasiniek (a teda na čiapočke závislú iniciáciu translácie) čiastočne podieľala aj na 

riešení niektorých problémov v rámci výskumu IRES.  

 

3.2.1 IRESite: the database of experimentally verified IRES structures 

(www.iresite.org) 

Martin Mokrejš, Václav Vopálenský, Ondřej Kolenatý, Tomáš Mašek, Zuzana Feketová, Petra 

Sekyrová, Barbora Škaloudová, Víťezslav Kříţ a Martin Pospíšek 

IRESite: databáza experimentálne overených štruktúr (www.iresite.org) 

Nucleic Acids Research, 2006, Vol. 34, Database issue D125-D130 

Hlavným cieľom IRESite je zhrnúť čo najúplnejší súbor známych dát zistených pri výskume IRES 

štruktúr, vrátane podrobného popisu podmienok, za akých boli jednotlivé merania vykonávané. 

Obsahuje informácie o primárnej aj sekundárnej štruktúre IRES elementov (pokiaľ sú dané informácie 

známe), údaje o nameranej aktivite jednotlivých IRES elementov, potrebu účasti translačných 

iniciačných faktorov prípadne ITAF
*
 proteínov na iniciácii translácie, prípadne regulácii iniciácie 

translácie pomocou IRES štruktúr. Prínosné sú aj údaje o prípadnej komplementarite časti IRES 

elementu k rRNA. Jednotlivé poloţky obsahujú odkazy na konkrétnu rRNA a jej GenBank GI 

identifikačné číslo, presnú lokalizáciu, prípadne aj schému moţnej alebo overenej interakcie. Súčasťou 

záznamov sú aj odkazy na literatúru.   

Vzhľadom na to, ţe ide o kurátorovanú, manuálne anotovanú databázu, v ktorej je kaţdá poloţka 

overovaná minimálne dvakrát, je dôveryhodnosť vloţených dát veľmi vysoká. Dôsledná kontrola a 

zisťovanie presnej primárnej sekvencie mRNA, respektíve celých konštruktov obsahujúcich IRES je 

potrebná najmä kvôli vylúčeniu moţnosti produkcie reportérového génu nezávisle na IRES. Kurátori 

by mali kriticky zhodnotiť dostatočnosť a adekvátnosť pouţitých kontrol v jednotlivých 

publikovaných experimentoch a posúdiť prítomnosť experimentálnych chýb, respektíve 

pravdepodobnosť ovplyvnenia výsledkov pouţitím nedostatočných kontrol. S tým úzko súvisí poloţka, 

v ktorej sa kurátor vyjadruje k tomu, s akou pravdepodobnosťou moţno daný IRES element označiť za 

funkčný. Vkladanie dát je po zriadení osobného účtu umoţnené aj osobám mimo nášho laboratória, 

všetky poloţky však musia byť pred zverejnením skontrolované jedným z kurátorov. Kurátori by mali 

zabezpečiť aj doplňovanie relevantných informácií v prípade nových publikácií týkajúcich sa 

existujúcich poloţiek v databáze, ale aj vkladanie nových poloţiek v prípade objavenia nových IRES 

elementov.      

Dáta sú skladované v relačnej databáze MySQL. Logická štruktúra databázy a prepojenie 

jednotlivých tabuliek umoţňuje minimalizovať jej veľkosť. Veľká snaha bola venovaná vytvoreniu 

                                                      

* z anglického IRES trans-acting factors 
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prehľadného a čo najviac intuitívneho uţívateľského rozhrania, aby bola databáza vyuţívaná širokým 

plénom výskumníkov zaoberajúcich sa iniciáciou translácie. Ide o dynamicky generované stránky, 

ktoré umoţňujú priamu prácu s dátami, ktorá je uľahčená moţnosťou prehľadávania databázy buď 

pomocou beţných internetových prehliadačov, alebo integrovaného prehliadača. 

V čase publikovania tohoto článku boli záznamy primárne rozdelené podľa toho, či išlo o 

prirodzene sa vyskytujúci IRES element, a to buď v bunkovej alebo vírusovej mRNA ("natural"), 

alebo o artificiálny konštrukt ("engineered"). Toto delenie sme medzitým opustili. V súčasnej dobe má 

databáza celkom 604 záznamov, z toho je 44 vírusových mRNA s anotovanou IRES sekvenciou a 70 

bunkových mRNA s anotovanou IRES sekvenciou. Aţ 417 záznamov tvoria plazmidy pouţívané na 

testovanie IRES elementov. Ostatné záznamy tvoria kontrolné plazmidy, či uţ tzv. bezpromótorové 

alebo s promótorom, ale bez sekvencie, ktorá je testovaná na IRES aktivitu.  

Databáza IRESite je skvelý nástroj na analýzu IRES elementov - k dnešnému dňu totiţ stále nie sú 

známe znaky, ktoré určujú, ţe určitá sekvencia, respektíve štruktúra, môţe slúţiť ako IRES.  

V roku 2010 bola publikovaná aktualizácia databázy: IRESite—a tool for the examination of viral 

and cellular internal ribosome entry sites, Martin Mokrejš, Tomáš Mašek, Václav Vopálenský, Petr 

Hlubuček, Philippe Delbos and Martin Pospíšek, Nucleic Acids Research, 2010, Vol. 38, Database 

issue D131–D136 [395]. Tento článok dokumentuje neustále vylepšovanie databázy a zloţitosť 

anotačného procesu. V súčasnosti je asi najvýznamnejšia inovácia moţnosť zobrazovania 

sekundárnych štruktúr pomocou upraveného appletu VARNA a vyhľadávanie IRES elementov na 

základe programu RNAforester, ktoré sú implementované do databázy.    
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ABSTRACT

IRESite is an exhaustive, manually annotated non-
redundant relational database focused on the IRES

15 elements (Internal Ribosome Entry Site) and contain-
ing information not available in the primary public
databases. IRES elements were originally found in
eukaryotic viruses hijacking initiation of translation
of their host. Later on, they were also discovered in

20 50-untranslated regions of some eukaryotic mRNA
molecules. Currently, IRESite presents up to 92
biologically relevant aspects of every experiment,
e.g. the nature of an IRES element, its functionality/
defectivity, origin, size, sequence, structure, its relat-

25 ive position with respect to surrounding protein cod-
ing regions, positive/negative controls used in the
experiment, the reporter genes used to monitor
IRES activity, the measured reporter protein yields/
activities, and references to original publications as

30 well as cross-references to other databases, and
also comments from submitters and our curators.
Furthermore, the site presents the known similarities
to rRNA sequences as well as RNA–protein interac-
tions. Special care is given to the annotation of

35 promoter-like regions. The annotated data in IRESite
are bound to mostly complete, full-length mRNA, and
whenever possible, accompanied by original plasmid
vector sequences. New data can be submitted
through the publicly available web-based interface

40 at http://www.iresite.org and are curated by a team
of lab-experienced biologists.

INTRODUCTION

The post-transcriptional control of gene expression is attract-
ing more and more attention at the present time, being seen as a

45part of the whole process of protein synthesis where both fast
and fine tuning of the expression of particular mRNA and
control of the overall level of protein synthesis are possible.
The initiation of translation is a rate-limiting step of the ribo-
somal phase of protein synthesis, and thus it is not surprising

50that both the overall and the targeted control of translation
initiation have been found to play an important role in many
processes ranging from the embryonic development and
control of malignancy, to cellular response to stress and dif-
ferent external or internal stimuli. Generally, translation of all

55eukaryotic mRNAs is initiated at their 50-untranslated region
(50-UTR) by binding the initiation complex, comprising of a
small ribosomal subunit, other protein factors and the initiator
Met-tRNAi. All the eukaryotic cellular mRNAs contain a
cap—a methylated guanosine moiety attached to their 50

60terminus, which ensures mRNA stability, and which is recog-
nized by the ribosomal translation initiation complex. Once
attached to the cap, the translation initiation complex scans
50-UTR to the first initiation codon, the complete ribosome is
assembled and starts the nascent polypeptide synthesis. This

65mode of initiation is called the cap-dependent translation
initiation.

Some viruses, including several important pathogens of
human and livestock, do not bear the methylguanosine cap
moiety attached to the 50 terminus of their RNAs and have

70evolved a different strategy which allows them to initiate the
synthesis of viral proteins by the cap-independent pathway.
The alternative strategies of protein synthesis even allow some
viruses—e.g. poliovirus, human rhinovirus, foot-and-mouth
disease virus—to shut off the host-cell protein synthesis
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Correspondence may also be addressed to Martin Mokrejš. Tel/Fax: +420 272928601; Email: mmokrejs@iresite.org

� The Author 2006. Published by Oxford University Press. All rights reserved.

The online version of this article has been published under an open access model. Users are entitled to use, reproduce, disseminate, or display the open access
version of this article for non-commercial purposes provided that: the original authorship is properly and fully attributed; the Journal and Oxford University Press
are attributed as the original place of publication with the correct citation details given; if an article is subsequently reproduced or disseminated not in its entirety but
only in part or as a derivative work this must be clearly indicated. For commercial re-use, please contact journals.permissions@oxfordjournals.org

Nucleic Acids Research, 2006, Vol. 34, Database issue D125–D130
doi:10.1093/nar/gkj081

 at D
epartm

ent of P
lant P

hysiology, F
aculty of S

cience, C
harles U

niversity on July 14, 2010 
http://nar.oxfordjournals.org

D
ow

nloaded from
 

http://nar.oxfordjournals.org


and hence usurp the cellular translational machinery for the
efficient synthesis of their own proteins. A common feature of
cap-independently translated viral RNAs is the long and
highly structured 50-UTR which mediates the translation ini-

5 tiation complex binding and catalyses the formation of a func-
tional ribosome. The RNA region mediating cap-independent
internal binding of the ribosome to viral RNA within the 50-
UTR—and thus internal initiation of protein synthesis—is
called Internal Ribosome Entry Site (IRES). From the func-

10 tional point of view, the viral IRESs vary in primary and higher
order structures and in their requirements for canonical trans-
lation initiation factors and other cellular or viral proteins
which often bind to IRES and facilitate translation initiation
complex attachment. Some viral IRESs are able to bind 40S

15 small ribosomal subunit alone (hepatitis C virus) or even the
complete 80S ribosome (cricket paralysis virus, Taura syn-
drome virus) (1,2). IRES RNA elements from 56 distinct vir-
uses have been studied so far. As yet �200 scientific
publications have been dedicated to the study of the hepatitis

20 C virus (HCV) IRES, thus making the HCV IRES element the
most prominent. However, other viral IRES elements, espe-
cially from poliovirus (PV), encephalomyelocarditis virus
(EMCV), classical swine-fever virus (CSFV), foot-and-
mouth disease virus (FMDV), human immunodeficiency

25 virus (HIV), bovine viral diarrhoea virus (BVDV) and cricket
paralysis virus (CrPV) are among the frequently studied mod-
els. IRESs can be found in viruses belonging to taxonomically
distant families. Therefore, we may expect that a similar trans-
lation initiation strategy gets utilized also by normal euka-

30 ryotic cells.
Indeed, 73 eukaryotic mRNAs containing IRES have been

reported in the genes of yeast, the fruit fly and mammals during
the past few years, and the number is growing rapidly. Proteins
encoded by these genes cover a very broad spectrum of func-

35 tions and take part in many key processes like stress response,
embryogenesis and development, angiogenesis, the response
to hypoxia and ischemia, cell cycle, oncogenesis, tumorigen-
esis, apoptosis, the transcription and the translation initiation
control and amino acid transport. It was shown that the situ-

40 ation in the cellular IRES field is unlikely to be as simple as
had been thought just a few years ago.

Difficulties with the reliable detection and characterization
of new IRES stem from both the complexity of genomes and
cellular regulatory networks of higher eukaryotes, and the

45 imperfect methodical approaches which are currently used
for IRES determination. The most common methods for deter-
mination of the IRES activity are based on in vivo production
of the 50-capped bicistronic mRNA containing the desired
IRES sequence inserted in between the two reporter genes

50 (3). The calculated expression levels ratio between the second
and the first cistron shows the frequency of translation initi-
ation driven by the inserted IRES sequence at the second
reporter cistron. The first reporter gene is usually translated
by the cap-dependent pathway. The false measurements of the

55 positive IRES activity and other confusions can occur in cases
when shorter mRNA species derived from the test bicistronic
mRNA appear in the experiment. The IRES activity analyses
are usually performed under the conditions in vivo. Such an
experimental setup is more prone to produce shorter and con-

60 sequently ‘more active’ transcripts due to the possible pres-
ence of promoters in the DNA master sequence coding for test

bicistronic mRNA or, at the mRNA level, due to the presence
of sites hypersensitive to breakage or RNases. Cellular IRES
sequences are usually much less efficient compared to the

65larger, highly structured, specialized viral IRESs. The putative
IRES sequences come up from DNA regions located in a close
proximity to the 50 coding part of the genes, and thus, due to
complexity of cellular transcription regulatory networks one
can expect that such sequences will be more inclined to con-

70tain weak or cryptic promoters. These promoters might be
active only under a particular condition and/or tissue context
or might even not be active at all under normal circumstances,
but will be active enough when excised from their natural
vicinity and inserted into the bicistronic construct in the

75new molecular context. The set up of suitable experimental
conditions and proper controls thus becomes a challenge.

Promoters have already been found in several DNA
sequences which had been previously reported to contain
IRES, and there are probably more currently recognized cel-

80lular IRES sequences that require re-evaluation (4–8). How-
ever, clear evidence exists that some mRNAs remain bound to
the polysomes and are translated even under circumstances
when the cellular cap-dependent translation initiation is
reduced, e.g. during stress response [for review, see (9,10)],

85or even severely impaired, e.g. in poliovirus-infected cells
(11). Also many of the currently known cellular IRES seg-
ments are well and reliably characterized and their structures,
interacting proteins and biological functions are reported [for
recent reviews, see (9,10,12–16)]. IRES segments would also

90be responsible for the efficient translation of downstream cis-
trons of natural bi- or polycistronic mRNAs whose occurrence
has been recently reported in both unicellular and multicellular
eukaryotes (17).

We have developed the IRESite database with the aim of
95comparing all known eukaryotic cellular and viral IRES

sequences from the point of view of their primary and sec-
ondary structures, their activities under various experimental
conditions and their requirements for canonical translation
initiation factors and IRES trans-acting factors (ITAFs), as

100well as with the aim of defining as yet unknown common
features of the cellular and viral IRESs, and to answer
other important questions concerning the IRES function.
We hope that the initial dataset currently available will dem-
onstrate the power of the database and will induce scientists

105working in the translation initiation field to contribute their
results and to compare them with others taking advantage of
the provided IRESite tools. IRESite is designed as a non-
redundant public database containing a collection of IRES-
related data which are not available in any of the publicly

110available primary databases. We hope that IRESite will be
accepted not only as a store of valuable data but will turn
into a very helpful analytical tool for molecular biologists.

DATABASE DEVELOPMENT AND DESIGN

The IRESite database has been designed as a very robust
115storage engine intended for housing the maximum possible

scientifically relevant characteristics of every individual
experiment ever published in scientific literature in the field
of IRES elements. We have collected the methodological char-
acteristics of all previously published experimental setups,
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characteristics of the molecules involved in the experiments
and also identified the data types of measured values. We have
also carefully determined several other parameters which all
do or could affect the results of the experiments, their inter-

5 pretation and/or validity. This has led to the accumulation of
92 parameters describing a broad range of experimental attrib-
utes (the most important ones are described in detail below),
which can be completed in the IRESite record. The database
thus accommodates genetic and biochemical data as well as

10 the attributes describing molecules, reagents and methods used
in a course of every single experiment. The current database
schema is balanced to be succinct while most descriptive.
Most of the 92 mentioned attributes are facultative but should
be used whenever possible. If some information is not expli-

15 citly stated in the original publication, it still can be deduced
from the published text or derived from other resources. The
data are stored in mysql-4.1 relational database using InnoDB
tables and our programs use SQL transactions to ensure max-
imal data safety. To keep the number of records minimal, the

20 data are organized efficiently and no overly similar rows are
accumulated within the very same table. This requires the
database to have a certain structure and the direct result of
this approach is the separation of the 92 recorded parameters
into 25 tables.

25 The IRESite database can accommodate any scientific
report describing either a new IRES segment, its primary or
secondary structure, interaction with proteins or rRNA or even
reports improving the functional characterization (Figure 1).
The database can also cope with records which were shown in

30 more recent publications not to be IRESs at all (for various
reasons). This rapid development in IRES research has led to
the introduction of the ‘IRES status’ attribute (explained in the
text below) which allows us to rate the IRES elements using a
relatively fine-grained scale. Thus, it is possible to re-annotate

35 already existing data in IRESite when new findings appear and
it is possible to append new results to previously reported
entries while keeping the new data separated from the former
and retaining proper citations. For example, it is very simple
for a user to add new results describing a new RNA–protein

40 interaction or yet another secondary structure determined on
some formerly reported RNA molecule or even add new
expression data obtained by translation of the very same bicis-
tronic reporter mRNA molecule in another host organism or
another in vitro system.

45 The IRESite is a curated database with an extra value added
by curators in respect of the data contained in the original
publications. Such new data include for example full-length
sequence information, evaluation of the methodological
approach used in the original publications, recalculation of

50 experimentally measured values into relative scale, etc. All
IRESite records consist of several parts which have their own
version numbers. This allows the precise tracking of changes
by future third party software using the data (Figure 1).

CONTENT OF THE DATABASE

55 The IRESite database distinguishes two basic types of
records—‘natural’ and ‘engineered’. IRES records referred
to herein as ‘natural’ contain data describing the features of
the naturally occurring RNA molecule inherently possessing

the particular IRES sequence. Remarkable attributes of ‘nat-
60ural’ records are as follows:

� Description of the mRNA/+RNA molecule.
� Occurrence of promoters in donor DNA.
� List of open-reading frames, their coordinates, description,

the presence of frameshift or translational read-through sites
65and the existence of multiple protein variants as the result of

alternative initiation of translation.
� IRES status describes whether the recorded element is cur-

rently considered as functional IRES. This field can clearly
separate functional IRESs from their aberrant forms.

70� mRNA status similarly describes the quality of the mRNA/
+RNA sequence as it is available in the database. It clearly
highlights records containing experimentally verified full-
length sequence information.
� The rRNA complementarity section helps to separate IRES

75elements containing regions complementary to some of the
rRNAs.
� The RNA–protein interaction data section is used to collect

maximum information about the IRES trans-acting factors
(ITAFs).

80� The RNA secondary structure section is used to describe
experimentally verified secondary structures. We use bracket
notation (18) to demonstrate paired and unpaired nucleic acid
regions.

85IRES records referred to as ‘engineered’ describe IRES
containing RNA molecules, which were artificially construc-
ted by researchers and used in some experiments. Besides
containing essentially the same descriptive set of data
which are used for the annotation of ‘natural’ RNA, the ‘engin-

90eered’ records contain additional entries. These entries
describe the experiment and/or set of experiments where par-
ticular artificially constructed (meaning engineered) RNA was
used. This kind of organization of the database allows careful
monitoring of experimental conditions, detailed evaluation of

95positive and negative controls used during the experiment and
mainly allows comparison of the experimentally obtained data
with other already published experiments. In addition to the
features of ‘natural’ records shown above, the ‘engineered’
records have the following attributes:

100� Name and sequence of the plasmid vector including the
inserted IRES element.
� Promoter name used to drive transcription from the plasmid.
� Analyses taken to prove that mRNA was transcribed in its

expected size and integrity.
105� The effect of various inhibitors of cap-dependent translation

on yields/activity of the reporter proteins.
� Actual yields/activity of the reporter proteins related to posi-

tive and negative control whenever applicable.
� Size of tested intercistronic region and position of the IRES

110within it.
� Size of intercistronic region of the positive and the negative

controls.
� Type of translation system (either in vitro or in vivo) including

further specification (cell line, organism, temperature, etc.) of
115the experimental conditions.

The ‘natural’ records are expected to be updated by curators
when new findings are reported. On the other hand, the
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‘engineered’ records are not expected to change in this case
as they refer to an individual experiment carried out in the
past. The only exception could be changes in the interpretation
of the recorded experimental results reflected by the IRES

5 status and Remarks columns. It is very important to note
that not all ‘engineered’ records describe the functional
IRES element as the IRES function is typically demonstrated
hand-in-hand with studies of IRES variants displaying some-
how impaired activity and supported by negative and positive

10 controls. This will lead to over-representation of the ‘engin-
eered’ records in the database. Their increasing number will
make them the most valuable due to their potential to be used
in direct comparison of function, e.g. of the particular IRES
segment under different experimental conditions or inversely

15 of different IRES segments in the same cell line, vector,
translation lysate, etc.

DATABASE ACCESS AND INTERFACE

The IRESite database is accessible freely through the Internet
at http://www.iresite.org. Its user-friendly interface is made of

20dynamically generated HTML/JavaScript based web-pages.
The database contents can be easily browsed using any web
browser or searched for by an extremely powerful search
interface which allows the search by a combination of multiple
parameters. Whenever applicable, the IRESite entries are

25cross-linked to several external databases including GenBank
(19), PubMed (20), NCBI Taxonomy (20), PDB (21) and
SCOP (22).

At the moment, the search tool offers 50 distinct query fields
which cover the most relevant fields available in the database.

30For example, a user can query the IRESite by any substring
appearing in the name of an organism, the name of a gene, the

Figure 1. Every individual IRESite record consists of two facultative sections (NUCLEIC ACID and IRES ELEMENT) and up to four optional sections (rRNA
COMPLEMENTARITY, TRANSLATION, PROTEIN INTERACTION and 2D STRUCTURE). Whenever possible, the data are hyperlinked to external databases
including GenBank, NCBI Taxonomy and protein-oriented databases. Every section provides Remarks field for the additional data and link to original publication(s).
For simplicity, the data shown here are representative pieces of several distinct records (non-existing chimera). All sections of every IRESite record except the
NUCLEIC ACID section allow embedded unlimited amount of child sections. Thus, multiple regions of the mRNA/+RNA can be annotated on single molecule as an
IRES containing region, RNA–protein interacting region (and multiple interacting proteins too), rRNA complementary region and secondary structures. In the case
of ‘engineered’ records, IRES activity within these regions is described in section TRANSLATION by the experimentally measured values.
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name of an IRES, the description, the function or the remarks
columns and in any combination of these. The user can also
filter the data by the size of an mRNA/+RNA molecule, by the
size of an IRES, by relative position of the IRES within the

5 underlying mRNA/+RNA, by the promoter used for transcrip-
tion from plasmid vector and even by the yields of the trans-
lation reactions. Further, it is possible to include/exclude from
the result such experiments where cap analogs were (or were
not) supplemented into the translational system (or introduced

10 into the host cells). Importantly, one can find experiments
where mRNA was introduced ready-made into the transla-
tional system. The user can also filter experiments where
secondary structure was characterized, where RNA–protein
interaction was demonstrated or where base-pairing between

15 IRES containing RNA and rRNA was reported.
New data can be submitted through the IRESite web inter-

face after creating a personal account. The submission form
contains extensive help text for every field directly accessible
from the browser window, thus the submission procedure is

20 very simple. Conveniently, for a submitter sequence informa-
tion including the names of the genes encoded within ORFs,
their synonyms, source host organism and several other para-
meters are fetched from the GenBank when the GI:# number
is supplied. Similarly, citation data are fetched from NCBI

25 PubMed when a PMID number is provided. Individual account
holders can store their own, as yet unfinished submission data
on the server and therefore postpone the submission. During
any subsequent session, the user may continue any of the
formerly unfinished submissions and eventually submit the

30 record to the curators. They verify completeness of the record,
the logical content and especially ensure that the IRES is
properly labelled as either being ‘true IRES’ (read functional)
or being a ‘defective’ mutant variant of the former, or will
mark the record as ‘not IRES’ (e.g. when a cryptic promoter is

35 found in the mRNA). Similarly, curators can postpone their
work and thus only approved records are released. Any sub-
mitted data can be delayed and made available to the public
after a certain date in the future upon request. The curators
contact submitters by email.

40 DISCUSSION AND FUTURE DEVELOPMENT

We present here fully a functional database solution which is
dedicated to IRES segments of viral and cellular origin. By the
end of October 2005, the IRESite has been filled with the
initial set of data consisting of 30 ‘natural’ and 40 ‘engineered’

45 entries. Those already available ‘natural’ mRNA records con-
stitute more than one-fifth of all known viral and cellular
IRESs and thus represent a considerable portion of all the
data published so far. The IRESite database further extends
the idea of Bonnal and co-authors who clearly showed the

50 necessity of the database aimed at viral and cellular IRESs
(23). However, the databases do not overlap to any consider-
able degree. Furthermore, the IRESite is designed to accom-
modate RNA secondary structure information and information
about the experiments carried out with the aim of both study-

55 ing and utilizing the IRES elements. As we have already
mentioned herein, most of the information presented in the
IRESite database is manually extracted from published liter-
ature and with the help of public databases. Many independent

pieces of information had to be creatively put together in order
60to obtain the final records which have subsequently been

evaluated by a team of experienced biologists. As an example
of this kind of laborious work, we use herein one of the 92
available attributes—the mRNA sequence. Our aim is to
collect the full-length sequences of all mRNAs manifesting

65IRES activity. Many of these sequences do not exist in any
database and they have to be either manually extracted from
the literature or mostly taken from public sequence databanks
and manipulated to match the description in literature. A sim-
ilar task to collect experimentally verified data was also faced

70by UTRdb curators. UTRdb is a valuable database of 50 and 30

untranslated sequences of eukaryotic mRNAs which contains
as few as 52 UTRexp records with experimentally investigated
50 and 30-UTRs of �300.000 entries automatically derived
from primary sequence databanks (24). Some of the UTRexp

75sequences like the IRESite entries had to be manually
extracted from literature.

In the near future, we plan to provide IRESite with a blast
interface and a graphical representation of the currently avail-
able secondary structure data. We are also preparing the

80implementation of a new tool which will allow us to search
the database by secondary structure motifs. We will continue
to fill the database with new data and expect that most, if not
all, currently known cellular IRES sequences will appear in the
database by the beginning of 2006. We hope that the IRESite

85will help to clarify the situation in the eukaryotic cellular IRES
field and will help to formulate new operational criteria more
suitable for the distinction of eukaryotic cellular IRES
sequences. Finally, because of the content and the regular
updates of primary data, we believe that the IRESite database

90will become a respected source of information.
IRESite is an open database and thus we would like to invite

the scientific community not only to use and analyse its con-
tent but also to kindly contribute their results and provide
feedback. Our team is ready to help any researcher with the

95data submission procedure.

SUPPLEMENTARY DATA

Supplementary Data are available at NAR Online.
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SUPPLEMENTARY MATERIAL 
 

The information provided here describes in detail the actual sections and subsections of any IRESite record. Every IRESite 

record is a nested tree structure and any record can contain an unlimited amount of its subsections. This makes the records 

scalable. The following sections are shown in the next figures: NUCLEIC ACID (Figure 1 and 2), rRNA 

COMPLEMENTARITY (Figure 3), IRES ELEMENT (Figure 4), TRANSLATION (Figure 5), PROTEIN INTERACTION 

(Figure 6) and 2D STRUCTURE (Figure 7). With the exception of NUCLEIC ACID DATA section, all other sections can 

have multiple subsections. For example, several IRES containing regions, multiple mRNA:rRNA and mRNA:protein 

interactions and multiple secondary structure models can be annotated simultaneously within a single record. 
 

 
Figure 1. The NUCLEIC ACID DATA section (split in two parts, the first part is shown above) contains basic information about the mRNA 
molecule (or +RNA in the case of some IRES containing viruses). The above example above represents an engineered record with its 
parameters. These include the name of the donor gene containing the IRES segment, its Genbank GI: number and source host, the name of 
the plasmid. Please note, here you can also find out whether the presence of the cryptic promoter in the transcribed region has yet been 
studied/eliminated. Several other parameters are shown in the next part of this figure on the next page (Figure 2). 



 2 

 

 

Figure 2. The NUCLEIC ACID DATA section (continuation) also includes the sequence of the DNA plasmid construct which was the template 
for the transcription, the name of the promoter used for driving the transcription, and the delineated protein coding regions of the RNA 
molecule. The examples in Figure 1 and Figure 2 show bicistronic mRNA containing two open reading frames (ORFs). The first reporter gene 
contains the renilla luciferase gene while the second contains the firefly luciferase gene. Both ORFs are separated by the intercistronic region 
containing a putative IRES element. The annotation describes the exact position of both ORFs within the underlying sequence and whether 
the frameshift sites or the ribosome read-through sites are present within the coding region or not. The information is further completed with 
data about the existence of the alternative forms of the same protein when an alternative initiation of translation using a different START codon 
occured. The NUCLEIC ACID DATA section contains links to primary publications and they do not necessarily overlap with those listed in any 
other section of the same record (and vice versa).



 3 

 

 

Figure 3. The rRNA COMPLEMENTARITY section allows the description of a single or multiple regions of the mRNA/+RNA sequence 
complementary to ribosomal rRNA, the name of the organism where this interaction occurs, the name of the interacting rRNA and its GenBank 
GI: number. The rRNA COMPLEMENTARITY regions annotated per single molecule may overlap. The Remarks field, as in the other data 
sections, contains comments from the submitter/curators.
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Figure 4. The IRES ELEMENTS section contains information about a single or multiple regions of the mRNA/+RNA molecule and the IRES 
activity. This includes the "status" of the IRES element (whether it is functional, defective, rejected as not IRES etc.), the IRESite specific name 
of the IRES element, the relative position of IRES within the underlying sequence, the sequence of the IRES region and, when known, also the 
secondary structure data aligned to the primary sequence. The secondary structure data are automatically extracted from 2D STRUCTURES 
section shown in Figure 7. The fields describing the type of evidence, as well as the Remarks field, further complete the picture of the 
individual IRES element. The citation(s) refer to the publication(s) where the IRES segment was described.



 5 

 
Figure 5. The section TRANSLATIONS contains measured values of individual experiments. The bicistronic test molecule is often 
characterized in several independent experiments. Such experiments involve different in vivo and/or in vitro systems. Thus, each of these 
experiments is represented in a separate subsection called Translation. All these subsections summarize the crucial experimental parameters 
and results: the recalculated yields of reporter proteins, the description of the in vitro setup and/or in vivo setup and the information about the 
expression of both positive and negative controls. The Remarks field describes in more detail some aspects of the experiment and the record 
is completed with a list of references.
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Figure 6. The PROTEIN INTERACTIONS section describes a single or multiple mRNA:protein interactions. The annotation includes two 
obligatory parameters: the description of the interacting protein and the organism where such interaction was observed. The optional fields 
are: the Remarks from the submitter/curator, the cross-links to external protein oriented databases (not shown), and the base range(s) 
involved in the interaction with the protein. The example above shows clearly that the IRESite does not require any minimal depth of the input 
data. This section points to the original publication(s) where the protein interaction was described. 

 



 7 

 
Figure 7. The 2D STRUCTURES section presents the secondary structure model(s) based on experimental results. Such a summary record 
is typically assembled from several experimentally obtained results (e.g. several different buffers, nucleases and/or chemical agents are 
necessary to determine the structure). In this example, we show the secondary structure of the c-myc mRNA within its first 398 bases. Most of 
the published results contain information only about the paired and unpaired bases. Thus, the secondary structure is represented by a simple 
and yet sufficient bracket notation (using round brackets for paired bases and a dot for unpaired bases). The structure is supported by a 
thorough annotation of temperature, the concentration of buffer constituents and other reagents used. As usual, the section is equipped with a 
list of references. 
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3.2.2 Hepatitis C virus internal ribosome entry site initiates protein synthesis at the 

authentic initiation codon in yeast 

Tomáš Mašek, Václav Vopálenský, Ondřej Horváth, Lucie Vortelová, Zuzana Feketová a Martin 

Pospíšek 

Iniciácia syntézy proteínov z IRES vírusu hepatitídy C začína u kvasiniek na autentickom 

iniciačnom kodóne 

Journal of General Virology, 2007, Jul, 88(Pt 7): 1992-2002   

V tejto práci bol zavedený nový sofistikovaný systém na testovanie IRES aktivity v kvasinkách, 

ktorý bol overený na IRES elemente nebezpečného ľudského patogénu - HCV (hepatitída typu C). 

Nový bicistronický vektor  pFGAL4 vyuţíva zosilnenie signálu pomocou prirodzených regulačných 

dráh kvasiniek. Ako druhý cistrón je v tomto plazmide pouţitý GAL4 gén, ktorý indukuje transkripciu 

z Gal4 proteínom indukovateľného promótora. V prípade, ţe je do intercistronickej oblasti vloţený 

funkčný IRES element, dochádza k transkripcii Gal4p a následne sekundárneho reportéra, ktorým 

môţe byť akýkoľvek proteín, ktorého aktivita sa dá merať, alebo má fenotypový prejav (najlepšie 

kvantifikovateľný). V tomto prípade bola pouţitá -galaktozidáza (resp. lacZ), ADE2 a HIS3. Aktivita 

-galaktozidázy bola zisťovaná pomocou luminiscenčnej reakcie a porovnávaná s luminiscenciou 

luciferázy, kódovanej na pFGAL4 ako prvý cistrón. Normalizácia aktivity IRES k aktivite luciferázy 

(a teda k hladine bicistronického transkriptu prítomného v danom momente v bunkách) zabezpečuje 

vysokú reproducibilitu meraní. Aktivitu His3 je moţné sledovať pomocou rôznych koncentrácií 3-AT
*
 

na miskách bez histidínu. Vyvinutý systém je teda veľmi citlivý a pomocou amplifikácie signálu 

dokáţe zachytiť aj minimálnu aktivitu testovaného IRES elementu. Vzhľadom na menované vlastnosti 

je tento systém dobre vyuţiteľný aj na identifikovanie látok a proteínov, ktoré modulujú aktivitu IRES 

elementov, teda aj potenciálnych liečiv a ITAF proteínov; a to všetko v asi najlepšie preštudovanom 

modelovom organizme S. cerevisiae, čo výrazne zjednodušuje prácu.  

Systém takisto počíta so schopnosťou kvasinkových ribozómov reiniciovať transláciu zo štart 

kodónu nasledujúceho v relatívne krátkej vzdialenosti od stop kodónu predchádzajúceho génu. 

Schopnosť znovu začať syntézu proteínov podstatne klesá, pokiaľ je intergenická oblasť dlhšia ako 

100nt. Podobný efekt má aj vloţenie stabilnej vlásenky, ktorá pozostáva s 13-tich G-C párov. 

Zavedením vlásenky do intercistronickej oblasti vektoru pFGAL4 vznikol vektor pFGAL4h.  

Táto publikácia zároveň prezentuje dáta, ktoré dokazujú, ţe HCV IRES je funkčné v 

kvasinkových bunkách, a ţe podobne ako v bunkách cicavčích iniciácia translácie začína na 

autentickom iniciačnom kodóne 
342

AUG. Najväčší vplyv na aktivitu HCV IRES má v danom systéme 

delécia prvých 15-tich kodónov, čím sa naruší vlásenka IV HCV IRES štruktúry. Podobne devastačný 

vplyv na aktivitu IRES má dvojitá mutácia štart kodónu IRES HCV aj štart kodónu Gal4 génu z AUG 

na UUG. Na výrazné zníţenie aktivity HCV IRES (cca na pätinu) stačí aj samotná mutácia IRES 

                                                      

* 3-aminotriazol, kompetitívny inhibítor biosyntetickej dráhy tvorby histidínu 
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342
AUG na 

342
UUG. Naopak posunutie IRES štart kodónu v rámci vlásenky IV spôsobuje len veľmi 

mierne zníţenie aktivity. Podobné dáta boli pozorované aj u cicavčích buniek, čo naznačuje, ţe 

mechanizmus iniciácie translácie by mohol byť v oboch systémoch podobný.       

Pouţité kontrolné experimenty vylúčili moţnosť, ţe pozorovaný signál pochádza z rozlomenej 

bicistronickej mRNA, alebo z prítomnosti kryptického zostrihového miesta, či kryptického promótoru 

umiestneného v rámci HCV IRES.   
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Hepatitis C virus (HCV) is an important pathogen causing both acute and chronic infections in

humans. The HCV polyprotein is synthesized by cap-independent translation initiation after

ribosome binding to the highly structured internal ribosome entry site (IRES). The HCV IRES has

been shown to have a low requirement for translation initiation factors and the ability to bind

directly to the 40S ribosomal subunit. A novel yeast bicistronic reporter system, suitable for

sensitive and accurate analysis of IRES activity, has been developed. It employs signal

amplification based on the Gal4p transcription factor-mediated activation of a variety of secondary

reporter genes. The system has a broad dynamic range and, depending on the nature of the

particular secondary reporter, can be used both for precise measurements of IRES activity and

for selection and screening for novel IRES variants and IRES trans-acting factors. By using

this novel bicistronic system, it was shown that the HCV IRES is functional in yeast cells.

Mutational analysis of the IRES loop IV and the adjacent region revealed that, in yeast, as in

mammalian cells, translation initiates preferentially at the authentic 342AUG codon and that

disruption of the HCV IRES loop IV abrogates its function, whilst minor positional changes or

substitutions of the initiation codon within loop IV are largely tolerated. These findings bring more

general insights to translation initiation, but also open the door for utilization of yeast and its

sophisticated genetics for searching for new antiviral drugs and HCV IRES trans-acting proteins.

INTRODUCTION

Hepatitis C virus (HCV) is an important pathogen infect-
ing around 170 million people, many of whom will develop
severe, chronic liver diseases. Almost all of the 340 nt long
59 untranslated region (UTR) of HCV RNA comprises a
well-defined and highly structured internal ribosome entry
site (IRES) that, together with the first 30–40 nt of the viral
open reading frame (ORF), is required for efficient syn-
thesis of the viral polyprotein (Fletcher et al., 2002; Hwang
et al., 1998; Reynolds et al., 1995; Rijnbrand et al., 1995,
2001; Tsukiyama-Kohara et al., 1992). The HCV IRES is
unique in its low requirement for host translation initiation
factors and its ability to bind directly to the small 40S
ribosomal subunit (Fukushi et al., 2001; Kolupaeva et al.,
2000; Lytle et al., 2001; Otto et al., 2002). The translation
initiation complex is further stabilized by translation

initiation factor 3, which interacts physically with both
the ribosome and loop III of the HCV IRES (Buratti et al.,
1998; Collier et al., 2002; Kieft et al., 2001; Sizova et al.,
1998). The resulting complex associates with the eukaryotic
initiation factor 2 (eIF2)–GTP–met-tRNAi ternary com-
plex and recruits the 60S ribosomal subunit to begin viral
protein synthesis (Sizova et al., 1998). The HCV IRES con-
tains several initiation and termination codons; however,
the ribosome does not utilize them and, due to the struc-
tural and sequence features of the IRES, is positioned
internally and initiates protein synthesis from the sixth –
i.e. the last – 342AUG codon (Reynolds et al., 1996;
Rijnbrand et al., 1996). The cellular translation initiation
machinery can, to some extent, tolerate both mutations of
the authentic initiation codon to non-AUG codons and
minor changes of its position within loop IV (Honda et al.,
1996; Hwang et al., 1998; Reynolds et al., 1995). Curiously,
inclusion of a markedly longer part of the core protein
coding sequence significantly suppressed the translation
measured by bicistronic mRNAs both in vivo and in vitro
(Wang et al., 2000).

Supplementary data and sequences can be found with the online version
of this paper and in IRESite, the Database of Experimentally Verified
IRES Structures. http://www.iresite.org/; IRESite ID 86, 88, 90–99,
126–128 (Mokrejs et al., 2006).
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The yeast Saccharomyces cerevisiae has been shown to be a
powerful model organism for studies of basic molecular
biology and genetic processes, including translation initia-
tion. Nevertheless, there is little known about the ability of
yeast cells to utilize viral IRES elements for internal trans-
lation initiation (Altmann et al., 1990; Iizuka et al., 1994;
Paz et al., 1999). Several viral IRESs, including those from
poliovirus, coxsackievirus, HCV, tobamovirus and cricket
paralysis virus, have been reported to be functional in
translation-competent yeast-cell extracts (Altmann et al.,
1990; Dorokhov et al., 2002; Iizuka & Sarnow, 1997; Iizuka
et al., 1994). Among them, only the function of the cricket
paralysis virus IRES has been plausibly demonstrated in
living yeast cells (Thompson et al., 2001). Rosenfeld &
Racaniello (2005) recently presented the first attempt to
demonstrate HCV IRES activity in yeast.

To analyse HCV IRES activity and cap-independent trans-
lation in yeast generally, we developed a sensitive system
based upon the new pFGAL4 bicistronic vectors and
engineered yeast strains. These generate an amplified signal
in vivo by the primary reporter (GAL4)-mediated tran-
scription activation of secondary reporters bearing mea-
surable enzymic (lacZ) and physiological (ADE2, HIS3)
activities. Presented data suggest that, in yeast, the HCV
IRES is fully functional, translation initiates at the authen-
tic initiation codon at position 342 and mutations that
abrogate IRES translational activity in mammals act
similarly in yeast.

METHODS

Plasmids. The novel bicistronic vector pFGAL4 is a derivative of
the pYX212 yeast shuttle vector (2m, URA3, ampR, TPI promoter;
Ingenius). The coding region of firefly luciferase was PCR-amplified
from the pGL3 plasmid (Promega) by using a High Fidelity PCR
Master kit (Roche) (forward primer, 59-CTGTCCCCAGTGCAA-
GTG-39; reverse primer, 59-TTTTCCTAGGCTAGAATTACACGGC-
GATCT-39). The PCR fragment and pYX212 were digested with NcoI
and XmaJI (Fermentas) and ligated together to form pYX212F. GAL4
DNA was PCR-amplified from the pCL1 template (Clontech) with
gene-specific primers (forward, 59-ACTAGTAAGCTTGAATTCA-
TGAAGCTACTGTCTTCTATCGAACAAG-39; reverse, 59-TTGAGC-
TCTTACTCTTTTTTTGGGTTTGGTGG-39). The resulting PCR pro-
duct was cut with HindIII and SacI and ligated into pYX212F digested
with the same enzymes. The pFGAL4 vector was finalized to
pFGAL4h by insertion of a stem–loop hairpin [CCTAGGAAA(13)-
CAAA(13)GAGGGCCCAGGATCCGTCGACAAGCTT] into the
XmaJI and HindIII sites following the firefly luciferase gene. A
pFGAL4 : : l library was created by ligation of HindIII/TasI- or TasI-
digested bacteriophage l DNA (Fermentas) into pFGAL4 cut by
HindIII/EcoRI or EcoRI, respectively. The whole-length IRES sequence
from HCV genotype 1a (nt 1–385) was PCR-amplified from the
p90HCVFL vector (courtesy of Charles Rice, Rockefeller University,
New York, USA; forward primer, 59-AAAGGATCCGCCAGCCCC-
CTGATGGGGGCGACAC-39; reverse primer, 59-AGGAATTCGTGT-
TACGTTTGGTTTTTCTTTGAGGTTTAGG-39) and inserted behind
the stem–loop between the reporter genes via EcoRI and BamHI sites
(pFGAL4h-HCV1). XmaJI/BamHI digestion of pFGAL4h-HCV1 and
subsequent circularization of the blunt-ended vector was used to
create a control vector (pFGAL4-HCV1) lacking the 13G : C hairpin.
The tricistronic vector pFGAL4-L270-HCV1 and its derivative

containing the inverted HCV IRES sequence (pFGAL4-L270-

HCV1rc) were prepared by ligation of the full-length HCV IRES

amplicon into the single EcoRI site behind the l270 insert. The

mammalian bicistronic vector pRG is a derivative of the pDsRed2-C1

vector (pUC ori, KanR, CMV promoter, DsRed2; Clontech) contain-

ing the enhanced green fluorescent protein (EGFP) gene from the

pEGFP-N1 vector (Clontech) inserted into the HincII site. A new stop

codon was introduced at the end of the DsRed2 gene by ligation of

the 59-GATCCAGCAAGATATCCTAA-39/59-GATCTTAGGATATC-

TTGCTG-39 adaptor into the BglII site.

Cells and media. S. cerevisiae strain PJ69-4A (MATa, trp1-901, leu2-

3,112, ura3-52, his3-200, gal4D, gal80D, GAL2-ADE2, LYS2 : : GAL1-

HIS3, met2 : : GAL7-lacZ) was used throughout this study (James

et al., 1996). Yeast transformation was performed by the one-step LiCl

method (Gietz & Woods, 2002) and obtained clones were grown in

drop-out synthetic minimal medium (SD) without uracil to ensure

maintenance of plasmids. Selection for IRES activity was performed

on SD plates lacking uracil, adenine and histidine and supplemented

with 0–120 mM 3-aminotriazole (3-AT; Sigma), a competitive inhib-

itor of histidine biosynthesis.

Luciferase, b-galactosidase (b-gal) and flow-cytometry assays.
Yeast cell cultures were grown in SD medium without uracil and

harvested in the exponential-growth phase (OD595, 0.5–0.7). Cell

extracts were prepared by homogenization with glass beads in a Mixer

Mill apparatus MM301 (Retsch) in ice-cold 100 mM potassium

phosphate lysis buffer (pH 7.8), containing 0.2 % Triton X-100 and

0.5 mM dithiothreitol. Firefly luciferase activity was quantified in

quadruplicate by the Luciferase Assay system (Promega) according

the manufacturer’s instructions in a Microlite TLX2 Dynatech

luminometer. b-Gal assays were done in triplicate by using a

Galacto-Light Plus b-galactosidase assay kit (Tropix) following the

manufacturer’s instructions. All luminescence measurements were

performed within 1 min of starting the respective reactions. The

results are expressed as relative normalized luminescence units of

b-gal activity (RGU), calculated as a quotient of b-gal luminescence

units/56105 luciferase luminescence units. Mean values and SD are

shown. For flow-cytometry analyses, human liver epithelial CCL-13

cells were transfected in ExGene transfection reagent dissolved in

100 mM NaCl solution according the manufacturer’s instructions

(Fermentas). After 2 days, cells were harvested by trypsinization

and resuspended in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (Sigma-

Aldrich). At least fifty thousand cells were analysed by flow cytometry

in each experiment, using an LSRII machine (BD Biosciences).

RNA analysis. Five hundred millilitres of yeast cells (OD595, 0.65)

was sedimented and washed twice in 10 ml 10 mM Tris/HCl (pH 7),

5 mM MgCl2, 140 mM KCl. Cell lysis was carried out by using RNA–

DNA stabilization reagent (Roche). An mRNA Isolation Kit for Blood

and Bone Marrow (Roche) was used to isolate mRNA. DNase treat-

ment and inactivation were carried out by using a DNA-free kit

(Ambion) following the manufacturer’s instructions. cDNA was

synthesized with a gene-specific primer and 200 U SuperScript II

RNaseH2 reverse transcriptase (Invitrogen). One microlitre of reverse

transcriptase reaction was subjected to PCR amplification [95 uC,

1 min (initial template denaturation); 24 cycles of 94 uC, 30 s

(denaturation); 54 uC, 30 s (primer annealing); and 68 uC ,1 min

(extension); 72 uC, 4 min (final extension)] by using the High Fidelity

PCR Master system according to the manufacturer’s instructions

(Roche). Aliquots (10 ml) of the PCR samples were run on TAE/1 %

agarose gels and visualized by ethidium bromide (EtBr) staining. For

real-time PCR analysis, a LightCycler 1.5 and QuantiTect SYBR Green

PCR kit (Qiagen) were used with essentially the same protocol as

described above, with exception that the initial denaturation step was

extended to 15 min.

HCV IRES is at the authentic initiation codon in yeast
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RESULTS

Novel yeast bicistronic reporter assay system

We constructed a novel bicistronic reporter vector,
pFGAL4, to test the translational activity of the HCV
IRES in living yeast cells. The pFGAL4 vector is derived
from the multicopy expression plasmid pYX212, which
contains the strong constitutive triose phosphate isomerase
(TPI) promoter to ensure high-level production of a bicis-
tronic mRNA bearing the firefly luciferase as a first cistron
and the GAL4 gene as a second cistron. Employment of the
Gal4 transcription factor ensures further signal amplifica-
tion originating from the IRES containing intercistronic
region activity. Even limited translation of the second
cistron, leading to the presence of just a few molecules of
active Gal4 protein in the cell, can trigger strong transcrip-
tion of the secondary reporter genes under the control of
the Gal4-inducible promoter and, thus, proportional signal
enhancement. The pFGAL4-based system thus takes
advantage of the natural regulatory pathways that have
evolved for the tight and precise control of metabolic
utilization of galactose in yeast (reviewed by Lohr et al.,
1995). The pFGAL4 vector can be used in any yeast strain
lacking the wild-type GAL4 and GAL80 alleles and con-
taining either episomally or chromosomally encoded Gal4-
inducible reporter genes, typical in yeast strains that are

used routinely for two-hybrid screens and other similar
approaches. Throughout this study, we used the PJ69A
strain (James et al., 1996), which contains bacterial b-gal
(LacZ) and yeast ADE2 and HIS3 reporter genes under the
control of the Gal4-inducible GAL1 promoter. Data were
normalized to the activity of the firefly luciferase encoded
by the first cistron of the bicistronic Fluc-IRES-GAL4
mRNA. Employment of the Gal4 transcription factor as a
natural signal amplifier in the PJ69A yeast strain thus
allows simultaneous determination of even tiny changes in
IRES activity, both in lysates by measuring the ratio of the
b-gal/luciferase (b-gal/luc) enzymic activities and in living
cells by analysing colony-growth rates on selection SD
plates lacking adenine and histidine and containing various
concentrations of 3-AT, a competitive inhibitor of the
histidine biosynthetic pathway (Fig. 1a). For most experi-
ments, ribosome read-through beyond the end of the first
cistron was reduced by inserting a stable 13G : C hairpin
loop just behind the firefly luciferase stop codon, thus
giving rise to the pFGAL4h vector.

Calibration of the pFGAL4 bicistronic reporter
system

We further characterized the pFGAL4/PJ69A system to get
information about the influence of the intercistronic region

(a) (b)pFGAL4/PJ69A reporter system
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Fig. 1. (a) Design of the pFGAL4/PJ69A system. The pFGAL4 vector bears genes for firefly luciferase and Gal4p as the first
and second cistrons, respectively. The yeast strain PJ69A contains reporter genes encoding the yeast Ade2 and His3 proteins
and bacterial b-gal, all under the control of the Gal4-inducible GAL1 promoter. pFGAL4/PJ69A represents a specialized and
sensitive system that allows amplification of the signal in vivo by coupled transcriptional activation and enzymic detection. This
system can be used both for measuring the ratio of the b-gal/luc enzymic activities and for examination of the IRES activity by
screening the colony-growth rates on selection medium lacking adenine and histidine. TPI, Triose phosphate isomerase
promoter; T, terminator; GAL1 UAS, GAL1 promoter upstream activation sequence. (b) Influence of intercistronic length and
stem–loop structure on Gal4p translation in the pFGAL4/PJ69A reporter system. b-Gal/luc enzymic activities were measured in
exponentially growing yeast clones transformed with individual vectors from the pFGAL4 : : l library containing intercistronic
spacers spanning between 34 (empty pFGAL4 vector) and 682 bp. Arrows show the b-gal activity of the pFGAL4 and
pFGAL4h vectors. Decrease of b-gal activity of pFGAL4h is caused by insertion of the stable 13G : C stem–loop, with the aim
of preventing ribosome read-through.
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length on the ability of the ribosome to reinitiate at the
AUG codon of the second cistron. We prepared a mini-
library of pFGAL4 vectors containing intercistronic spacers
of various lengths constructed from a set of random
bacteriophage l sequences. Despite the fact that we used
random DNA sequences, which therefore contained an
unpredictable number of ORFs, multiple translation initia-
tion codons and cryptic promoters, for mini-library
construction, we obtained data similar to those reported
by Rajkowitsch et al. (2004), who reported that the elongat-
ing yeast ribosomes maintain competence to reinitiate
only over short distances. This phenomenon is seen clearly
in our results, where ribosome reinitiation 100 nt down-
stream of the luciferase gene stop codon declines by two
orders of magnitude (Fig. 1b). Insertion of the 13G : C
stable loop, of minimum free-energy change (DG) 177.5 kJ
mol21, substantially lowers the ribosome read-through of
the intercistronic region of pFGAL4h bicistronic mRNA
and reduces the normalized relative b-gal activity by
approximately 90 % (Fig. 1b).

Yeast cells can utilize the HCV IRES

Reported observations of moderate activity of the HCV
IRES in translation-competent yeast-cell lysates led us to
test the functionality of the HCV IRES in living yeast cells.
We cloned the full-length 59 UTR of HCV genomic RNA,
together with the first 45 nt of the viral polyprotein gene,
into the bicistronic pFGAL4h vector in frame with the
second reporter, thus making an N-terminal fusion of the
first 15 aa from the HCV polyprotein with the yeast tran-
scriptional activator Gal4p. In the PJ69A yeast tester strain,
the resulting plasmid, pFGAL4h-HCV1, produced about
42 % of normalized b-gal activity compared with the empty
bicistronic pFGAL4h vector, but gave rise to approximately
26 times higher relative activity of the b-gal reporter than
control vectors containing similarly sized pieces of l phage
DNA inserted between the firefly luciferase and GAL4 genes
(Fig. 2a). As well as the lacZ gene, encoding bacterial b-gal,
the yeast PJ69A tester strain contains also HIS3 and ADE2
genes under the transcriptional control of the Gal4p
activator. As shown clearly in Fig. 2(b), results similar to
the biochemical b-gal/luc assays can be obtained by care-
ful monitoring of yeast-colony growth on selection agar
medium containing various concentrations of the compe-
titive inhibitor of the yeast imidazoleglycerol-phosphate
dehydratase, encoded by the reporter HIS3 gene.

Further supporting evidence of the functionality of the
HCV IRES in S. cerevisiae is provided by analysis of the
HCV3 clone, which contains a frameshift mutation at
the 39 end of the IRES (Fig. 2). This point-mutated clone
differs from standard pFGAL4h-HCV1 by a 4 nt inser-
tion between the authentic IRES initiation codon and the
inherent Gal4p initiation codon. The difference of 82 %
between the relative b-gal activity of HCV1 and that of the
mutated HCV3 clone points clearly to the preferential
usage of the authentic HCV initiation codon.

Translational activity of the HCV IRES is not
influenced by cryptic transcription, splicing or
mRNA breakage

We decided to measure the effect of insertion of another
‘blocking’ sequence between the luciferase gene and the
HCV IRES on IRES activity in order to exclude an influ-
ence of ribosome reinitiation or of a possible artificial pro-
moter lying within the bicistronic part of the vector. To
obtain such blocking sequences, we used the pFGAL4 : : l
library described herein for in vivo selection of clones
giving the lowest GAL4 expression in a plate assay as moni-
tored by growth retardation on SD drop-out medium. To
prevent instability of the vector and the bicistronic reporter
mRNA, we chose among the selected clones those contain-
ing the shortest l DNA inserts. It is not surprising that such
clones usually reveal other short ORFs within the l DNA
insert. For further work, we picked the pFGAL4-L270
vector, containing a 270 nt long l DNA insert, which
includes a short ORF located between nt 91 and 147 of the
intercistronic region. The HCV IRES was inserted in both
orientations just behind the L270 DNA fragment. The
resulting vectors, pFGAL4-L270, pFGAL4-L270-HCV1 and
pFGAL4-L270-HCV1rc, are thus tricistronic. The HCV
IRES activity in these tricistronic vectors was compared
with that in standard bicistronic pFGAL4h-HCV1 and
pFGAL4h-HCV1rc plasmids, where ‘rc’ means the inverted
HCV IRES (reverse complement; Fig. 3). Careful analysis of
HCV IRES activity in tri- and bicistronic vectors revealed
that the ratio between the activities of the HCV IRES in the
correct and inverted orientations is exactly the same in both
kinds of vector (RGUHCV1/RGUHCV1rc52.45). If short-
ening of the bicistronic mRNA by cryptic transcription,
splicing or mRNA breakage within the intercistronic region
occurred, then the measured IRES activity would be the
same for both the bi- and tricistronic systems, which is not
the case. On the other hand, the results show clearly that
some kind of ribosome reinitiation at the last cistron –
the second or the third – exists and that the HCV IRES-
mediated translation is at least partly dependent on
ribosomes supplied from the first cistron of the bi(tri)cis-
tronic mRNA.

To exclude occurrence of functionally monocistronic
mRNAs derived from the bicistronic pFGAL4h-HCV1
vector in yeast and to confirm the results obtained with
tricistronic vectors in vivo, we performed RT-PCR and
real-time PCR analyses. We analysed three overlapping
regions of bicistronic FLUC-HCV_IRES-GAL4 mRNA
(Fig. 4). In all cases, we obtained amplification products
of the expected size, thus there is no evidence for cryptic
splicing or for any kind of mRNA shortening (Fig. 4b). Also,
the amplification curves of the L and G fragments, which
correspond to the first and the second cistron, respectively,
fit each other for both IRES-containing and empty vectors.
This clearly points to no cryptic promoter activity residing
in the HCV IRES segment. The quantification of I fragment,
corresponding to the intercistronic regions, was affected by
the differing sizes of the amplicons (Fig. 4c).

HCV IRES is at the authentic initiation codon in yeast
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The authentic HCV initiation codon is preferred in
both yeast and mammalian cells

To dissect the mode of translation initiation at the HCV
IRES in the yeast cellular environment, we prepared, in
addition to the frameshift-containing HCV3 clone, a set of
mutants with point mutations in the HCV IRES authentic
AUG initiation codon and in its close vicinity (Fig. 5a;
Table 1). Disruption of loop IV and removal of the
polyprotein coding sequence (pFGAL4h-HCV1D1–15AA) or
alteration of the authentic HCV and inherent GAL4
initiation codons to the UUG codon (pFGAL4A/UUGh-
HCV1A/UUG) eliminates HCV IRES activity almost com-
pletely. About three times higher, but still very low, IRES
activities are exhibited by clones either bearing a frameshift
mutation between the HCV IRES and GAL4 initiation
codons (pFGAL4h-HCV3) or bearing the HCV IRES
authentic AUG initiation codon changed to UUG

(pFGAL4h-HCV1A/UUG). Also, the change of the inherent
AUG codon of the GAL4 reporter gene to the UUG codon
alone (pFGAL4A/UUGh-HCV1) led to a substantial decrease
of IRES activity, whilst a slight change of AUG position
within loop IV produced only a moderate decrease in the
measured IRES activity (pFGAL4h-HCV1ACCAUG/AUGACC).
The presence of the stable hairpin loop preceding the HCV
IRES in the pFGAL4h-HCV1 vector series had almost no
influence on IRES activity [compare pFGAL4h-HCV1 and
pFGAL4-HCV1 columns in Fig. 5(a)].

To confirm the function of the control and mutated HCV
IRES clones in both yeast and mammalian cells, we con-
structed a mammalian bicistronic expression vector based
on fluorescent proteins (Fig. 5b). We obtained mutually
comparable results that are, in the case of the mammalian
system, in good agreement with data presented elsewhere
(Hwang et al., 1998).
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Fig. 2. (a) Ability of the HCV IRES to mediate translation initiation in yeast. Normalized b-gal activity measured in lysates from
yeast cells expressing the following bicistronic reporters (shown schematically above): pFGAL4h (the empty bicistronic vector
containing the 13G : C stem–loop); pFGAL4h-HCV1 (the parent vector with the HCV IRES); pFGAL4-Lxxx (the vectors
containing various inserts of randomized l DNA; numbers represent lengths of the respective intercistronic regions); pFGAL4h-
HCV3 (the parent vector containing a frameshift mutation between the HCV IRES and the GAL4 reporter). (b) IRES activity
determination by colony-growth-rate analysis on drop-out minimal agar medium. ”U (without uracil), selecting for the presence
of the pFGAL4 plasmid and its derivatives; ”UHA (without uracil, histidine and adenine), selecting for IRES activity; ”UHA, 40–
120 mM 3-AT (”UHA plates supplemented with the competitive His3 inhibitor 3-AT), selecting for IRES activity with an
increasing stringency. The pFGAL4h-HCV1 vector allows yeast-colony development under conditions in which other vectors
containing intercistronic regions of length similar to the HCV IRES do not support yeast growth. The rows at each panel
represent two dilutions of respective yeast strains (106 and 105 cells per spot).
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DISCUSSION

Many new questions concerning the evolutionarily well-
preserved structures and functional similarities of the yeast
and mammalian translation machinery stem from the find-
ing that yeast is able to support HCV IRES-mediated cap-
independent translation initiation. Principal among them
are those concerning the small ribosomal subunit and eIF3.
The yeast ribosome is smaller than the mammalian one,
but structural studies revealed a strong similarity between
them, including the HCV IRES-binding site (Spahn et al.,
2001). Overall identity between the mammalian and yeast
40S ribosomal proteins is as high as 60 % (Wool et al.,
1996), yet the human HCV IRES-binding ribosomal pro-
teins share on average an even higher degree of identity
(65 %) and similarity (79 %) with their yeast counterparts
(Csank et al., 2002). Less striking is the homology between
the yeast Nip1 and TIF34, the subunits of eIF3 implicated
in HCV IRES binding, and their mammalian counterparts
(Csank et al., 2002; Hershey & Merrick, 2000) (see also
Supplementary Table S2, available in JGV Online). The
potency of the yeast system can also be implicated from the
recent results of Sarnow’s group, who detected HCV IRES-
mediated translation in a reconstituted system containing

no translation initiation factors, but HeLa ribosomes, yeast
elongation factors 1A and 2 and bulk aminoacylated tRNAs
(Lancaster et al., 2006).

We present herein a novel bicistronic system that enables
use of the yeast model to study HCV IRES function and
facilitates the use of various detection and selection
methods (Fig. 1a). This system is very sensitive, has a high
dynamic range and, due to intrinsic features of the natural
transcription regulatory network of the GAL gene family,
reproducibly allows transcriptional amplification of the
target signal and estimated quantification of probably just a
few molecules of the primary reporter – Gal4p (Fig. 1b).
The pFGAL4 vector can be employed as general tool for the
search for new IRESs, as well as for the precise character-
ization of any particular IRES, including the search for
IRES trans-acting proteins and compounds.

The first successful attempt to test functionality of the
HCV IRES in yeast has been published recently (Rosenfeld
& Racaniello, 2005). However, the authors had serious
difficulty detecting IRES activity and had to extend the
IRES sequence with 360 nt of the HCV polyprotein coding
region, thus almost doubling the length of the HCV IRES.
Aside from the increased risk of measuring artefacts in the
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Fig. 3. Comparison of HCV IRES activities in
bi- and tricistronic reporters. The tricistronic
pFGAL4-L270 vector, which contains a 57 nt
short ORF within the spacer, was selected for
low GAL4 expression from the pFGAL4 : : l

library. The HCV IRES in either the correct
(HCV1) or inverted (HCV1rc) orientation was
inserted just behind the 270 nt bacteriophage
l spacer to create tricistronic constructs
pFGAL4-L270-HCV1 and pFGAL4-L270-
HCV1rc, respectively. HCV and HCVrc IRES
activity in tricistronic mRNAs was compared
with that in corresponding bicistronic tran-
scripts (pFGAL4h-HCV1 and pFGAL4h-
HCV1rc). Activities of all of the constructs
were measured in lysates of the respective
transformed yeast clones and are expressed in
normalized b-gal units (RGU). The monocis-
tronic vector (pYX212F, FLuc gene only)
represents the basal RGU level of the
employed yeast system.
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yeast system, the IRES extended by another 120 codons of
the viral polyprotein almost reaches the length that has
been reported to suppress translation in mammalian cells
(Wang et al., 2000). The extended length of the HCV IRES,
along with probable low sensitivity and reproducibility of
the strain/vector system used, could be one of the reasons
for the observed high experiment-to-experiment variations
of measured Miller units (Rosenfeld & Racaniello, 2005).
In comparison to that system, the HCV IRES sequence
used herein is extended by only 15 codons of the HCV
polyprotein, which have been shown to be important for
loop IV stability and for efficient HCV expression in mam-
mals (Hwang et al., 1998; Jackson, 2000; Reynolds et al.,
1995). Moreover, our system takes advantage of sensitive
normalization to intracellular bicistronic transcript level by
assaying activity of the firefly luciferase encoded by the first
cistron of the bicistronic Fluc-IRES-GAL4 mRNA.

HCV IRES activity measured by the pFGAL4-based yeast
system has been compared with the activity of various sets

of controls, including several l DNA fragments of similar
length and inverted and mutated versions of the HCV
IRES. HCV IRES activity was 26 times higher than the
almost basal activity of l phage DNA sequences spanning a
window of similar length (Fig. 2). Initiation and termina-
tion codons appear very frequently in the randomized or
naturally occurring non-coding nucleotide sequences.
Indeed, the full-length HCV 59 UTR contains five AUG
codons and numerous stop codons in all three reading
frames. This is also the case with the intercistronic regions
derived from l phage DNA. These data, together with the
knowledge that yeast cap-dependent translation initiation
starts almost exclusively at the first initiation codon and is
sensitive to extensive RNA secondary structures such as the
13G : C hairpin or the HCV IRES itself, led us to the con-
clusion that yeast cells are able to support cap-independent
translation initiation at the HCV IRES.

To dissect HCV IRES-dependent translation in yeast in
more detail and to prove that the HCV IRES performs

(a) pFGAL4h

Lup Iup Gup

Luciferase Gal4

Lrev Irev Grev RT

573 bp
279 bp

647 bp

G fragment
I fragment
L fragment

pFGAL4h-HCV1

Lup Iup Gup

Luciferase Gal4

Lrev Irev Grev RT

573 bp
652 bp

647 bp

G fragment
I fragment
L fragment

TPI TPI

(b)

pFGAL4h pFGAL4-HCV1

M MC G GI IL L

_ + _ + _ + _ + _ + _ +

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

10 20 30 40
Cycle no.

Fl
uo

re
sc

en
ce

(c)

HCV
IRES

pFGAL4h-HCV1_L fragment
pFGAL4h-HCV1_I fragment
pFGAL4h-HCV1_G fragment
pFGAL4h_L fragment
pFGAL4h_I fragment
pFGAL4h_G fragment

Fig. 4. Control RT-PCR experiments. Reverse transcription was performed with a GAL4 gene-specific primer. To exclude the
possible occurrence of cryptic splicing, transcription or mRNA breakage, three overlapping regions of bicistronic mRNA were
analysed by RT-PCR or real-time quantitative RT-PCR (G, 59-proximal part of GAL4; I, intercistronic region; L, 39-terminal part
of luciferase gene; see also supplementary data, available in JGV Online, for other data and Ct values). (a) Design of RT-PCR.
(b) Detection of RT-PCR products on EtBr-stained agarose gel [M, GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus (Fermentas); C, PCR
control reaction without template; +/”, reactions with or without reverse transcriptase, respectively]. The correct size of
products suggests no aberrant splicing of bicistronic mRNA. (c) Real-time RT-PCR experiment. The amplification curves of the
L and G fragments are almost identical for both empty and HCV IRES-containing vector. All of the analyses were performed on
the same amount of yeast cells. This result demonstrates no cryptic promoter activity residing in the HCV IRES segment.
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Fig. 5. (a) In order to further dissect the activity of the HCV IRES in yeast, we inserted some point mutations into the IRES loop IV and the adjacent region and compared
these constructs with control vectors with or without the 13G : C stem–loop (pFGAL4h-HCV1 or pFGAL4-HCV1). The mutations are as follows: pFGAL4h-HCV3 (frameshift
between the HCV IRES and the GAL4 reporter); pFGAL4h-HCV1ACCAUG/AUGACC (permutation of 339ACC and 342AUG within stem–loop IV); pFGAL4h-HCV1A/UUG

(substitution of the authentic initiation 342AUG codon for 342UUG); pFGAL4A/UUGh-HCV1 (substitution of the GAL4 natural initiation AUG codon for UUG), pFGAL4A/UUGh-
HCV1A/UUG (substitution of both the authentic HCV IRES initiation codon and the GAL4 natural initiation codon for UUG); pFGAL4h-HCV1D1–15AA (deletion of the first 15
codons from the HCV polyprotein gene). Activities of all constructs were measured in lysates of the respective transformed yeast clones and are expressed as normalized b-
gal units (RGU). (b) Flow-cytometric analysis of Chang CCL-13 liver cells transiently expressing pRG bicistronic construct containing DsRed2 and EGFP fluorescent protein
genes as the first and the second cistrons, respectively. The individual experiments are labelled according to the corresponding vectors used for the transfections: pEGFP-N1
(the monocistronic vector expressing only the green fluorescent protein); pDsRed2-C1 (the monocistronic vector expressing only the red fluorescent protein); pRG
(expressing a bicistronic mRNA encoding the red fluorescent and the green fluorescent proteins as the first and the second cistrons, respectively); pRG-HCV1 (pRG vector
containing the HCV IRES in the intercistronic region: high production of both the red and the green fluorescent proteins is obvious); pRG-L270 and pRG-L666 (control
vectors containing the inserts of randomized l DNA; numbers represent lengths of the respective intercistronic regions); pRG-HCV1rc (the control vector containing the
inverted HCV IRES inserted between the two fluorescent protein reporter genes); pRG-HCV1A/UUG (the vector containing substitution of the authentic initiation 342AUG
codon for 342UUG in the HCV IRES). No green fluorescent protein production is clearly visible in the case of pRG-L270, pRG-L666 or the pRG-HCV1rc vectors, whereas
mutation of the authentic HCV initiation codon leads to observable but reduced expression of the second cistron.
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similarly in yeast and mammals, we mutated the authentic
342AUG to UUG, which reduced the HCV IRES activity to
22 % of that of the wild-type control (pFGAL4h-HCV1) in
yeast (Fig. 5a). This result is comparable with our analysis
of essentially the same mutation in Chang CCL-13 liver
cells (Fig. 5b) and shows an even higher reduction of IRES
activity than has been already described by Hwang et al.
(1998) for the same mutation in Huh-7 hepatocytes. This
result, together with the effect of the frameshift mutation in
the HCV3 clone, further demonstrates the ability of the
HCV IRES to mediate translation initiation in yeast cells
and points to the importance of the HCV authentic
342AUG.

We also show that the disruption of stem–loop IV by dele-
tion of the first 15 codons of the HCV polyprotein almost
eliminates HCV IRES activity (Fig. 5a). However, we
cannot distinguish in this case whether the elimination of
HCV IRES activity is due to the disruption of stem–loop IV
or whether there is some more general requirement for
HCV polyprotein sequence. It is presumed that the permis-
siveness of reporter sequences to the HCV IRES-driven
translation lies in the A-rich, unstructured character of the
59-proximal region (Jackson, 2000). We performed an
alignment of coding sequences for the first 15 aa of those
reporters that were used most commonly to study HCV
IRES function in mammalian systems and compared them

with the HCV polyprotein sequence and with the se-
quences of those reporters used in yeast (Fig. 6). The yeast
reporters share a higher degree of sequence similarity with
the reporters that do not support translation mediated by
the HCV IRES without the N-terminal fusion with HCV
polyprotein sequence [summarized in detail by Fletcher
et al. (2002)]. This analysis also explains why Rosenfeld &
Racaniello (2005), using LacZ as a second reporter, failed
to detect any activity of the HCV IRES extended by only
five codons.

Further, permutation of the 339ACC and authentic 342AUG
codons (pFGAL4h-HCV1ACCAUG/AUGACC) represents little
change in the AUG codon position within the loop IV and,
as such, has only a moderate effect on IRES activity. Thus,
as in mammalian cells, the HCV IRES also requires the
intact stem–loop IV to promote protein synthesis in yeast,
as well as being able to tolerate to some extent minor posi-
tional changes and conservative mutations of the initiation
codon within loop IV (Honda et al., 1996; Rijnbrand et al.,
1996).

In another set of control experiments, we focused on
detection of Fluc-IRES-GAL4 mRNA integrity. Under
certain circumstances, the yeast S. cerevisiae can utilize
very short and simple sequences to initiate transcription
from both regular and cryptic promoters (Hecht et al.,
2002; Hellen & Sarnow, 2001; Robinson & Lopes, 2000). As

Table 1. Activities of the HCV IRES variants mutated in stem–loop IV, expressed as normalized
b-gal units (RGU)

Name of construct Type of mutation RGU (%)

pFGAL4h-HCV1 Wild type 100.0

pFGAL4h-HCV3 Frameshift 17.6

pFGAL4h-HCV1ACCAUG/AUGACC AUG position shift 76.0

pFGAL4h-HCV1A/UUG AUG point mutation (HCV) 22.0

pFGAL4A/UUGh-HCV1 AUG point mutation (GAL4) 52.0

pFGAL4A/UUGh-HCV1A/UUG Double AUG point mutation 6.5

pFGAL4h-HCV1D1–15AA Disruption of stem–loop IV 6.2

Fig. 6. Alignment of coding sequences for the
first 15 aa of the HCV polyprotein (this study)
and selected reporters: luciferase (pGL3-basic,
U47295), 3_CAT (Rijnbrand et al., 2001),
Gal4p (NC_001148), 3_SAP (Rijnbrand et al.,
2001), NS9_cistron (Reynolds et al., 1995) and
lacZ (GenBank accession no. AP009048).
Gaps introduced to optimize alignment are
indicated by dashes and nucleotides that differ
from the consensus sequence are indicated by
dots. The conserved, unstructured, A-rich
domain is boxed. The translation-permissive
sequences are shown above the HCV poly-
protein sequence and the non-permissive ones
beneath.
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a control, we compared the translational activities of the
wild-type and inverted HCV IRESs in the bi- and tricis-
tronic vectors (Fig. 3). We demonstrate here that inserting
another short ORF in front of the HCV IRES or its inverted
form shifted the activities proportionally down. This result
shows that translation driven by the HCV IRES is not
influenced significantly by cryptic transcription from the
intercistronic region, because in the case of a cryptic
promoter occurrence in this region, the measured IRES
activities would not change by insertion of any other ORF
upstream from the IRES, as has been done in tricistronic
vectors. These functional in vivo assays are in good
agreement with the result of quantification of bicistronic
mRNA in yeast cells.

The observed similarities of HCV IRES-mediated transla-
tion between the mammalian and yeast systems promise
future prospects for the use of yeast genetics for functional
studies of the HCV IRES.
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Supplementary Table S1. Detailed description of RT-PCR and real-time PCR analyses (primer sequences, position, length of amplification 
products and Ct values) 
 
The position of primers is counted in respect to the AUG of the luciferase gene. 
 
Product of 
amplification 

Primer Sequence (5′→3′) Position on bicistronic 
mRNA 

Length of amplification 
product (nt) 

Real-time PCR Ct values 

   pFGAL4h pFGAL4h-HCV1 pFGAL4h pFGAL4h-HCV1 pFGAL4h pFGAL4h-HCV1 
 RT GTAATCATGGTCGGGAGCC 2419 2792     
L fragment Lup AGGTTCCATCTGCCAGGTAT 988 988 646 646 21, 57 20, 93 
 Lrev CCCTTCTTGGCCTTTATGAG 1634 1634     
I fragment Iup GTGGACGAAGTACCGAAAGG 1555 1555 278 651 17, 91 20, 24 
 Irev TCTTCAGACACTTGGCGCAC 1833 2206     
G fragment Gup CAAGTGTCTGAAGAACAACTGG 1820 2193 572 572 17, 26 16, 92 
 Grev TTAGAGTTCGTGTAATTTTCCGG 2392 2765     
 
 
Supplementary Table S2. Sequence similarity of the yeast and mammalian ribosomal proteins implicated in HCV IRES binding and the list of 
sequence similarity between the subunits of yeast and mammalian eIF3 
 
Subunits of eIF3 that bind to the HCV IRES are emphasized in bold. 
 
Ribosomal protein Identity (%) Similarity (%) 

S2 59 72 

S3 66 78 

S5 67 80 

S10 54 76 

S15 61 77 

S16 66 83 

S18 71 86 

S27 72 78 

 
  Human Yeast Identity (%) Similarity (%) 
eIF3a p170 TIF32 28 51 
eIF3b p110 PRT1 30 53 
eIF3c p116 NIP1 26 43 
eIF3g p44 TIF35 33 54 
eIF3i p36 TIF34 45 66 
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4 Materiály a metódy 

4.1 Materiály 

4.1.1 Bakteriálne kmene 

Escherichia coli DH5α: F
-
 (Φ80dΔ(lacZ)M15) recA1 endA1 gyrA96 thi1 hsdR17(rk 

-
mk

+
) supE44 

relA1 deoR Δ(lacZYA-argF)U196 (Invitrogen) 

Escherichia coli XL-1 Blue: F´ proABC lacI
q
 Δ(lacZ)M15 Tn10(Tet

r
)/recA1 endA1 gyrA96(NaI

r
) 

thi1 hsdR17(rk 
-
mk

+
) supE44 relA1 lac (Stratagene) 

Escherichia coli NovaBlue: endA1 hsdR17(rK12- mK12
+
) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 

lacF'[proA
+
B

+
 lacI

q
ZΔM15::Tn10] (Tet

R
) (Novagen) 

Escherichia coli BL21(DE3): F
–
 ompT hsdSB(rB

–
 mB

–
) gal dcm (DE3) 

Escherichia coli Rosetta
TM

: F
–
 ompT hsdSB(rB

–
 mB

–
) gal dcm pRARE

*
 (Cam

R
) 

4.1.2 Kvasinkové kmene 

Saccharomyces cerevisiae HW303-1A: MATa; ade2-1; can1-100; his3-11,15; leu 2-3, 112; 

trp1-1; ura3-1 (B. Schwer; [532]) 

Saccharomyces cerevisiae HW303-1A abd1
ts
 G8: MATa; ade2-1; can1-100; his3-11,15; leu 

2-3, 112; trp1-1; ura3-1; ABD1::hisG (p358-abd1-8; TRP1 ARS CEN) (B. Schwer) 

Saccharomyces cerevisiae HW303-1A abd1
ts
 E15: MATa; ade2-1; can1-100; his3-11,15; leu 

2-3, 112; trp1-1; ura3-1; ABD1::hisG (p358-abd1-15; TRP1 ARS CEN) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 wt: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN) (M. Altmann; [533]) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 33-1: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (cdc33 33-1; TRP1 ARS CEN) (M. Altmann) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 wtpYX: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN) + pYX112 (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 33-1pYX: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (cdc33 33-1; TRP1 ARS CEN) + pYX112 (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 wtCa: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN) + (pS7-pYX212; CaCDC33; URA3)   

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 33-1Ca: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (cdc33 33-1; TRP1 ARS CEN)  + (pS7-pYX212; CaCDC33; URA3)  

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae NAF7: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (pS7-pYX212; CaCDC33; URA3) (táto práca) 

                                                      

*obsahuje gény pre tRNA argU, argW, ileX, glyT, leuW, proL, metT, thrT, tyrU, a thrU.  
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Saccharomyces cerevisiae CWO4 wtCa
Ser

: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN) + (pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3)   

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4 33-1Ca
Ser

: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-

3, 112; can100; eIF4E::LEU2 (cdc33 33-1; TRP1 ARS CEN)  + (pS3-pYX212; CaCDC33L116S; 

URA3)  (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae NAF3: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3) (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae 4E
L
4G

L
: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (pS7-pYX212; CaCDC33; URA3) + (pX10-pYX232; CaTIF4631; TRP1) 

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae 4E
L
4G

S
: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (pS7-pYX212; CaCDC33; URA3) + (pX1-pYX232; CaTIF4631L416S; TRP1) 

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae 4E
S
4G

L
: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3) + (pX10-pYX232; CaTIF4631)  

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae 4E
S
4G

S
: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (pS3-pYX212; CaCDC33L116S; URA3) + (pX1-pYX232; CaTIF4631L416S; 

TRP1)  (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae HW+LC4E: MATa; ade2-1; can1-100; his3-11,15; leu 2-3, 112; 

trp1-1; ura3-1 (pYX212+LC4E; orf19.3914) (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae G8+LC4E: MATa; ade2-1; can1-100; his3-11,15; leu 2-3, 112; 

trp1-1; ura3-1; ABD1::hisG (p358-abd1-8; TRP1 ARS CEN) + (pYX212+LC4E; orf19.3914) (táto 

práca) 

Saccharomyces cerevisiae E15+LC4E: MATa; ade2-1; can1-100; his3-11,15; leu 2-3, 112; 

trp1-1; ura3-1; ABD1::hisG (p358-abd1-15; TRP1 ARS CEN) + (pYX212+LC4E; orf19.3914) 

(táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae CWO4+LC4E: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (CDC33 wt; TRP1 ARS CEN) + (pYX212+LC4E; orf19.3914) (táto 

práca) 

Saccharomyces cerevisiae 33-1+LC4E: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 112; 

can100; eIF4E::LEU2 (cdc33 33-1; TRP1 ARS CEN) + (pYX212+LC4E; orf19.3914) (táto práca) 

Saccharomyces cerevisiae 33-42+LC4E: MATa; his3-11; ade2-1; ura3-1; trp1-1a; leu 2-3, 

112; can100; eIF4E::LEU2 (cdc33 33-42; TRP1 ARS CEN) + (pYX212+LC4E; orf19.3914) (táto 

práca) 
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4.1.3 Plazmidy 

názov 
plazmidu 

základná charakteristika zdroj 

pET-16b 5711bp; origin z pBR322; bla (Ap
R
); T7 promótor; lacI gén; MCS; His-tag 

Novagen 
(Merck) 

pET-30 Ek/LIC 
5439bp; f1 a pBR322 origin; Kan

R
; T7 promótor; lacI gén; MCS; His-tag; 

S-tag 
Novagen 
(Merck) 

pCR
®
2.1-TOPO 

3931bp; f1 a pUC origin; Kan
R
; Ap

R
;  T7 promótor; lac promótor; lacZα 

gén; TOPO
®
 klonovacie miesto; MCS 

Invitrogen 

pCR
®
4-TOPO 

3956bp; pUC origin; Kan
R
; Ap

R
; lac promótor; lacZα-ccdB gén; TOPO

®
 

klonovacie miesto 
Invitrogen 

pJET1.2/blunt 
2974bp; replikón z pMB1; bla (Ap

R
); eco47IR

*
 gén pod PlacUV5; T7 

promótor; MCS; tupé konce na vkladanie produktov PCR  
Fermentas 

pYX212 8339bp; ColE1 a f1 origin; Ap
R
; MCS; URA; TPI promótor; 2μ; HA-tag  Ingenius 

pYX232 8253bp; ColE1 a f1 origin; Ap
R
; MCS; TRP; TPI promótor; 2μ; HA-tag Ingenius 

pS3 pYX212; CaCDC33L116S táto práca 

pS7 pYX212; CaCDC33 táto práca 

pET4EL pET-16b; CaCDC33 táto práca 

pET4ES pET-16b; CaCDC33L116S táto práca 

pETtrunc.4E pET-16b; CaCDC33L116SΔN16 táto práca 

pX10 pYX232; CaTIF4631 táto práca 

pX1 pYX232; CaTIF4631L416S táto práca 

pYX212+LC4E pYX212; orf19.3914 táto práca 

pET-4GHis pET-30 Ek/LIC; CaTIF4631479-557  táto práca 

4.1.4 Primery 

názov sekvencia Tm RE 

ex4efor AAATACATGTCTGAAGAATTAGCTCAAAAAACTGAA 
59°C 

PscI 

ex4erev TATTCTCGAGTTACAAAACAATTTGAGGTTCAGC XhoI 

trunca4E GGCTTCATGAAGACTGTTTTTGATTCCAAAG 59°C PagI 

ca4gpepfor ATTGGATCCTGAAAATCTGTATTTTCAGAGCACTATATCTCAATTCTT 
45°C 

 

ca4gpeprev TGAGCTCAGCTTAACGTTTCATTGCATTTGGATGAATA  

Ca4Gpept. for 
GACGACGACAAGATGGATTACGACATCCCCACTACTGAGAATCTTTATTT
TCAGGGCACTATATCTCAATTCTTAGAAAGATTG 48°C, 

70°C 

 

Ca4Gpept. rev GAGGAGAAGCCCGGTTTATCGTTTCATTGCATTTGGATGAATATC  

flag_Ca-IF4G-F1 TGATAAATTGACGTCACATATGTCTGATAATACTACTTCAAACCAGTCC 66°C  

flag_Ca-IF4G-F2 AGAATTCATGGATTATAAAGATGATGATGATAAATTGACGTCACATATG 63°C EcoRI 

Ca-IF4G-R TCTCGAGCTTCATCTTCATCGTCATCACCTCC 
66°C, 
63°C 

XhoI 

4GfraSDMfor CCTCAAGAATCTCATAAAGATATCG 

57°C 

 

4GfraSDMrev GTTCAGATTCTGGTTCTGGTTCAG  

4GfraSDMrevII GTAGACTCTTCTTCATCTTCATTCTC  

mut4Gfor CCAGTAGAAGTGAATGATAAAG TTGAATCCCAAATTGAACTTC 
65°C 

 

mut4Grev TTCAACTTTATCATTCACTTCTACTGGTTTTTCTTCCAC  

                                                      

* letálny gén umoţňujúci pozitívnu selekciu rekombinantných plazmidov 
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Caorf19.3914for TCATCGTAACATGTCGGAGAATTTAAAGAGAG 
50°C 

PscI 

Caorf19.3914rew ACGCGTCGACCTTGGCAATGGAATC SalI 

Ca4GseqL1  TGCAGCTTCACAAATGTATGG 

61°C 

 

Ca4GseqL2 TTCAACTGTGGACCAACCAA  

Ca4GseqL3 TGGATCGAAACAAATTTCTGG  

Ca4GseqL4 TCTGCCAATAGATGGGTTCC  

Ca4GseqL5 CATGGCTGCTGCTAAAAGAA  

Ca4GseqR1 TTTTGGTCCCACAGTTTGAA  

Ca4GseqR2 GGCAGCATCTTTTTCATGTTT  

Ca4GseqR3 CGTTTCATTGCATTTGGATG  

Ca4GseqR4 GTGGCTTCCACAGACGTTTC  

Ca4GseqR5 TTGTTGACCTGGAGTTGCTG  

pJET1.2_rev AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG 
55°C 

 

pJET1.2_forw CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC  

212-sequp GCAACATTTACTATTTTCCC 
54°C 

 

212-seqrev CACTATAGGGCGAATTGG  

T7 priming site TAATACGACTCACTATAGGG 
55°C 

 

T3 priming site ATTAACCCTCACTAAAGGGA  

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Laboratórne prístroje a drobný materiál 

centrifúgy: Biofuge 15 (Heraeus), EBA 12R (Hettich Zentrifugen), K 24 (Janetzki), Megafuge 

1.0R (Heraeus), Micromax (IEC), MPW-210 (Mechanika precyzyjna), Rotina 48R (Hettich 

Zentrifugen),  

elektroporačné zariadenie Gene Pulser

 II Apparatus (BIO-RAD)  

Microsep™ UF Spin Filter 10K (Pall/Gelman) 

Microsep™ UF Spin Filter 3K (Pall/Gelman) 

zariadenie na úpravu vody Milli-Q plus (Millipore) 

 PCR cykler: GeneAmp


 PCR System 9700 (PE Applied Biosystems), Mini Cycler™ (MJ 

Research) 

Poly-Prep Chromatography Column (BioRad) 

spektrofotometre: GenQuant pro (Pharmacia Biotech), Helios Beta (Thermo Spectronic), 

NanoDrop (ThermoScientific) 

 sušička gélov Gél Dryer Model 543 (BIO-RAD) 

 sonikačné zariadenie Sonopuls GM 70 (Bandelin) 

Tabuľka 6: Prehľad pouţítých primerov. V prvom stĺpci sa nachádza názov primeru tak, ako je pouţívaný v texte, 

následuje sekvencia daného primeru v smere 5´-3´, RE - restrikčná endonukleáza, ktorá má v danom primeri rozpoznávané 

miesto, miesto pre RE je označené podčiarknutím, Tm – z anglického melting temperature, teplota nasadania primerov 

v PCR, pokiaľ je uvedených viac hodnôt, bol primer pouţívaný pri rôznych teplotách nasadania. Červeným podčiarknutím 

je vyznačená 5´kódujúca čať Flag-tagu, ktorá sa nachádza iba v primeri flag_Ca-IF4G-F2, hnedým podčiarknutím je 

vyznačená 3´kódujúca oblasť Flag-tagu, ktorá je v oboch primeroch (flag_Ca-IF4G-F2 aj flag_Ca-IF4G-F1) a je zároveň 

počiatkom prekryvu týchto primerov, zeleno podčiarknutý je štart kodón génu kódujúceho Ca4G proteín, ktorý zároveň 

vyznačuje koniec prekryvu oboch primerov. Ţltým podčiarknutím je vyznačená tzv. LIC extension, potrebná pre vloţenie 

fragmentu do plazmidu pET-30 Ek/LIC. Svetlozelené podčarknutie vyznačuje stop kodón. Svelomodrým podčiarknutím je 

vyznačené miesto kódujúce sekvenciu rozpoznávanú TEV proteázou.  
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 termoboxy: LBT 165 (Zanussi), termostat TCH 100 (Laboratórne prístroje Praha) 

 Trans Blot


 Semi-dry Transfer Cell (BIO-RAD) 

 trepačky: Gallenkamp (Scholler Instruments), GFL 1083, Certomat

R (B. Braun Biotech 

International) 

čítačka mikrotitračných doštičiek: Spectra Max 340PC Microplate Reader (Molecular Devices)   

FPLC: BioLogic DuoFlow System (Biorad) 

Kolóny: MonoQ  (Pharmacia Biotech), UnoQ (BioRad), Superdex
TM

 75 (Pharmacia Biotech) , 

1-ml HiTrap™ IMAC FF (GE Healthcare Life Sciences) 

Mosquito liquid handler (TTP LabTech) 

Mikrokryštalografické doštičky: Intelli-Plate 96-3 LVR (Robbins Instruments)  

Lepiaca páska Crystal Clear Sealing Tape (Hampton Research) 

4.1.6 Chemikálie, roztoky a kultivačné médiá 

4.1.6.1 Chemikálie a súpravy 

2´/3´-EDA-m
7
GTP-Sepharose (Jena Bioscience) 

agaróza (Serva, Invitrogen) 

akrylamid (BIO-RAD) 

antibiotiká: ampicilín (Spofa, Sigma) 

        tetracyklín (Spofa) 

        kanamycín 

BenchMark™ Ladder (Invitrogen) 

B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent (Pierce) 

dNTP (Fermentas) 

Complete protease inhibitors, EDTA free (Roche) 

enzýmy: restrikčné endonukleázy a príslušné pufre (Fermentas, BioLabs) 

    T4 DNA ligáza (Fermentas) 

    zymolyáza (ICN Biochemicals) 

                Taq a Pfu polymeráza a príslušné pufre (Fermentas) 

etanol (chemický sklad PřFUK) 

fenol (chemický sklad PřFUK) 

glycerol (Lachema) 

chloroform (Lachema) 

izoamylalkohol (Lachema) 

iTaq DNA polymerase (BioRad) 

Index screen (Hampton research) 

kvasničný autolyzát (Imuna) 

kyselina octová (Lachema) 

NaN3 (azid sodný) (Advondale Laboratories Limited) 

nitrocelulózová membrána (BIO-RAD, Schleicher & Schuell GmbH) 
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PEG (polyethylenglykol) (Becker) 

peptón (Imuna) 

protilátky: goat anti-mouse (Santa Cruz Biotechnology) 

 mouse anti-HA (Sigma) 

                       swine anti-Rabbit (Sevapharma a.s. Praha) 

                       anti-yeast4E (dar, McCarthy)  

                       anti-Ca4E (táto práca) 

PureYield
TM

 Plasmid Midiprep System (Promega) 

QIAprep
 

Spin Miniprep Kit (Qiagen) 

QIAquick

  (Qiagen) 

QuantiPro
TM

 BCA Assay Kit (Sigma)  

Rapid DNA Ligation Kit (Roche) 

Sefadex 25G Superfine (Pharmacia) 

síran amónny (Lachema) 

sunar baby (Heinz) 

Triton X-100 (neznámého původu) 

Yeast Nitrogen Base (Angus Buffers&Biochemicals, Sigma) 

Wizard™Minipreps DNA Purification System (Promega) 

DNA markery na elektroforézu: λDNA/Eco91I (BstEII) Marker 15 (Fermentas) 

                                                    λDNA/Eco130I (StyI) Marker 16 (Fermentas) 

                                                    GeneRuler
TM

 100bp Plus DNA Ladder (Fermentas) 

 

ostatné chemikálie boli zabezpečené od firiem Serva a Sigma 

DNA markery: 
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4.1.6.2 Kultivačné médiá 

a) Tekuté bakteriálne 

2xTY: 1,6% peptón; 1% kvasničný autolyzát; 0,5% NaCl; upraviť pomocou NaOH na pH 7; pridať  

antibiotikum podľa potreby (ampicilín 100µg/ml alebo tetracyklín 10µg/ml) 

b) Tekuté kvasinkové 

LB: 20g LB Broth; doplniť do 1l ddH2O  

SD
-
: 1,74g "Yeast Nitrogen Base"; 5g (NH4)2SO4; 50ml 20% glukózy alebo galaktózy; doplniť do 

1l ddH2O  

SD
+
: SD; adenín, uracil, leucín, histidín, metionín, lyzín, tryptofán (po 30mg/l) 

Selekčné SD
+
 (-A, -H, -L, -Lys, -M, -T, -U, -TU, -UH a pod.): SD

+
 bez príslušnej aminokyseliny 

alebo bázy 

YPD: 0,5% kvasničný autolyzát; 1% peptón; 2% glukóza 

b) Agarové pôdy 

Rovnaké ako tekuté médiá, plus obsahujú prídavok 2%-ného agaru.  

4.1.6.3 Roztoky 

1) blotovací roztok (Western blot): 200ml metanol; 2,9g glycín; 5,8g Tris; 0,37g SDS; doplniť do 1l 

ddH2O  

2) blokovací roztok (Western blot): 1xTBS; 0,5% Tween 20; 5% sunar 

3) Coomassie Brilliant Blue (SDS-PAGE):10% kys. octová; 0,006% Coomassie Brilliant Blue G250 

4) dH2O: deionizovaná voda 

5) ddH2O: demineralizovaná voda 

6) ECL1: 2ml 1M Tris-HCl pH 8.5; 12μl H2O2; 18ml H2O 

7) ECL2: 2ml 1M Tris-HCl pH 8.5; 200μl roztok luminol/DMSO; 88μl roztok p-kumarová 

kys./DMSO; 18ml H2O 

8) EDTA-NaOH pH 8: 0,5M roztok EDTA upraviť pomocou NaOH na pH 8 

9) Elution-imid-A: 20mM Tris-HCl pH 7.6; 500mM KCl; 5mM MgCl2; 0,5mM β-merkaptoetanol; 

0,5mM PMSF; 10% glycerol; 200mM imidazol 

10) Elution-imid-B: 20mM Tris-HCl pH 7.6; 500mM KCl; 5mM MgCl2; 0,5mM β-merkaptoetanol; 

0,5mM PMSF; 10% glycerol; 500mM imidazol 

11) fenol pH 8: vodou nasýtený fenol ekvilibrovať pomocou 1M Tris-HCl pH 8, následne 

ekvilibrovať 0,01M Tris-HCl pH 8; 0,1% 8-hydroxychinolín 

12) fixačný roztok (SDS-PAGE): 25% izopropanol; 10% kys. octová  

13) 6M guanidín hydrochlorid: 229,254g Guanidínhydrochlorid rozpustiť v ddH2O; pridať 8ml Hepes 

KOH 1M pH 7,5; upraviť pH na 7,5; doplniť ddH2O do 400ml; pred pouţitím pridať 2mM β-

merkaptoetanol  

14) Hepes KOH 1M pH 7,5: 59,579g Hepes rozpustiť v malom mnoţstve vody; pomocou KOH 

upraviť pH na 7,5; doplniť ddH2O do 250ml  

15) IB premývací pufor: kolónový pufor; 2% Triton X-100; 2mM DTT; 0,1mM PMSF 
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16) IPTG 1M: 2,38g IPTG rozpustiť v 8ml ddH2O; doplniť ddH2O do 10ml; prefiltrovať cez 

bakteriologický filter (0.22μ); skladovať v alikvótach 50μl pri teplote -20°C 

17) kolónový pufor: 20mM Hepes KOH pH 7,5; 2mM β-merkaptoetanol; 0,1mM EDTA pH 8; 

100mM KCl  

18) KAc 3M: 60ml 5M KAc; 11,5ml ľadová kys. octová; 28,5ml ddH2O 

19) luminol/DMSO: 445mg luminol; 10ml DMSO; rozplniť po 200μl; skladovať zamrazené 

20) lyzačný pufor (produkcia Ca4E): 50mM Tris-HCl pH7.5; 200mM NaCl; 5% glycerol; 1mM β-

merkaptoetanol; 1mM PMSF; 300μg/ml lyzozým  

21) lyzačný pufor (produkcia Ca4G): 20mM Tris-HCl pH7.6; 500mM KCl;20mM imidazol; 5mM 

MgCl2; 10% glycerol; 0,5mM β-merkaptoetanol; 1mM PMSF; 1 tabletka inhibítorov proteáz 

(EDTA free) na 100ml; 300μg/ml lyzozým  

22) MgCl2 1M: 4,76g rozpustiť do 40ml ddH2O; doplniť ddH2O do 50ml   

23) nedenaturačný lyzačný pufor: 50mM fosfátový pufor  pH 7.4; 100mM NaCl; 2mM β-

merkaptoetanol; tesne pred pouţitím pridať 1mM PMSF a inhibítory proteáz - 1 tabletka na 50ml; 

v prípade skladovania pri teplote 4°C pridať 0,02% azid sodný 

24) odmývací roztok: 1xTBS; 0,5%Tween 20 

25) PBS 10x: 80g NaCl; 2g KCl; 26,8g Na2HPO4.7H2O; 2,4g KH2PO4; 800ml ddH2O; vypuforovať 

na pH 7.4, doplniť do 1l ddH2O 

26) p-kumarová kys./DMSO: 67,5mg kys. p-kumarová; 4,4ml DMSO; rozplniť po 88μl; skladovať 

zamrazené 

27) PMSF 100mM: 0,87g rozpustiť do 40ml izopropanolu; doplniť izopropanol do 50ml   

28) pull-down pufor: 100mM Tris-HCl pH 7.6; 200mM KCl; 1mM β-merkaptoetanol 

29) pull-down  premývací pufor: 100mM Tris-HCl pH 7.6; 200mM KCl; 1mM β-merkaptoetanol; 

20mM imidazol 

30) pull-down  vytesňovací pufor: 100mM Tris-HCl pH 7.6; 200mM KCl; 1mM β-merkaptoetanol; 

500mM imidazol 

31) roztok II (izolácia plazmidov): 1%SDS; 0,2M NaOH 

32) SDS-PAGE elektroforetický pufor 5x: 15,1g Tris; 72g glycín; 5g SDS; doplniť do 1l ddH2O 

33) STET pufor: 10% sacharóza; 50mM Tris-HCl pH 8; 50mM EDTA-NaOH; 1%Triton X-100 

34) sušiaci roztok (SDS-PAGE): 10% etanol; 5% glycerol 

35) TAE 50x: 242g Tris; 57,1ml kys. octovej; 100ml 0,5M EDTA-NaOH pH 8, doplniť do 1l dH2O 

36) TBS: 50mM Tris; 150mM NaCl 

37) TE: 10mM Tris-HCl pH 8; 1mM EDTA-NaOH pH 8 

38) TEG: 25mM Tris-HCl pH 8; 10mM EDTA-NaOH pH 8 

39) Tris-20mM-imid: 20mM Tris-HCl pH 7.6; 500mM KCl; 5mM MgCl2; 0,5mM β-merkaptoetanol; 

0,5mM PMSF; 10% glycerol; 20mM imidazol 

40) Tris-HCl: vodný roztok Tris upravený na poţadované pH pomocou HCl 



 

117 

41) Tris-HCl/SDS pH 6.8 4x: 6,05g Tris, 0,4g SDS, upraviť pH pomocou HCl a doplniť ddH2O do 

100ml 

42) Tris-HCl/SDS pH 8.8 4x: 91g Tris, 2g SDS, upraviť pH pomocou HCl a doplniť ddH2O do 500ml 

43) Tris-imidazol lyzačný: 20mM Tris-HCl pH 7.6; 500mM KCl; 5mM MgCl2; 0,5mM β-

merkaptoetanol; 1mM PMSF; 10% glycerol; 1 tabletka inhibítorov proteáz EDTA free na 100ml; 

20mM imidazol; 300l/ml lyzozým 

44) TRN: Ribonuclease A 110mg/ml; 0,1mM Tris-HCl pH 7.5; 0,045mM NaCl 

45) upravený chloroform: 24 dielov chloroform + 1 diel izoamylalkohol  

46) vzorkový pufor 6x (agarózová elektroforéza): 0,09% brómfenolová modrá; 0,09% xylén cyanol; 

60% glycerol; 60mM EDTA  

47) vzorkový pufor 6x (SDS-PAGE): 7ml 4xTris-HCl pH 6.8; 5ml glycerol; 1ml -merkaptoetanol; 

1g SDS; 5mg brómfenolová modrá 

Pozn.: % sú uvedené v % (hmotnosť/objem); pokiaľ nieje uvedené inak, ide o vodné roztoky.  

4.2 Metódy 

4.2.1 Kultivácia mikroorganizmov 

Tekuté médiá aj misky s pôdami boli pripravované laborantkou Vlastou Pelechovou 

a) baktérie 

Kultivácia v tekutom médiu prebiehala aeróbne, za trepania, pri teplote 37ºC v Ehrlenmayerových 

bankách. Kultivácia na agarových pôdach prebiehala pri teplote 37ºC v termostate. V pokusoch pri 

ktorých boli pouţívané iné teploty je daná teplota vyznačená vo výsledkoch. 

b) kvasinky 

Kultivácia v tekutom médiu prebiehala aeróbne, za trepania, pri teplote 28ºC v Ehrlenmayerových 

bankách. Kultivácia na agarových pôdach prebiehala pri teplote 28ºC v termostate. Termosenzitívne 

kmene boli kultivované pri teplote 24 alebo 25°C. V pokusoch pri ktorých boli pouţívané iné teploty 

je daná teplota vyznačená vo výsledkoch.  

4.2.2 Skladovanie kmeňov 

Krátkodobo boli bakteriálne a kvasinkové kmene uchovávané na agarových miskách pri teplote 

4ºC. Dlhodobo boli skladované v 25% glycerole pri teplote  -80ºC. 

4.2.3 Práca s DNA  

4.2.3.1 Izolácia DNA 

4.2.3.1.1 Minipreparácia plazmidov z E. coli 

1) v 1,5ml polypropylénových miniskúmaviek
*
 zmiešať 500l STET pufru a 5l 5% lyzozýmu 

2) do skúmaviek preniesť tupým koncom špáratka z misky maximum čerstvej biomasy (narastenej 

cez noc) a dôkladne resuspendovať 

3) premiešať vortexovaním
*
 a inkubovať 2min pri 95ºC 

                                                      

* ďalej len miniskúmavka 
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4) centrifugovať na beţnej stolovej centrifúge 10min pri 13 000g pri RT 

5) pelet opatrne vytiahnuť pomocou tupej strany špáratka 

6) k supernatantu pridať 0,4ml izopropanolu a inkubovať 1-2hod. pri teplote -20ºC 

7) centrifugovať 15min/RT
†
 pri 13 000g  

8) sediment premyť 1ml 70% etanolu 

9) centrifugovať 5min/RT pri 13 000g  

10) sediment nechať vysušiť pri RT alebo vysušiť vo vákuu (teplota cca 4°C) a 

následne resuspendovať v 30l TE pufru /na dlhšie skladovanie) resp. vody  

11) elektroforeticky analyzovať 

4.2.3.1.2  Izolácia plazmidov z E. coli alkalickou metódou 

1) 50ml kultúry E. coli nesúcej poţadovaný plazmid kultivovanej cez noc pri teplote 37°C 

centrifugovať 10min pri 4000 ot./min, odstrániť supernatant 

2) sediment resuspendovať v 2ml roztoku TEG, pridať 4ml roztoku II, opatrne premiešať a 

inkubovať 5min pri RT 

3) pridať 3ml roztoku 3M KAc, opatrne premiešať, inkubovať 20min na ľade 

4) centrifugovať 30min pri 4ºC a 4000 ot./min 

5)  supernatant prefiltrovať cez gázu a pridať k nemu 0,7objemu izopropanolu, inkubovať 10min pri 

4°C 

6) centrifugovať 30min pri 4ºC a 4000 ot./min, odstrániť supernatant 

7) sediment premyť 3ml 70% etanolu, nechať vysušiť pri RT 

8) sediment resuspendovať v 300l TE pufru, pridať 3l TRN a inkubovať 1h pri 37ºC 

9) roztok extrahovať 1 objemom fenolu, 1 objemom zmesi fenol/chloroform v pomere 1:1 

(opakovať aţ do zmiznutia medzifázy tvorenej vyzráţanými zbytkami proteínov) a 1 objemom 

upraveného chloroformu
‡
 

10) k supernatantu pridať 0,1 objemu 3M NaAc a 2,5 objemu 98% etanolu (vychladeného na -20ºC), 

inkubovať najlepšie cez noc (minimálne 2hod.) pri -20ºC 

11)  vyzráţanú DNA sedimentovať 10min pri maximálnych otáčkach, sediment premyť 1ml 70% 

etanolu (vychladeného na -20ºC), dokonale vysušiť a rozpustiť v 300l TE pufru 

4.2.3.1.3 Izolácia celkovej DNA z kvasiniek 

1) 10ml kultúry S. cerevisiae  kultivovať cez noc pri teplote 28°C centrifugovať 10min pri 4500 

ot./min, odstrániť supernatant 

2) pelet rozmiešať najlepšie vortexovaním v 0,5ml 50mM EDTA pH 8; 1% β-merkaptoetanol, 

preniesť do miniskúmavky 

3) inkubovať 20min/RT 

                                                                                                                                                                      

* slovo vortexovať bude pouţívané v celej práci vo význame intenzívneho premiešania na prístroji firmy Vortex, alebo inom 

ekvivalentnom prístroji 
† z anglického "room temperature", všeobecne uznávané a pouţívané označenie pre inkubáciu pri RT; bude pouţívané v celej 

práci  
‡ v ďalšom texte uţ len fenol-chloroformová extrakcia 
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4) centrifugovať 3min pri maximálnych  otáčkach, odstrániť supernatant 

5) resuspendovať  v 400μl 0,8M KCl; 1mM EDTA; 0,1% β-merkaptoetanol 

6) inkubovať 1h pri 28°C, kaţdých 15min pootočiť 

7) pridať 40μl 10% SDS a 1μl proteinázy K, jemne premiešať 

8) inkubovať 30min pri teplote 56°C 

9) fenol-chloroformová extrakcia 

10) k supernatantu pridať 0,1 objemu 3M NaAc a 2,5 objemu 98% etanolu (vychladeného na -20ºC), 

inkubovať najlepšie cez noc (minimálne 2hod.) pri -20ºC 

12) stočiť 5min na maximálne otáčky, odstrániť supernatant, sediment premyť 1ml 70% etanolu 

(vychladeného na -20ºC), dokonale vysušiť a rozpustiť v 30l ddH2O 

4.2.3.1.4  Minipreparácie a midipreparácie plazmidov z E. coli pomocou súprav Wizard™ 

Minipreps (Promega), QIAprep
®
 Spin Miniprep Kit (Qiagen), XNAPS Plasmid Flexspin 

Kit (Renogen Biolab) 

   Izolácia plazmidov prebehla podľa návodu výrobcu. 

4.2.3.2 Úpravy DNA 

   Štiepenie restrikčnými endonukleázami, T4 DNA ligázou atd. bolo robené podľa "Molecular 

Cloning, a Laboratory Manual" [534]  a podľa manuálov výrobcov. 

4.2.3.3 Ligácia 

Ligačná reakcia bola pripravovaná podľa návodu výrobcu T4 DNA ligázy. Ligácia prebiehala pri 

teplote 16°C/16h, alebo niekoľko hodín pri RT a následne pri teplote 16°C/ON
*
, alebo v cykléri 

striedaním 16 a 25°C po 1h počas minimálne 16h.   

4.2.3.4 Vkladanie PCR produktov do plazmidu pCR
®
2.1-TOPO 

Reakcia prebiehala podľa návodu výrobcu s obmenou: bol pouţitý štvrtinový objem roztoku 

plazmidu TOPO. 

Agarózová elektroforéza DNA   

1) príprava gélu: agarózu v poţadovanej koncentrácii rozpustiť zahriatím v 1xTAE pufri, schladiť na 

cca 60ºC, naliať do vaničky a pridať etídium bromid (do výslednej koncentrácie cca 0,175g/ml 

podľa očakávaných veľkostí fragmentov a mnoţstva nanášanej DNA treba koncentráciu 

prispôsobiť), zasunúť hrebeň a nechať stuhnúť 

2) vaničku umiestniť do aparatúry na elektroforézu, preliať 1xTAE pufrom 

3) naniesť vzorky, zapojiť na napätie 5V/cm zhruba na 1h (opäť treba prispôsobiť dobu separovania 

DNA fragmentov ich dĺţke a koncentrácii agarózy) 

4.2.3.5  Izolácia DNA z gélu 

K izolácii fragmentov DNA z agarózového gélu bola pouţitá súprava GeneClean Kit II (Bio 101) a 

QIAquick

 (Qiagen). Postup podľa návodu výrobcu. 

                                                      

* z anglického "over night" – zauţívané označenie inkubácie cez noc, bude pouţívané v celej práci 
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4.2.3.6 Vnášanie DNA do cieľových buniek 

4.2.3.6.1 Transformácia E. coli elektroporáciou 

Elektrokompetentné bunky boli pripravované laborantkou Vlastou Pelechovou.  

1) vo vychladenej elektroporačnej kyvete (vzdialenosť elektród 2mm) zmiešať cca 100ng DNA a 

40l rozmrazenej suspenzie kompetentných buniek E. coli 

2) inkubovať cca 1min na ľade, vysušiť kyvetu 

3) aplikovať pulz na elektroporačnom prístroji pri kapacitancii 25F, napätí 2,5kV a odpore 200Ω 

4) ihneď po pulze pridať 1ml média 2xTY vytemperovaného na 37°C, bunky premiešať 

vortexovaním 

5) inkubovať 1h pri teplote 37ºC 

6) vysiať na príslušné misky (obvykle 2xT/Y so zodpovedajúcim antibiotikom) 

4.2.3.6.2 Transformácia kvasiniek pomocou LiAc - "lazy bones" [upravené podľa: 535]  

1) čerstvo narastenú kultúru z misky preniesť tupým koncom špáratka do miniskúmavky s 1ml 

100mM LiAc, krátko stočiť, odsať supernatant (na 1 transformačnú reakciu je potrebných cca 

25μl buniek) 

2)  k peletu pridať (treba dodrţať poradie): 240l PEG 4000, 36l 1M LiAc, 50l ssDNA, 5l 

plazmidovej DNA (cca 100ng – 5μg), 20l ddH2O, dôkladne premiešať minimálne 1min 

3) inkubovať 20min pri teplote 42ºC a následne ON/RT (v prípade, ţe transformujeme 

termosenzitívne kmene, treba ich umiestniť do termostatu s odpovedajúcou teplotou)  

4) vysiať na odpovedajúce misky 

4.2.3.7 Testovanie auxotrofných markrov a termosenzitivity kvasinkových kmeňov 

1) tupým koncom špáratka preniesť z misky cca 5μl čerstvo narastenej kultúry do 100μl ddH2O do 1 

jamky  96-jamkovej titračnej doštičky 

2) nariediť 100x 

3) nakvapkať po 5μl na misky s poţadovanými selekčnými médiami 

4) inkubovať 3-5 dní pri teplote 28°C (v prípade termosenzitívnych  kmeňov  24-25°C, v prípade 

testovania termosenzitivity treba zvoliť škálu teplôt aţ do 37°C)  

4.2.3.8 PCR (polymerázová reťazová reakcia)   

4.2.3.8.1  PCR na amplifikovanie poţadovaného fragmentu DNA 

V tejto kapitole uvádzam len všeobecné zloţenie PCR zmesí a PCR programy k vybraným 

pouţitým PCR reakciám, ktoré sa podstatnejšie líšia od beţnej, primery sú v tabuľke 6.  

Zloţenie PCR zmesi:  

 1xPCR pufor (obsahuje MgCl2, alebo treba pouţiť pufor bez MgCl2 a ten pridať zvlášť podľa 

potreby - v prípadoch, keď treba optimalizovať PCR reakciu)  

 cca 0,01-1ng templátovej DNA 

 250nM primery 

 250µM dNTP 
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 2,5U Taq/Pfu zmesi polymeráz v pomere 99:1 (beţne pouţívané na amplifikáciu fragmentov 

pre ďalšie pouţitie, na čiste kontrolnú PCR reakciu pridať 2,5U Taq polymerázy)  

 filtrovaná ddH2O do 20μl 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2.3.8.2 PCR s pouţitím High Fidelity Master PCR 

PCR zmes bola namiešaná podľa návodu výrobcu. Pomocou tejto sú pravy bol amplifikovaný gén 

kódujúci eIF4G proteín C. albicans. Produkt PCR reakcie bol prečistený pomocou súpravy GeanClean 

a do druhej reakcie boli pouţité 3μl.   

Program PCR I reakcie: 

  

 

95ºC 2min  

95ºC 40s 

 

5x 66ºC 1min 

68ºC 3,5min 

68ºC 10min  

Program PCR II reakcie: 

  

 

95ºC 2min  

95ºC 40s 

 

20x 63ºC 1min 

68ºC 3,5min 

68ºC 10min  

4.2.3.8.3 Sekvenačná PCR 

Zloţenie PCR zmesi na sekvenovanie: 

 500ng templátovej DNA  

 5pmol odpovedajúceho primeru 

  4µl sekvenačnej zmesi (súprava Big Dye™ Terminator Sequencing Kit v.3.1) 

  2µl 5x sekvenačného pufru 

  doplniť ddH2O do 20µl 

Program PCR reakcie:  95ºC 2min  

 95ºC 40s 

 

5x 
66ºC   1min 

68ºC 3,5min 

68ºC 10min  

Program PCR reakcie:   

 

94ºC 2min  

94ºC 30s 

 

5x 48ºC 40s 

72ºC 1min 

94ºC 30s 

 

20x 70ºC 1min 

72ºC 1min 

72ºC 7min  

 PCR pre 

produkciu Ca4G 

peptidu 
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1) následne sekvenačnú reakciu krátko stočiť a pridať 74µl 70% etanolu/0,5mM MgCl2 

2) dôkladne premiešať a inkubovať 10-20min pri RT 

3) centrifugovať 10-20min 

4) dôkladne odobrať všetok supernatant (pozor, vzorku nie je vidieť) 

5) vzorky usušiť 1min pri teplote 90ºC (nie dlhšie) 

Vzorky boli sekvenované v Laboratoři sekvenace DNA, PřF UK 

4.2.4 Práca s proteínmi 

4.2.4.1 Kvasinkové lyzáty pre SDS-PAGE - rýchle denaturačné lyzáty 

1) 50ml kultúry narastenej cez noc (prípadne do potrebnej optickej denzity) centrifugovať 30s pri 

13 000 ot./min, prepláchnuť ddH2O vychladenou na 4ºC, centrifugovať 30s pri 13 000 ot./min 

2)  zamraziť 20min pri teplote -80ºC 

3) pridať 100l 1M NaOH + 7%-merkaptoetanol 

4) inkubovať 2min pri RT, premiešať niekoľkokrát vortexovaním 

5) pridať 100l 50% TCA, inkubovať 5min na ľade 

6) centrifugovať 5min pri 13 000 ot./min, supernatant dokonale odsať  

7) rýchlo resuspendovať v 500l 1M Tris-HCl pH 7,5 vychladeného na 0ºC 

8) ihneď centrifugovať 1min pri 13 000 ot./min, odstrániť supernatant 

9) pridať 100l 2x vzorkového pufru, inkubovať 3-5min pri 100ºC 

4.2.4.2 Meranie koncentrácie proteínov v kvasinkových bunkových lyzátov pomocou 

QuantiProTM BCA Assay Kit (Sigma) 

Meranie prebiehalo v triplikátoch v 96-jamkovej mikrotitračnej platničke podľa návodu výrobcu. 

Kolorimetrická reakcia bola zmeraná na prístroji Spectra Max 340PC Microplate Reader. 

4.2.4.3 Meranie koncentrácie proteínov pomocou Quick StartTM Bradford Protein Assay 

(Bio-Rad) 

Meranie prebiehalo podľa návodu výrobcu.  

4.2.4.4 Zráţanie acetónom 

1) pridať k vzorke 4 x objem vychladeného acetónu (-20°C), vortexovať 

2) inkubovať 1hod-ON/-20°C 

3) centrifugovať 10 min pri 13-15 000 ot./min, odsať supernatant 

4) vysušiť 30min/RT 

5) rozpustiť v poţadovanom pufri 

Program sekvenačnej PCR reakcie: 96 ºC 1min  

96 ºC 30s 

 
24x 55 ºC 30s 

60 ºC 4min 
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4.2.4.5 SDS-PAGE elektroforéza (proteínová elektroforéza v polyakrylamidovom géli) 

1) poriadne odmastiť sklá etanolom, zloţiť aparatúru na nalievanie gélov 

2) namiešať deliaci gél s poţadovanou koncentráciou akrylamidu (podľa tabuľky 7), naliať opatrne 

medzi sklá, aby sa nevytvorili bublinky a prevrstviť 1xTris-HCl/SDS pH 8.8; nechať cca 30 - 

45min polymerovať 

3) po zatuhnutí gélu vyliať prevrstvovaciu tekutinu a vysušiť povrch gélu filtračným papierom 

4) namiešať zaostrovací gél (0,65ml 30% akrylamid/0,8% bisakrylamid; 1,25ml 4xTris-HCl/SDS 

pH 6.8; 3,05ml ddH2O; 25l persíran amónny; 5l TEMED), naliať medzi sklá a zaloţiť hrebeň, 

nechať cca 15min polymerizovať 

5) vytiahnuť hrebeň, sklá vloţiť do elektroforetického prístroja, naliať 1xSDS-PAGE 

elektroforetický pufor do katódového aj anódového oddielu, prečistiť jamky pomocou injekčnej 

striekačky a ihly 

6) naniesť vzorky, zapojiť elektroforetický prístroj pri napätí 17-22V/cm po dobu 1-2h (dobu 

prispôsobíme veľkosti delených proteínov a koncentrácii gélu) 

 10% 12% 15% 

30% akrylamid/0,8% 
bisakrylamid 

5 6 7,5 

4xTris-HCl/SDS pH 8.8 3,75 3,75 3,75 
ddH2O 6,25 5,25 3,75 
persíran amónny 0,05 0,05 0,05 
TEMED 0,01 0,01 0,01 

                   Tabuľka 7: mnoţstvá chemikálií pre prípravu deliaceho gélu v ml 

4.2.4.6 Western blot 

1) polyakrylamidový gél po elektroforéze inkubovať 15min v blotovacom  roztoku 

2) na blotovací prístroj uloţiť na seba tak, aby nevznikli bublinky 2 filtračné papiere Watmann, 

nitrocelulózovú membránu, gél a ďalšie 2 filtračné papiere Watmann, všetko navlhčené 

v blotovacom  roztoku 

3) prístroj zapojiť na 100-250mA po dobu 30-45min 

4) membránu inkubovať 1h v blokovacom roztoku 

5) inkubovať ON/4ºC s primárnou protilátkou nariedenou  v blokovacom  roztoku  

6) membránu premyť 3x15min v premývacom roztoku a inkubovať 1h v blokovacom  roztoku 

7) inkubovať 2h pri RT so sekundárnou protilátkou nariedenou  v blokovacom  roztoku  

8) membránu premyť 3x15min v premývacom roztoku 

4.2.4.7 Chemiluminiscenčná reakcia 

1) Namiešať čerstvý roztok ECL1 a ECL2, zmiešať v pomere 1:1 

2) vloţiť do kazety spolu s filmom na1-60min (podľa očakávanej intenzity signálu) 

3) vyvolať film: inkubovať 2-6min vo vývojke, 10-15min v ustalovači 

4.2.4.8 Farbenie polyakrylamidových gélov 

4.2.4.8.1 Farbenie polyakrylamidových gélov Coomassie Brilliant Blue 

1) gél inkubovať na kývačke 15-30min vo fixačnom  roztoku 
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2) cez noc inkubovať na kývačke v roztoku Coomassie Brilliant Blue 

3) odfarbiť na kývačke cca 6x30min v dH2O, resp. do odfarbenia 

4) inkubovať na kývačke 30min v sušiacom roztoku 

5) sušit gél na sušičke 2h pri 80ºC 

4.2.4.8.2 Farbenie polyakrylamidových gélov striebrom 

1) gél inkubovať 30min na kývačke v 50% metanole + 10% kyselina octová a následne 30min v 5% 

metanole + 7% kyselina octová 

2) inkubovať 30-45min v 5% glutaraldehyde 

3) opláchnuť v ddH2O - 3x15min a následne 3x10min 

4) inkubovať 20min v roztoku DTT (0,25mg/50ml ddH2O) 

5) inkubovať 20min v 0,1% roztoku AgNO3 

6) opláchnuť 1min v ddH2O 

7) vyvíjať zhruba 30s v 25ml 3% Na2CO3 + 25l formaldehydu, roztok odsať akonáhle začne 

hnednúť, ďalej inkubovať 1-2min v rovnakom roztoku, opäť odsať akonáhle začne hnednúť 

8) pridať 25ml rovnakého roztoku, inkubovať pokiaľ nie sú viditeľné pruhy, reakciu zastaviť 

pridaním 5ml 2,3M kyseliny citrónovej 

9) opláchnuť 3-5x250ml ddH2O 

10) inkubovať na kývačke 30min v sušiacom roztoku 

11) sušit gél na sušičke 2h pri 80°C 

4.2.4.9 Príprava nedenaturačných lyzátov z kvasiniek 

1) 800 ml kultúry narastenej na OD660=0,6-0,8 centrifugovať  15min pri 4000g /4 ºC, skúmavky 

drţať celý čas na ľade 

2) odstrániť supernatant, pelet 2x premyť ľadovou ddH2O 

3) pridať 3 objemy nedenaturačného lyzačného pufru vychladeného na 0 ºC a 3 objemy sklenených 

guličiek (priemer 0,45mm) 

4) intenzívne vortexovať 5x30s, medzitým skúmavky chladiť 1-2 min na ľade 

5) lyzát odsať do novej skúmavky, sklenené guličky prepláchnuť 4 objemami nedenaturačného 

lyzačného pufru, vortexovať, odsať a pridať k lyzátu  

6) lyzát centrifugovať 2x20min /20 000g /4 ºC, uchovávať pri teplote  -80 ºC 

4.2.4.10 Overenie produkcie Ca4E proteínu 

1) bunky (väčšinou BL21DE3)  nesúce produkčný plazmid nechať rásť ON/37°C v 50ml 2xT/Y (v 

prípade tejto práce alebolo moţné bunky dlhodobejšie skladovať, produkcia proteínu s časom 

prudko klesá, je potrebné pouţívať čerstvo transformované bunky), optimálne OD600nm= 0,7-1,2; 

pokiaľ budeme produkciu indukovať, nechať narásť na OD600nm= 0,4-0,6, indukovať 25µl 1M 

IPTG 

2) stočiť vo vychladenej centrifúge, 5000 ot./min, 7min, odstrániť supernatant 

3) premyť 5ml lyzačného pufru 

4) stočiť vo vychladenej centrifúge, 5000 ot./min, 2min, odstrániť supernatant 
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5) zamraziť pri teplote -20°C/ON, tento krok nie je nutný, ale výrazne zvýši účinnosť lýzy 

6) pridať 1ml lyzačného pufru na 1g mokrej váhy buniek (z 50ml je cca 1g buniek) 

7) pridať 10μl PMSF 100mM/1ml; 6μl 5% lyzozýmu a cca štvrť tabletky inhibítorov proteáz 

8) úplne resuspendovať najlepšie vortexovaním 

9) inkubovať 4h/4°C 

10) pridať 5μl 1M MgCl2 a 1μl DNázy; inkubovať 30min/4°C (tento krok sa dá nahradiť sonikovaním) 

11) stočiť na 13 000 ot./min, 30min 

12) pridať 6x vzorkový pufor na SDS PAGE elektroforézu do výslednej koncentrácie 2x 

koncentrovaný, inkubovať 5min/100°C 

13) analyzovať elektroforeticky a western blotom 

4.2.4.11 Afinitná purifikácia Ca4E proteínu pomocou m
7
GTP – sefarózy 

1) zaočkovať 4x200ml (v 2L Ehrlenmeyerových bankách) 2xTY média rozrasteným  inokulom  na 

OD660 cca 0,04-0,05 

2) nechať rásť 2-4hod. respektíve do OD660 0,6 – 0,8 

3) indukovať 3-4hod. pomocou 100µl 1M IPTG na 200ml kultúry (0,5mM koncentrácia IPTG), 

všetko pri 37°C 

4) bunky stočiť do 6 ks 50ml skúmaviek, premyť kolónovým pufrom (alternatívne lyzačným pufrom 

bez lyzozýmu), celý čas drţať na ľade 

5) zamraziť cez noc pri teplote -20°C (alternatívne niekoľko hodín aţ cez noc pri teplote -80°C) 

6) lýza buniek: rozmraziť pelet (mnoţstvá pre jeden pelet) na ľade, pridať 2,5-6ml B-per  + 1mM 

PMSF, minimálne 10min. vortexovať, inkubovať 30min.-2hod. na ľade za občasného 

vortexovania (alternatívne pridať cca 2ml lyzačného pufru na 1g mokrej váhy stočených buniek, 

inkubovať 30-60min./RT za častého vortexovania a 3-5hod. naľade za občasného vortexovania) 

7) v prípade extrémne vysokej vyskozity (nedá sa vortexovať) pridať B-per (alternatívne lyzačný 

pufor) 

8) v prípade potreby sonikovať 4x30s za neustáleho chladeniana ľade (v prípade pouţitia lyzačného 

pufru je potrebné sonikovať zakaţdým) 

9) centrifugovať 40min./4°C/10 000 ot./min na centrifúge Janetzki K24, vyliať supernatant 

10) prečistenie inklúznych teliesok: premyť 2x v 40ml B-per riedeného 1:10; 1mM PMSF 

a 200μg/ml lyzozým a 1x IB premývacím pufrom bez Triton X-100 (alternatívne premyť 3x IB 

premývacím pufrom a 1x IB premývacím pufrom bez Triton X-100)  

11) kaţdý premývací krok sa skladá z minimálne 10-15min. trvajúceho vortexovania (v niektorých 

prípadoch je potrebné pelet pred vortexovaním aj mechanicky rozrušiť) a následnej centrifugácie 

na centrifúge Janetzki K2; 40min./4°C/13 000 ot./min (čo zodpovedá cca 20 000g) 

12) v prípade nutnosti skladovať premyté inklúzne telieska niekoľko týţdňov aţ mesiacov pri teplote 

-80°C 

13) denaturácia Ca4E proteínu: deň pred denaturáciou preniesť jeden prečistený pelet inklúznych 

teliesok z -80°C do -20°C, následne ďalší deň nechať rozmraziť na ľade 
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14) pridať 5-8ml 6M guanidín hydrochloridu; 2mM β-merkaptoetanol; inkubovať 15min./RT za 

častého vortexovania; inkubovať minimálne 1hod/4°C za občasného vortexovania 

15) centrifugovať na ultracentrifúge, rotor Ti50; 1hod/ 4°C/33 000rpm (cca 100 000g) 

16) renaturácia Ca4E proteínu: dialyzovať oproti 1L kolónového pufru, minimálne 4x po 4-6 hod. 

(dohromady 4L pufru) 

17) centrifugovať na centrifúge Janetzki K2; 40min./4°C/13 000 ot./min; nariediť do 50ml 

kolónového pufru, ihneď pouţiť na purifikáciu 

18) afinitná purifikácia: 1ml dekantovanej 2´/3´-EDA-m
7
GTP-Sefarózy naplniť do Poly-Prep 

Chromatography Column kolónky, určenej na purifikáciu proteínov pomocou gravitačnej sily 

19) ekvilibrovať cca 30ml kolónového pufru 

20) naniesť cca 15-25ml pripraveného nariedeného renaturovaného Ca4E proteínu (krok 17) 

21) nechať pretekať rýchlosťou menšou ako 1 kvapka za 1s, rýchlosť nastaviť zvyšovaním 

a zniţovaním hladiny rezervoáru s purifikovanou vzorkou (vzorku po pretečení kolónou je moţné 

krátkodobo zamraziť pri teplote -80°C a opakovane pouţiť na purifikáciu) 

22) premyť kolónu 30-50ml kolónového pufru 

23) vytesniť čistý Ca4E proteín pomocou 3,5 ml 100μM m
7
GTP- respektíve m

7
GpppG-analógu 

čiapočky nariedenom v kolónovom pufri (8 frakcií po 500μl) 

24) regenerovať kolónu pomocou 20-30ml kolónového pufru, kolónu je moţné pouţiť cca 5 krát 

25) zmerať koncentráciu v 1μl z kaţdej frakcie s pomocou nano-dropu a špecifického extinkčného 

protínu Ca4E 

26) skontrolovať čistotu vzorky pomocou PAGE elektroforézy a farbenia gélu metódou Coomassie 

Brilliant Blue alebo striebrením 

27) koncentrovať proteín pomocou centrifugácie v mikrokoncentrátore Microsep™ UF Spin Filtter 

10K (Pall/Gelman), 4°C/3000-3500g/niekoľko hodín 

28) zmerať koncentráciu vzorky aspoň dvomi rôznymi metódami (nano-drop so špecifickým 

extinkčným koeficientom; PAGE elektroforéza s riediacou radou BSA; BCA; biuretová metóda) 

29) proteín je lepšie nezamrazovať, niekoľko dní vydrţí pri teplote 4°C, pokiaľ je nutné proteín 

zamraziť je lepšie tak urobiť aţ po jeho zakoncentrovaní 

4.2.4.12 Purifikácia proteínov pomocou FPLC 

Postupovala som podľa návodu výrobcu. Všetky pufre a vzorky boli pred pouţitím prefiltrované 

a odvzdušnené. 

4.2.4.13 Purifikácia 4G-His peptidu pomocou 1-ml HiTrap™ IMAC kolóny 

1) zaočkovať 6x2L (v 5L Ehrlenmeyerových bankách) LB média rozrasteným  inokulom  na OD660 

cca 0,04-0,06  

2) nechať rásť do OD660 0,6 – 0,9  

3) indukovať 1mM IPTG pri teplote 20°C/ON 
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4) druhý deň kultúru centrifugovať najprv 30min/4 000g, odsať médium, premyť vychladenou 

ddH2O a zliať dohromady, aby sa vytvorili 3 pelety, opäť centrifugovať 25min/15 000g, celý čas 

drţať na ľade 

5) supernatant vyliať, pelety skladovať pri teplote -20°C (v prípade okamţitej lýzy je bunky lepšie 

zamraziť na niekoľko hodín pri teplote -80°C) 

6) pelety čiastočne rozmraziť na ľade, pridať dvojnásobný objem lyzačného pufru v ml ako je váha 

mokrej hmoty v g 

7) sonikovať 20min na ľade 

8) centrifugovať 20min/15 000g/4°C 

9) prefiltrovať cez bakteriologický filter 

10) premyť HiTrap kolónu 30ml lyzačného pufru pomocou peristaltickej pumpy 

11) naniesť vzorku na kolónu v objeme 20-50 ml, prietok cca 1ml/min 

12) premyť 60-80ml Tris-200mM-imid, neskúr pramývanie s Elution-imid-A 

13) vytesniť v gradiente pufrov Elution-imid-A a Elution-imid-B (200-500mM imidazolu), 20ml, 

frakcie á 0,5ml 

14) vytesniť zvyškový proteín pomocou 10-20ml Elution-imid-B 

15) kolónu premyť 15-30ml dd H20 a 60ml 20% EtOH 

16) skontrolovať čistotu vzorky pomocou PAGE elektroforézy a farbenia gélu metódou Coomassie 

Brilliant Blue alebo striebrením 

17) koncentrovať proteín pomocou centrifugácie v mikrokoncentrátore Microsep™ UF Spin Filtter 

3K (Pall/Gelman), 4°C/3000-3500g/niekoľko hodín, počas koncentrovania čiastočne vymeniť 

pufor za pull-down pufor 

18) zmerať koncentráciu, zmiešať v pomere 1:1 s Ca4E 

19) nechať stáť niekoľko minút na ľade, prefiltrovať cez bakteriologický filter  

20) pripravený komplex purifikovať na FPLC pomocou gélovej filtrácie 

4.2.4.14 Hľadanie podmienok pre rast kryštálov 

Vyuţila som metódu "sitting drop" a robotický systém Mosquito. 

1) napipetovať testované purfe do rezervoáru pufru (á 100μl) na kryštalografickej doštičke 

2) napipetovať testovanú vzorku do rezervoáru prístroja 

3) nastaviť prístroj podľa pouţívaného typu kryštalografickej doštičky (96 jamiek, 3 jamky na 

samotnú kvapku pri kaţdej jamke s pufrom) 

4) previesť pipetovanie (podľa návodu výrobcu) 

5) zalepiť kryštalografickou lepiacou páskou 

6) inkubovať pri teplote 4 a 18°C 

 

 

 



 

128 

4.2.5 Príprava polyklonálneho králičieho séra špecifického voči eIF4E proteínu 

C. albicans 

4.2.5.1 Chov a imunizácia králika 

Králik bol chovaný v chovnom zariadení PřF UK pod dohľadom školeného personálu. Imunizáciu 

aj odbery krvi vykonala osoba s osvedčením o kvalifikácii podľa § 17 vyhlášky č. 207/2004 Sb., 

odstavce 1 zákona 246/1992 Sb., o ochraně, chovu a vyuţití pokusných zvířat .   

4.2.5.2 Príprava malého mnoţstva séra na testovanie antigenicity 

1) odobrať periférnu krv z ucha (cca 1,5ml) 

2) nechať stáť v ľadničke niekoľko minút 

3) vyčistiť sérum centrifugáciou pri 8000 ot./min v trvaní 2min 

4) čisté sérum odsať a zamraziť na –20°C  

4.2.5.3  Finálny odber krvi, príprava a skladovanie séra 

1) uspať králika tak, aby nereagoval na bolestivé podnety 

2) odobrať maximum krvi z karotídy 

3) krv nechať stáť v ladničke niekoľko minút 

4) vyčistiť sérum centrifugáciou pri 5000 ot./min v trvaní 10min 

5) k odsatému čistému séru pridať 0,03% ε-aminokapronovú kyselinu a 0,1% NaN3   

6) dlhodobo uchovávať pri teplote -80°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Nepublikované výsledky a diskusia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

131 

5 Nepublikované výsledky a diskusia 

Na začiatku môjho doktorského štúdia stála otázka, či je C. albicans eIF4E proteín je schopný 

rozpoznávať neštandardné čiapočky na 5´konci mRNA, ako to naznačuje článok Dunyak a kol. z roku 

2002 [463]. Túto hypotézu sa mi síce nepodarilo potvrdiť (a do dnešného dňa ani vyvrátiť), ale 

objavila som zaujímavé vlastnosti eIF4E proteínu C. albicans, ktoré súvisia s dvojakým dekódovaním 

CUG kodónu
*
. Ca4E

†
 proteín má jeden takýto kodón, in vivo by mali teda vznikať dve varianty Ca4E 

proteínu. V S. cerevisiae majú jednotlivé varianty trochu odlišné vlastnosti ([234], kapitola 5.2). 

Rozhodli sme sa teda Ca4E a jeho interakcie v rámci translačného iniciačného komplexu bliţšie 

charakterizovať.  

Ako ďalší hlavný cieľ som si preto stanovila purifikáciu oboch variant Ca4E proteínu z baktérií 

(kapitola 5.3), aby som sa následne mohla venovať kryštalografii (kapitola 5.3.8) a meraniu 

disociačných konštánt Ca4E s jeho väzobnými partnermi. Hlavný dôraz som pri plánovaní pokusov 

samozrejme kládla na purifikáciu, tá mi zabrala aj väčšinu času stráveného v laboratóriu. Po prvotných, 

dnes uţ môţem povedať, úspechoch s afinitnou purifikáciou komplexu Ca4E s analógom čiapočky 

(m
7
GTP

 
), som sa rozhodla pripraviť apo formu proteínu, pretoţe pre niektoré plánované pokusy nie je 

afinitne purifikovaný proteín naviazaný na čiapočku vhodný. Keďţe afinitná purifikácia bola pomerne 

zdĺhavá a dochádzalo pri nej k značným stratám proteínu, respektíve sa mi výťaţky purifikácie 

v porovnaní s inými projektmi, ktoré som mala moţnosť vidieť, zdali veľmi nízke, dúfala som, ţe po 

optimalizácii prípravy apo formy Ca4E budú výťaţky lepšie a afinitnú chromatografiu som bohuţiaľ 

úplne opustila. Purifikácia apo formy sa však ukázala byť veľmi problematická a uviazla k dnešnému 

dňu v slepej uličke (kapitola 5.4). Z tohto dôvodu sa mi nepodarilo dokončiť ani sľubne rozbehnutý 

projekt stanovenia priestorovej štruktúry Ca4E proteínu pomocou kryštalografie a RTG difrakcie.  

Počas pokusov o purifikáciu Ca4E proteínu som sa samozrejme snaţila o vysvetlenie zisteného 

fenotypu  kmeňov S. cerevisiae, ktorých iniciácia translácie závisí na niektorej variante Ca4E. 

Príprava polyklonálneho králičieho séra špecifického proti Ca4E proteínu (kapitola 5.1) mi umoţnila 

skúmať moţnú preferenčnú degradáciu rôznych variánt eIF4E proteínu v S. cerevisiae (kapitola 5.2). 

Do budúcna plánujeme vyuţiť polyklonálne sérum napríklad aj pri imunoprecipitáciách a skúmaní 

interakcií Ca4E proteínu v bunke.  

Keďţe sa nechcem vzdať ani pátrania po záhade preţívania C. albicans napriek výskytu 

neštandardných čiapočiek na 5´konci mRNA
‡
, pokúsila som sa nájsť alternatívny eIF4E proteín u 

C. albicans. U vyšších eukaryotov sú štandardne prítomné viaceré triedy a/alebo varianty eIF4E, u húb 

boli takisto objavené dve triedy eIF4E proteínov,
§
 ale napríklad najpouţívanejší modelový organizmus 

- S. cerevisiae - kóduje pravdepodobne iba jeden eIF4E proteín. U C. albicans sa mi podarilo nájsť 

pomerne zvláštny proteín, ktorý vykazuje určitú podobnosť s eIF4E proteínom na úrovni primárnej 

                                                      

* problematikou CUG kodónu sa zaoberám v kapitole 2.6 
† C. albicans eIF4E 
‡ Podľa všetkého je C. albicans jediný organizmus, u ktorého boli úspešne deletované niektoré enzýmy dráhy tvorby 

čiapočky, problematikou tzv. cappingu (teda syntézy čiapočky) sa zaoberám v kapitole2.5.   
§ problematikou rodiny eIF4E proteínov sa zaoberám v kapitole 2.3.4 
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štruktúry, zatiaľ sa mi však nepodarilo potvrdiť, či sa jedná o funkčný translačný iniciačný faktor, ani 

či je schopný rozpoznávať čiapočkovú štruktúru (kapitola 5.6).  

Veľmi dôleţitý fakt, ktorý treba mať stále na mysli je, ţe všetky pokusy prebiehajú v 

heterologickom modeli. Pretoţe nemám moţnosť pracovať s patogénnymi organizmami, vyuţívam 

kvasinku S. cerevisiae, ktorá sa od C. albicans líši v niekoľkých podstatných detailoch, ako je 

napríklad tvorba čiapočky alebo stresová odpoveď, a samozrejme vo virulentných faktoroch, či 

existencii parasexuálneho rozmnoţovania C. albicans [463, 507, 536-540]. Proteín eIF4E je však u 

oboch organizmov veľmi podobný [234], zároveň sme mali moţnosť vyuţiť kmene S. cerevisiae 

mutantné v dráhe syntézy čiapočky, ktoré boli v laboratóriu pouţívané v minulosti napríklad pri 

skúmaní bunkových IRES štruktúr. Skúmanie proteínu preneseného do cudzorodého modelového 

organizmu je samozrejme výhodné. Tento postup má však nevýhodu straty kontextu prirodzených 

proteínových interakcií, čo môţe viesť k nesprávnej regulácii koncentrácie proteínu, nesprávnej, alebo 

chýbajúcej post-translačnej modifikácii a absencii tvorby natívnych proteínových komplexov.  

Koexistencia eIF4E proteínu v komplexe s inými proteínmi (či uţ v translačne aktívnom stave v 

rámci komplexu eIF4F, alebo v inaktívnej forme v komplexe s 4E-BP proteínmi
*
) je veľmi podstatná 

vzhľadom k interakcii eIF4E s čiapočkou. Proteín-proteínové interakcie totiţ menia konformáciu 

eIF4E, čím sa pravdepodobne zosilní väzba s čiapočkou
†
. Vzhľadom na to, ţe sa mi nepodarilo 

zabezpečiť rovnakú rýchlosť rastu ani bezproblémovú transláciu po zamenení S. cerevisiae 4E za 

Ca4E proteín [234], netrúfam si povaţovať hypotézu o moţnej interakcii Ca4E proteínu a 

neštandardných čiapočkových štruktúr za vyvrátenú iba na základe testovania v kmeňoch S. cerevisiae 

defektných v tvorbe čiapočky [234]. Je moţné, ţe sa fenotypovo prejavila nepresná interakcia Ca4E 

proteínu so zvyškom translačného aparátu S. cerevisiae, s najväčšou pravdepodobnosťou so svojim 

hlavným interakčným partnerom - eIF4G. Tento proteín nebol u C. albicans zatiaľ charakterizovaný, 

no na základe podobnosti s aminokyselinovým zloţením S. cerevisiae eIF4G sa dá predpokladať jeho 

aspoň čiastočná funkčnosť v takomto heterologickom systéme. U C. albicans som zatiaľ našla iba 

jeden gén pravdepodobne kódujúci eIF4G, aj keď sa beţne vyskytuje v mnohých organizmoch vo 

viacerých formách
‡
. Bohuţiaľ ani vloţenie génu kódujúceho Ca4G

§
 proteín do S. cerevisiae (spolu s 

Ca4E) nedokáţe zabezpečiť divoký fenotyp (kapitola 5.5). Na overenie, či ide o proteín, ktorý je 

funkčný v S. cerevisiae je potrebné deletovať obe alely kódujúce S. cerevisiae eIF4G (TIF4631 a 

TIF4632), čím by sa mal čiastočne odstrániť aj problém neprirodzene vysokej koncentrácie eIF4G v 

rekombinantných kmeňoch, čo by tieţ mohla byť jedna z príčin pozorovaného fenotypu. Jednoduchou 

kombináciou vloţenia Ca4E spolu s Ca4G do kmeňov S. cerevisiae s defektnou dráhou syntézy 

čiapočky sa mi nepodarilo odhaliť príčinu preţívania C. albicans napriek neštandardným 

čiapočkovým štruktúram na 5´koncoch mRNA molekúl (kapitola 5.5.3).  

                                                      

* z anglického 4E-binding protein, ide o negatívne regulátory iniciácie translácie, u vyšších eukaryot sú nazývané 4E-BP s 

číselným indexom (1,2,3) podľa toho o ktorú variantu sa konkrétne jedná, u kvasiniek majú vlastné špecifické názvy, 

napríklad p20 u S. cerevisiae 
† problematika nutnosti interakcie eIF4E s ďalšími proteínmi a jej vplyvu na väzbu čiapočky je diskutovaná v kapitole 2.3.2 
‡ napríklad S. cerevisiae má dva eIF4G proteíny 
§ analogicky ako u Ca4E proteínu ide o C. albicans eIF4G, bude pouţívané v celej práci 
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V nasledujúcich kapitolách sa pokúsim zhrnúť niektoré z riešených problémov v rámci projektu 

zaoberajúceho sa iniciáciou translácie C. albicans. Jednotlivé kapitoly nie sú z dôvodov prehľadnosti 

usporiadané v časovej náväznosti, ako boli riešené, ale sú zoskupené skôr tématicky. Prekryvy 

jednotlivých kapitol v čase sú riešené odkazmi na danú kapitolu. Jednotlivé výsledky sú hneď 

diskutované. Pokúsila som sa nastoliť aj moţné budúce riešenia zatiaľ nezodpovedaných otázok.   

5.1 Príprava polyklonálneho králičieho séra špecifického voči C. albicans 

eIF4E.  

Protilátky sú bezpochyby veľmi platným nástrojom pri charakterizácii proteínov a presnom 

stanovení ich funkcií v organizme. Protilátky proti C. albicans eIF4E nie sú komerčne dostupné, preto 

sme pristúpili k produkcii vlastných protilátok. Pripraviť monoklonálne protilátky je veľmi náročné, 

časovo aj finančne, a je na to potrebná istá skúsenosť. Navyše sa môţe stať, ţe bude výsledný klon 

vhodný len na jednu konkrétnu aplikáciu. Polyklonálne sérum môţe síce reagovať v určitých 

prípadoch nešpecificky, ale tento problém sa dá čiastočne riešiť vhodným riedením alebo purifikáciou 

séra. Sérum je zvyčajne univerzálnejšie pouţiteľné a navyše je jeho príprava relatívne jednoduchá 

a závisí hlavne od čistoty antigénu, podaného adjuvans a imunitnej reakcii konkrétneho zvieraťa. 

Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli pre prípravu králičieho polyklonálneho séra.   

Na prípravu antigénu som pouţila 300μl Ca4E
Ser

 proteínu purifikovaného pomocou afinitnej 

chromatografie (kapitola 5.3.4), zakoncentrovaného na 1,02mg/ml (celkové mnoţstvo: 0,306mg). 

Proteín bol prefiltrovaný cez bakteriologický filter a zhomogenizovaný s adjuvans
*
 vortexovaním. 

Pribliţne 1 ml antigénu bol injikovaný do svalu, zvyšok antigénu som zamrazila na -80°C. Na 

otestovanie špecificity séra sme po 19 dňoch odobrali pribliţne 1,5 ml periférnej krvi z ucha, z tej sme 

pripravili sérum, ktoré som testovala pomocou western blotu. Test bol negatívny, čo som po prvej 

imunizácii očakávala. Sérum reagovalo veľmi nešpecificky s lyzátmi z kvasiniek, ale uţ pri riedení 

1:10 nebol zaznamenaný ţiadny signál na membráne s purifikovaným proteínom. 26 dní po prvej 

imunizácii sme podali zvyšok pripraveného antigénu, tento krát v dvoch dávkach po 400μl subkutánne 

do chrbta. 22 dní od druhej imunizácie sme opäť odobrali periférnu krv a urobili test špecificity. 

Pre testovanie špecificity som pouţila Ca4E
Ser

 proteín renaturovaný z inklúznych teliesok 

nariedený v kolónovom pufri, pripravený na afinitnú purifikáciu (kapitola 5.3.4). Po preblotovaní 

proteínov som membránu rozstrihala a inkubovala v rôznych kombináciách riedení testovaného séra a 

sekundárnej protilátky. Králičie sérum rozpoznáva Ca4E
Ser

 proteín ešte pri riedení 1:100 000 (obrázok 

20A). Bohuţiaľ pri niţších riedeniach sa na filme objavuje pomerne veľké mnoţstvo nešpecificít, 

ktoré sa začínajú strácať aţ pri riedeniach vyšších ako 1:10 000 (obrázok 20B). Pri testovaní riedenia 

králičieho séra som sa zároveň pokúsila stanoviť riedenie sekundárnej protilátky – SwAR/Px
†
. Pri 

kratšej expozícii filmu sa ako optimálna kombinácia riedení protilátok javí byť 1:10 000 - 1:50 000 pre 

primárnu protilátku a minimálne 1: 5000 pre protilátku sekundárnu. Zdá sa, ţe mnoţstvo nešpecificít 

                                                      

* Titer Max Gold Adjuvant 
† z anglického Swine anti-Rabbit, značená peroxidázou 
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Obrázok 20: Testovanie špecificity králičieho séra 

pomocou Ca4E proteínu produkovaného v baktériách. 

A: Polyklonálne králičie sérum špecificky rozpoznáva 

Ca4ESer proteín ešte pri riedení 1:100 000. Zvislé čiary 

označujú miesto prestrihnutia membrány pred inkubáciou 

s vyznačenými protilátkami. Z obrázku teda jasne 

vyplýva, ţe kontrolná -yeast4E protilátka rozpoznáva 

rovnaký proteín, ako testované králičie sérum.                

B: Testovanie rôznych riedení králičieho séra ukázalo, ţe 

pri riedeniach niţších ako 1:5000 je napriek veľmi krátkej 

expozícii na filme viditeľné pomerne veľké mnoţstvo 

nešpecificít. Negatívna kontrola, pri ktorej bola 

membrána inkubovaná výlučne so sekundárnou 

protilátkou neobsahuje ţiaden signál ani pri dlhej 

expozícii, z čoho sa dá usudzovať, ţe nešpecifický signál 

je generovaný takmer výlučne králičím sérom. Sérum je 

moţné pouţívať opakovane a medzi jednotlivými 

pouţitiami skladovať v blokovacom roztoku pri teplote -

20°C (1. dráha: 1:1000 K). Šípky → označujú očakávanú 

veľkosť proteínu Ca4E. 

12% gél; 150V/1hod 20min; riedenia protilátok sú 

vyznačené v obrázku okrem A: -yeast4E 1:1000; SwAR 

1:10 000 

 

klesá so zvyšujúcou sa koncentráciou sekundárnej protilátky, ale absencia signálu v dráhe, v ktorej 

bola pouţitá iba sekundárna protilátka,  jasne ukazuje, ţe v podstate všetky nešpecificity idú na vrub 

králičieho séra (obrázok 20B, dráha -K, 1: len II Ab: 1000).  

 Pri tomto teste som zároveň overila, ţe králičie sérum sa dá pouţiť opakovane, pokiaľ sa medzi 

jednotlivými pouţitiami zamrazí v blokovacom roztoku (obrázok 20B, prvá dráha, 1:1000 K). Pri 

tomto postupe sa pomerne výrazne redukujú nešpecificity, čo môţe byť dané selektívne zníţenou 

stabilitou protilátok rozpoznávajúcich niektoré nešpecificity, pravdepodobnejšie je však vysvetlenie, 

ţe bolo sérum pri prvom pouţití čiastočne vysýtené. Postupne som však zamrazovanie séra pre 

opakované pouţitie prestala pouţívať, pretoţe sa ukázalo byť nespoľahlivé. Moţnosť ďalšieho 

pouţitia závisí vo veľmi veľkej miere na mnoţstve antigénu vo vzorke (resp. na membráne), čo 

naznačuje, ţe pomer Ca4E-špecifických protilátok ku zvyšku protilátok nie je v sére veľmi priaznivý, 

ale tieto protilátky majú pomerne vysokú aviditu k Ca4E.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z najdôleţitejších testov bolo samozrejme overenie, či daný signál je skutočne Ca4E a nie 

proteín o podobnej veľkosti. Pre tento účel som pouţila jednak purifikovaný koncentrovaný Ca4E
Ser

 

proteín (obrázok 21), jednak -yeast4E protilátku, ktorá rozpoznáva okrem S. cerevisiae eIF4E aj 

Ca4E
*
. V oboch prípadoch som potvrdila špecificitu králičieho séra. Ďalšou kontrolou bolo pouţitie 

                                                      

* -yeast4E sme dostali Dr. McCarthyho ako protilátku špecifickú voči S. cerevisiae eIF4E, pri testovaní kmeňov po 

transformácii som náhodou zistila, ţe táto protilátka rozpoznáva pravdepodobne aj Ca4E proteín (opakovane sa objavoval 

signál v kmeňoch po transformácii plazmidom, ktorý niesol gén kódujúci Ca4E proteín). Túto skutočnosť som overila 

pomocou porovnania signálu vyvolaného s -yeast4E a -HA protilátok (Ca4E značený HA-tagom), a to tak, ţe som na gél 
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antigénu z kmeňov S. cerevisiae, ktoré neobsahujú gén kódujúci Ca4E proteín, kde úplne absentuje 

signál (obrázok 21A: dráhy DLwt -K a NLwt -K; B: dráhy NLwt -K).  

Pre určité pouţitie (napríklad imunoprecipitáciu alebo pull-down) bolo potrebné stanoviť aj 

riedenie vhodné pre rozpoznanie antigénu z nedenaturačných lyzátov. Denaturačné lyzáty pri 

rovnakom objeme vzorky nanášanej na gél obsahujú v porovnaní s nedenaturačnými lyzátmi pribliţne 

dvojnásobné mnoţstvo celkových proteínov. Napriek tomu nebol v nedenaturačných lyzátoch 

viditeľný ţiadny signál ani pri najniţšom pouţitom riedení protilátky 1:1000 (obrázok 21A). Niţšie 

riedenie protilátky som nechcela pouţívať kvôli nešpecificitám. Bohuţiaľ som ale v tomto pokuse 

zvolila hraničné riedenia séra, takţe som nebola schopná stanoviť ideálne riedenie séra ani pre pouţitie 

s denaturačnými lyzátmi (pri riedení 1:50 000 uţ nie je detekovaný ţiadny signál). Toto som stanovila 

v ďalších pokusoch na 1:5000 (dáta nie sú prezentované).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

naniesla antigén do jednej jamky, membránu som nastrihla tak, aby bola dráha rozdelená na polovice, kaţdú časť membrány 

som inkubovala s inou testovanou protilátkou a nakoniec som jednotlivé prúţky priloţila k sebe tak, aby presne lícovali a 

pomocou chemiluminiscencie vyvolala film, podobne som otestovala aj kmene, u ktorých som odstránila pôvodný eIF4E 

proteín (dáta nie sú prezentované). Následne som protilátku otestovala aj pomocou purifikovaného koncentrovaného Ca4E 

proteínu (Obrázok 21A). 

Obrázok 21: Test špecificity králičieho séra pomocou denaturačných (DL) a nedenaturačných (NL) lyzátov. A: 
Polyklonálne králičie sérum špecificky rozpoznáva skutočne iba Ca4E proteín a nie Sc4E (chýbajúci signál v DLwt-K 

a NLwt-K na obrázku 2B). Bohuţiaľ sa ukázalo, ţe ani pri riedení 1:1000 (čo je hraničné riedenie, pri ktorom sú takmer 

eliminované nešpecificity) nie som schopná detekovať Ca4E proteín v nedenaturačných lyzátoch  (označené NL). Ako 

kontrola opäť slúţila α-yeast4E protilátka (dráha 1) a koncentrovaný proteín Ca4ESer purifikovaný z baktérií pomocou 

afinitnej chromatografie. Posun signálu purifikovaného Ca4E proteínu a proteínu v denaturačných lyzátoch je spôsobený    

C-terminálnou fúziou Ca4E s HA-tagom v kvasinkových kmeňoch (vyznačené na okraji filmu).  

B: Králičie sérum špecificky rozpoznáva obe varianty Ca4E proteínu: Ser116 aj Leu116. Negatívna kontrola – divoký 

kmeň, ktorý nenesie plazmid s génom kódujúcim Ca4E – nevykazuje na western-blote ţiaden signál (NLwt-K). Testovanie 

stability Ca4E proteínu v nedenaturačných lyzátoch počas inkubácie pri laboratórnej teplote (vzorka odoberaná v časoch 

0,5; 1 a 3hod., vyznačené na obrázku) ukázalo, ţe Ca4ESer proteín je stabilnejší. V lyzátoch sa čiastočne vyskytuje aj po 

3hod/RT. Králičie sérum pri riedení 1:1000 a pouţití detekovateľného mnoţstva vzorky (cca 3x viac ako na obrázku A) 

bohuţiaľ rozpoznáva aj nešpecificity, ktoré sú pri rovnakom riedení séra a pouţití denaturačných lyzátov takmer 

nedetekovateľné. Signál v oblasti niţších molekulových veľkostí s podobnou intenzitou ako má Ca4ESer (označené 

hviezdičkou na okraji filmu) by mohol byť rozpadový produkt Ca4E proteínu, prípadne Ca4E s posttranslačnou 

modifikáciou. 

12% gél; 150V/1hod 20min; riedenia protilátok sú na obrázku A vyznačené; na obrázku  

B: -Ca4E 1:1000; SwAR 1:10 000 
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Pri testovaní stability nedenaturačných lyzátov pre iné účely som sa pokúsila opäť optimalizovať 

riedenie séra. Tento krát som na gél naniesla cca trojnásobné mnoţstvo antigénu ako v 

predchádzajúcom pokuse a riedenie séra 1:1000 stačilo na rozpoznanie Ca4E proteínu. Zároveň sa 

však na filme objavili aj nešpecificity (obrázok 21B), ktoré by mohli ovplyvniť napríklad 

imunoprecipitáciu, pretoţe proteíny spôsobujúce tieto nešpecifické signály by sa mohli viazať na 

protilátku dostatočne silno, aby nebolo moţné ich odmyť bez toho, aby sa uvoľnil aj Ca4E proteín. 

Preto do budúcnosti počítam s prečistením časti séra pomocou purifikovaného Ca4E proteínu. Pri 

tomto postupe sa samozrejme môţe zo séra stratiť určitá časť klonov s -Ca4E aktivitou, ale 

pravdepodobnosť, ţe by došlo k výraznému zníţeniu avidity je malá, pretoţe purifikovaný proteín som 

pouţila aj na imunizáciu králika (na povrchu proteínu by teda mali byť rovnaké epitopy).    

5.2 Existuje selektívna degradácia menej aktívnej varianty eIF4E proteínu? 

Rastové charakteristiky kmeňov, v ktorých sa vyskytovali rôzne eIF4E proteíny súčasne, ma 

viedli k predpokladu, ţe by mohla existovať kompetícia jednotlivých eIF4E proteínov. V niektorých 

prípadoch rástli kmene obsahujúce dva rôzne 4E proteíny o niečo pomalšie, ako kmene, ktoré mali iba 

jeden 4E proteín [234]. Moje pozorovania rastových rozdielov boli navyše podporené nejasnými, ale 

opakujúcimi sa nezrovnalosťami pri kontrolných western blotoch. Takýto fenotyp sa samozrejme dá 

vysvetliť aj inak, ako kompetíciou 4E proteínov o translačnú mašinériu, hlavne vo svetle poznatkov 

ohľadne vplyvu hladiny eIF4E proteínu na nádorovú transformáciu u vyšších eukaryotov. U kvasiniek 

je situácia trochu odlišná, ani pomerne výrazné zvýšenie hladiny eIF4E nemá takmer ţiadny efekt či 

uţ na transláciu, alebo rastové charakteristiky buniek [184]
*
.  

Pokúsila som sa teda o analýzu pomocou semi-kvantitatívneho western blotu. Stanovila som 

koncentráciu celkových proteínov v lyzátoch kmeňov narastených pri permisívnej teplote 27°C 

pomocou QuantiPro
TM

 BCA Assay Kit porovnaním s riediacou radou známych koncentrácií BSA. 

Následne som pomocou western blotu analyzovala hladiny 4E proteínov vo vzorkách s rovnakou 

celkovou koncentráciou proteínov. Jednotlivé pouţité kmene boli charakterizované v minulosti [234]. 

Pouţité koncentrácie sú zhrnuté v tabuľke 8.  

Western blot jasne ukázal, ţe pokiaľ sa v bunkách nachádzajú spoločne divoká alela Sc4E 

a ktorákoľvek verzia Ca4E proteínu, mnoţstvo Ca4E je podstatne redukované v porovnaní s kmeňmi, 

v ktorých sa ako jediný 4E proteín vyskytuje Ca4E. Naopak, pokiaľ sa v bunkách nachádzajú spoločne 

termosenzitívna alela kódujúca Sc4E
33-1

 a ktorákoľvek verzia Ca4E, je mnoţstvo proteínu 

z C. albicans porovnateľné s mnoţstvom v Ca4E
Leu

 a Ca4E
Ser

 kmeňoch, zatiaľ čo mnoţstvo Sc4E
33-1

 

výrazne klesá oproti hladinám Sc4E proteínu v termosenzitívnom a divokom kmeni (obrázok 22).  

Pre validáciu získaných výsledkov je pomerne zásadné zistiť hladinu expresie na úrovni mRNA, 

prípadne stanoviť, aká časť proteínu sa naozaj aktívne účastní translácie, a aká vykonáva iné funkcie 

v bunke. Transkripcia jednotlivých variánt je však zabezpečená vo všetkých kmeňoch vţdy z toho 

istého plazmidu a promótoru (u Sc4E je to prirodzený promótor, u Ca4E TPI).    

                                                      

* dopadu zmeny hladiny eIF4E v bunkách na fenotyp sa venujem v kapitole 2.3 
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Zdá sa teda, ţe kvasinkové kmene selektívne udrţujú relatívne vysokú hladinu tej najlepšej 

funkčnej varianty eIF4E proteínu a menej pouţívaná varianta je "odsúdená" na degradáciu. Tieto 

výsledky naznačujú, ţe kolobeh eIF4E proteínu je pomerne rýchly a súvisí s potrebou udrţovať určitú 

konkrétnu hladinu tohto proteínu ako jedného z kľúčových faktorov limitujúcich iniciáciu translácie. 

U človeka je zvýšená koncentrácia eIF4E v bunke spájaná so vznikom niektorých nádorových 

ochorení. V niektorých prípadoch dokonca existuje korelácia medzi hladinou eIF4E a prognózou 

ochorenia [zhrnuté v 541] .  

Naše výsledky zároveň naznačujú, ţe eIF4E proteín je chránený inými proteínmi, prípadne 

štruktúrami, alebo post-translačnými modifikáciami, ktoré sú viazané na vykonávanie určitých jeho 

funkcií v bunke. Ochrana eIF4E "podmienená" jeho funkčnosťou, resp. momentálnym zapriahnutím 

do rôznych dejov v bunke by mohla skutočne poskytovať spôsob, ako udrţovať naozaj "len" potrebnú 

hladinu tohto proteínu.  

Proteínu eIF4E je v bunkách v porovnaní s ďalšími translačnými faktormi, mRNA a ribozómami 

pomerne veľa. V ekvimolárnych mnoţstvách sa v bunkách vyskytuje negatívny regulátor eIF4E 

proteínu - 4E-BP
*
 [177], resp. p20 u kvasiniek [178, 179]. Jedine eIF4A sa v bunke vyskytuje vo 

výrazne vyššej molárnej koncentrácii, a to ako v kvasinkách, tak aj u cicavcov [177, 178]. Proteín 

eIF4E je však stále povaţovaný za limitujúci faktor iniciácie translácie. Veľká časť z neho je 

                                                      

* z anglického eIF4E - Binding Protein 

Obrázok 22: Semi-kvantitatívny western blot naznačuje, ţe 

menej aktívna varianta eIF4E proteínu je preferenčne 

degradovaná. V divokom kmeni je jasne viditeľný pokles oboch 

foriem Ca4E proteínu (porovnanie wt+Ca4ELeu a wt+Ca4ESer 

s kontrolnými kmeňmi Ca4ELeu a Ca4ESer). V 33-1 ts kmeňoch sú 

naopak viac udrţované obe varianty Ca4E na úkor Sc4E33-1ts 

(porovnanie 33-1+Ca4ELeu a 33-1+Ca4ESer s kontrolným kmeňom 33-

1+pYX). Na všetky gély boli nanesené rovnaké mnoţstvá vzorky, dva 

gély boli preblotované a vyvolané buď s anti-yeast4E polyklonálnou 

protilátkou (rozpoznáva ako Sc- tak aj Ca-4E) alebo s anti-Ca4E 

protilátkou. Spodný gél (označený lyzáty) bol vyfarbený pomocou 

Coomasie Blue a slúţi ako vizuálna kontrola nanášania rovnakých 

mnoţstiev vzorky na gél. Šípky označujú očakávanú veľkosť 

proteínov, prípadne rozmedzie výseku farbeného gélu. 

15% gél; 150V/2hod., riedenia protilátok: -yeast4E 1:1000; -Ca4E 

1:5000; SwAR 1:10 000  

Tabuľka 8: Prehľad koncentrácií a 

objemov vzoriek nanášaných na gél. 
Koncentrácie boli stanovené pomocou 

QuantiProTM BCA Assay Kit, vţdy 

v troch riedeniach a duplikátoch. 33-

1+pYX a wt+pYX sú kontrolné kmene 

S. cerevisiae CWO4 s termosenzitívnou 

alelou eIF4E-33-1ts (33-1) alebo divokou 

alelou eIF4E (wt) a s vloţeným prázdnym 

vektorom pYX212. Kmene obsahujúce 

ktorúkoľvek verziu eIF4E proteínu 

C. albicans sú označené Ca4E.       
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pravdepodobne v neaktívnom stave, prebieha totiţ kompetícia medzi naviazaním eIF4G proteínu 

(translačne aktívna forma eIF4E) a p20 (resp. 4E-BP u vyšších eukaryotov). Oba tieto proteíny 

rozpoznávajú prekrývajúce sa miesto na eIF4E [139, 179, 198, 199]. Zaujímavé je, ţe aj naviazanie 

eIF4G, ale aj 4E-BP/p20 proteínov zvyšuje silu väzby eIF4E na čiapočku. Zdá sa však, ţe toto 

zosilnenie interakcie s čiapočkou  je v prípade p20 proteínu menej výrazné, čo súhlasí s pozorovaním, 

ţe sa p20 viaţe na eIF4E asi 10-krát slabšie, neţ eIF4G [198]. Nadexpresia p20 v kvasinkových 

bunkách vedie k spomaleniu bunkového cyklu, a naopak deletovanie p20 má vplyv na skrátenie 

generačnej doby a zvýšený index pučania [179, 542, 543]. Uvedené skutočnosti viedli k posunu 

vnímania funkcie p20 proteínu z jednoduchej inhibície na jemné dolaďovanie hladiny na čiapočke 

závislej iniciácie translácie [179, 198].  Zdá sa nám, ţe p20 proteín by mohol byť ideálnym 

kandidátom pre udrţovanie hladiny translačne a/alebo inak aktívneho eIF4E proteínu, a zároveň ako 

faktor, ktorý by mohol hrať úlohu v procese ochrany eIF4E proteínu v neaktívnej forme pred 

degradáciou.  

Nemusí však ísť len o p20 proteín. U kvasiniek boli nájdené viaceré eIF4E-väzobné proteíny 

(okrem klasického eIF4G samozrejme) [179, 206, 210]. U vyšších eukaryotov je proteínov, u ktorých 

bola potvrdená, alebo je predikovaná väzba na eIF4E, pomerne veľa. Jedna skupina týchto proteínov 

sa viaţe  pomocou konzervovanej sekvencie YXXXXL
*
 [198, 213], námatkou by som spomenula: 

rôzne 4E-BP [215, 544, 545], PRH [546], HOXA9 [547], 4E-T [216], Gemin5 [217] a mnohé iné. 

 Existuje ešte ďalší spôsob väzby na eIF4E proteín, ktorý inhibuje transláciu - pomocou RING 

domény (u PML proteínu a Z proteínu arenavírusov) [548-550]. Spôsob väzby je úplne odlišný ako v 

prvom prípade, aj keď tieţ modifikuje konformáciu väzobného miesta pre čiapočku na eIF4E [550]. 

Nie je samozrejme vylúčené, ţe podobné, prípadne odlišné, doteraz neobjavené proteíny existujú 

aj u kvasiniek a mohli by byť súčasťou akejsi ochrany eIF4E pred degradáciou. 

Myslím si, ţe získané výsledky sú veľmi zaujímavé a rada by som pokračovala v ich overení 

a následne v zodpovedaní ďalších súvisiacich otázok, z ktorých časť som spomenula vyššie. Rada by 

som vytvorila systém, u ktorého sa budem môcť spoľahnúť na rovnaké moţnosti regulácie na úrovni 

transkripcie a stability mRNA. Pri interpretácii a plánovaní pokusov je treba mať stále na mysli, ţe 

iniciácia translácie u kvasiniek sa pravdepodobne v podstatných detailoch líši od iniciácie translácie 

vyšších eukaryotov.     

 

 

 

                                                      

* Y-tyrozín, X-akákoľvek aminokyselina, L-leucín, -hydrofóbna aminokyselina; konzervovaným 4E-väzobným motívom sa 

zaoberám v kapitole 2.3.2  
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5.3 Heterologická produkcia eIF4E proteínu C. albicans v baktériách 

a jeho následná purifikácia pomocou m
7
GTP sefarózy   

Keďţe sme potvrdili, ţe orf19.7626 C. albicans kóduje funkčný eIF4E proteín
*
 [234], rozhodli 

sme sa tento proteín bliţšie charakterizovať a pokúsiť sa pomocou kryštalografie stanoviť jeho 

priestorové usporiadanie spolu s analógom čiapočky a prípadne aj peptidom eIF4G proteínu 

z C. albicans (viď kapitola 5.3.7). Preto bolo nutné pripraviť veľké mnoţstvo veľmi čistého proteínu, 

a to oboch jeho variánt, ktoré sa z najväčšou pravdepodobnosťou vyskytujú v C. albicans in vivo [234]. 

Proteín Ca4E
Leu†

 by sa mal v prirodzene v C. albicans vyskytovať v oveľa menšom mnoţstve ako 

Ca4E
Ser‡

 (pomer cca 3:97; viď kapitola 2.6), a to vďaka obojakému dekódovaniu CUG kodónu u 

C. albicans. Ako sme publikovali v nedávnej dobe, CUG kodón sa v géne cacdc33 vyskytuje iba raz 

a obe varianty proteínu sú schopné zabezpečiť transláciu u CWO4 kmeňov S. cerevisiae, ktoré majú 

deléciu cdc33 génu. Proteín Ca4E
Leu

 je v porovnaní s Ca4E
Ser

 nejakým spôsobom vo svojej funkcii 

znevýhodnený ([234] a kapitola 5.2). 

5.3.1 Klonovanie Ca4E
Leu 

a Ca4E
Ser

 za účelom produkcie v baktériách  

Gén cacdc33 bol amplifikovaný pomocou PCR s primermi určenými na klonovanie v expresnom 

vektore pET-16b (4.1.3 Plazmidy). Sekvencia primerov ex4efor a ex4erev sa nachádza v tabuľke 6. 

Ako templát bol pouţitý plazmid pS7
§
. PCR nebolo potrebné optimalizovať (obrázok 24A). Primery 

sú navrhnuté tak, aby produkovaný proteín nemal ţiadne aminokyseliny navyše. Preto som zvolila pre 

vkladanie génu do pET-16b restrikčné miesta rozpoznávané endonukleázami NcoI a XhoI, čím dôjde 

k vyštiepeniu sekvencie kódujúcej His-tag (obrázok 23). Produkovať proteín bez značiek som si mohla 

dovoliť, pretoţe protilátka proti S. cerevisiae eIF4E proteínu rozoznávala na western blote aj proteín 

z C. albicans ([234] a kapitola 5.2). Na purifikovanie proteínu som sa rozhodla pouţívať m
7
GTP 

sefarózu, vyuţila som tak prirodzenú afinitu eIF4E proteínu k analógu čiapočky naviazaného na nosič, 

takţe nebolo treba ani pridávať afinitnú značku na purifikovanie. Týmto som obišla nutnosť 

odštiepovania nadbytočných značiek, čo býva často problematické. Zároveň by sa tým malo 

zabezpečiť, ţe purifikovaný proteín bude v správnej konformácii, potrebnej na interakciu s čiapočkou.        

 NcoI štiepne miesto obsahuje ATG (štart kodón), za ktorým nasleduje G. Keďţe v géne cacdc33 

sekvencia začína ATGT, nebolo moţné pouţiť NcoI restriktázu na vytvorenie lepivého konca PCR 

produktu. Preto primer ex4efor obsahuje štiepne miesto pre restriktázu PscI (resp. BspLU11I), ktorá 

generuje lepivý koniec komplementárny ku koncu naštiepenému NcoI restriktázou (obrázok 23). Do 

primeru ex4erev bol navrhnutý koniec čítacieho rámca vrátane stop kodónu TAA a následne XhoI 

miesto.  

Gén bol klonovaný najprv v plazmide pCR
®
2.1-TOPO, úspešnosť vloţenia fragmentu do 

plazmidu som overila restrikciou a PCR reakciou (dáta nie sú prezentované), tri klony boli 

                                                      

* gén je nazývaný cacdc33, keďţe eIF4E-kódujúci gén v S. cerevisiae má označenie cdc33 
† v polohe 116 má Leu 
‡ v polohe 116 má Ser 
§ obsahuje celý gén cacdc33 bez stop kodónu, namnoţený pomocou PCR z klinického izolátu C. albicans, [234] 
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osekvenované a klon bez mutácií som pouţila na cielenú mutagenézu  kodónu CTG v polohe 116 za 

TCT [234] a zároveň na prenesenie génu cacdc33 do pET-16b. Na overenie úspešnosti vloţenia génu 

do expresného vektoru som vybrané klony štiepila restriktázou EcoRI a kombináciou restriktáz 

XhoI/HindIII
*
 a overila som ich aj pomocou PCR (obrázok 24B a C). Overovanie pomocou 

sekvenovania som uţ nerobila, nakoľko som prenášala fragment z osekvenovaného klonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraný klon č. 4 som vniesla do produkčných buniek BL21-DE3 a pomocou PCR overila 

vybrané klony (dáta nie sú prezentované). Testovanie produkcie proteínov prebehlo pomocou PAGE 

elektroforézy a western blotu bez indukcie a následne aj po indukcii expresie cacdc33 pomocou 

0,5mM IPTG. Zároveň som otestovala stabilitu proteínu pri laboratórnej teplote. Overila som, ţe 

eIF4E vo forme lyzátov vydrţí bez viditeľného rozpadávania sa minimálne 2 hodiny (obrázok 25B). 

 

 

 

 

 

 

                                                      

* pôvodne pouţité enzýmy NcoI, PscI/XhoI nemôţu byť pouţité, pretoţe zloţením lepivých koncov dvoch rôznych enzýmov 

zaniká palindromatická sekvencia rozoznávaná ktorýmkoľvek z nich 

Obrázok 23: Klonovacie miesto expresného plazmidu pET-16b a znázornenie vkladania 5´ konca génu do 

plazmidu pomocou dvoch odlišných restrikčných endonukleáz. 

Obrázok 24: Príprava expresného vektoru pET-16b-cacdc33. A: Amplifikácia génu cacdc33 pomocou PCR 

s poţitím primerov ex4efor a ex4erev, pre ďalšie pouţitie som zvolila teplotu nasadania primerov 59,5°C.  

B: Overenia správnosti vloţenia cacdc33 do pET-16b pomocou restrikčnej analýzy štiepením EcoRI a kombináciou 

restrikčných endonukleáz XhoI/HindIII. C: Overenie pomocou PCR s primermi ex4efor a ex4erev. Analyzované boli 

klony 2, 4, 5 a 6, jednotlivé dráhy zodpovedajúce týmto klonom sú vyznačené nad gélom. Očakávané veľkosti 

fragmentov v bp sú vyznačené po stranách jednotlivých gélov, pre lepšiu orientáciu v obrázku som vyznačila fragment 

o veľkosti 702 bp u markeru M 15. Všetky veľkosti fragmentov u všetkých testovaných klonov zodpovedajú 

očakávaným. 

 M 15 a M 100plus – markery; 0,8% agaróza, 75V/1hod (A,C), 75V/50min (B).               
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Vloţenie génu cacdc33CTG116→TCT  do pET-16b prebehlo úplne rovnakým spôsobom, ako 

bolo vysvetlené vyššie, teda prenesením mutovaného génu z TOPO vektoru pomocou štiepenia 

kombináciou restrikčných endonukleáz NcoI/PscI a XhoI a následnou ligáciou. Overenie úspešného 

vloţenia génu prebehlo pomocou PCR (dáta nie sú prezentované), sekvenovanie opäť nebolo potrebné, 

pretoţe plazmid po cielenej mutagenéze bol samozrejme sekvenovaný. Proteín bol opäť produkovaný 

v bunkách BL21-DE3 (klony opäť overené pomocou PCR). Test produkcie prebehol v jednom kroku 

bez indukcie aj po indukcii; zároveň som otestovala aj prítomnosť proteínu v inklúznych telieskach 

a overila, ţe nie je moţné produkovať proteín z dávnejšie pripravených buniek skladovaných na 

miskách, resp. pri teplote -80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

5.3.2 Testovanie  viazania Ca4E
Leu

 proteínu na m
7
GTP sefarózu vo zvolených 

podmienkach 

Po preštudovaní literatúry sme sa rozhodli pre purifikáciu Ca4E proteínu v Hepes pufri (viď Mat. 

a met., kolónový pufor). Ako najvhodnejšie pH bolo stanovené pH 7.5, v ktorom dochádzalo k väzbe 

proteínu eIF4E na afinitnú kolónu s naviazaným analógom čiapočky [551, 552]. Vzorky boli 

pripravené v malom mnoţstve z 50ml bunkovej kultúry v 20mM Hepes KOH pufri pH 7.5, lýza 

buniek bola podporená zamrazením na -20°C/ON. Na testovanie som vybrala klony 4 a 6; 

ako negatívna kontrola slúţili bunky obsahujúce prázdny plazmid pET-16b. Pokus bol prevedený 

v skúmavke. Pre zlepšenie manipulácie so sefarózou som zmiešala 10μl sefarózy 4B a 10μl m
7
GTP 

sefarózy. Po dekantovaní a ekvilibrácii som sefarózu inkubovala s lyzátmi vyše hodinu pri 4°C na 

otočnom zrkadle. Následne som sefarózu niekoľkokrát premyla kolónovým pufrom. Proteín som 

uvoľnila inkubáciou sefarózy v PAGE nanášacom pufri pri 100°C/5min. Vzorky som analyzovala 

pomocou western blotu. Ako je vidieť z obrázku 26, oba klony nesúce plazmid kódujúci Ca4E proteín 

vykazujú signál o očakávanej veľkosti, ktorý sa u negatívnej kontroly nevyskytuje. V prípade klonu 4 

došlo k takmer úplnému vymiznutiu proteínu z lyzátu po pretečení kolónou. To naznačuje, ţe väčšina 

Obrázok 25: Pilotné testovanie klonov BL21 DE3+pET-16bCa4E. A: Produkcia Ca4E proteínu v klonoch 4 a 6 

bola indukovaná 0,5mM IPTG, klon 6 bol zároveň ponechaný aj bez indukcie, ako negatívna kontrola bol pouţitý 

kmeň BL21 DE3 s prázdnym vektorom pET-16b, vľavo je western blot, vpravo proteínový gél vyfarbený pomocou 

Coomasie Briliant Blue. Test potvrdil produkciu Ca4E proteínu, ktorá je podľa očakávania vyššia po indukcii.  

B: Lyzát bol inkubovaný pri RT po dobu vyznačenú na obrázku, ani po dvoch hodinách nie je viditeľná degradácia. 

Šípky → označujú očakávanú veľkosť proteínu Ca4E. 

12% gél; 150V/1hod 10min; riedenia protilátok: -yeast4E 1:1000; SwAR 1:50 000 
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pripraveného proteínu je aktívna (resp. funkčná). Proteín sa na kolónu viaţe v pomerne vysokom 

mnoţstve, ako je vidieť u vzorky č.6 (obrázok 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Purifikácia proteínu Ca4E
Leu

 z inklúznych teliesok pomocou afinitnej 

chromatografie na kolóne  

Inklúzne telieska sú často veľkým problémom pri purifikovaní proteínov, pretoţe ide o proteíny 

v tesných zhlukoch, ktoré majú nesprávnu konformáciu, väčšinou strácajú svoju aktivitu a nie sú 

pouţiteľné na ďalšie pokusy. Proteín eIF4E patrí medzi malé globulárne proteíny, u ktorých je izolácia 

z inklúznych teliesok menej problematická. Pomocou denaturácie eIF4E z prečistených inklúzií v 6M 

guanidín hydrochloride
*
 a následnou renaturáciou pomalou dialýzou do Hepes pufru sa podarilo iným 

skupinám purifikovať eIF4E proteín myši [5, 146], kvasinky S. cerevisiae [22, 23, 148] aj človeka [15]. 

Inklúzne telieska prinášajú okrem problémov s renaturáciou aj nesporné výhody. Dajú sa pomerne 

dobre prečistiť, takţe uţ pred samotnou purifikáciou ostáva v roztoku minimálne mnoţstvo 

kontaminujúcich proteínov. Tvorba inklúzií navyše väčšinou zaručuje veľmi dobrú nadprodukciu 

ţiadaného proteínu per se. Proteín je v podobe inklúzií zvyčajne dostatočne stabilný a poskytuje 

moţnosť dlhodobého skladovania na -70°C. Predbeţné testovanie väzby proteínu z lyzátu dopadlo síce 

výborne, ale po zváţení výhod a nevýhod inklúznych teliesok sme sa aj my rozhodli ísť touto cestou. 

Ako vidieť na obrázku 27A, po premytí sú inklúzne telieska skoro úplne čisté a produkcia proteínu 

dosahuje výrazne vyššie výťaţky.  

V období prípravy mutovanej alely cacdc33CTG116→TCT (univerzálne kóduje Ser vo všetkých 

pouţívaných organizmoch: E. coli aj S. cerevisiae), ktorá umoţňuje produkovať majoritne sa 

vyskytujúcu formu Ca4E
Ser

, som uţ mala otestované klony E. coli produkujúce Ca4E
Leu

 proteín, preto 

som začala purifikáciu na kolóne z inklúznych teliesok s týmto proteínom. Ca4E som z kolóny 

vytesňovala pomocou analógu čiapočky – 100μM m
7
GTP. 

Renaturácia proteínu z inklúzií denaturovaných v 6M GndHCl prebiehala dobre, dochádzalo síce k 

zráţaniu malej časti proteínov, ale v renaturovanej frakcii ostával nadbytok Ca4E. Na kolónu sa ale 

viazalo len jeho veľmi malé mnoţstvo. Pre kryštalografické pokusy je potrebné, aby proteín bol 

pomerne koncentrovaný, uvádza sa medzi 5-10μg/μl. Jednotlivé frakcie po purifikácii v ţiadnom 

prípade nezodpovedali daným hodnotám, preto som musela proteín zakoncentrovať, k čomu som 

                                                      

* v nasledujúcom texte bude pouţívaná skratka GndHCl 

Obrázok 26: Testovanie väzby Ca4ELeu na m7GTP 

sefarózu v miniskúmavke. Ca4ELeu sa v Hepes pufri 

viaţe na m7GTP sefarózu v dostatočnom mnoţstve. Je 

moţná kompletná deplécia proteínu z lyzátu (klon 4).  

K-negatívna kontrola (prázdny vektor).  Nanáška-lyzát 

nanášaný na kolónu. NF-nenaviazaná frakcia (vzorka 

po pretečení kolónou). 4 a 6-testované klony. 

12% gél; 150V/1hod 10min; riedenia protilátok:  

-yeast4E 1:1000; SwAR 1:50 000 
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pouţila Microsep™ UF Spin Filter 10K (Pall/Gelman). Bohuţiaľ sa mi nikdy nepodarilo dosiahnuť 

očakávané koncentrácie odhadované na základe proteínovej elektroforézy jednotlivých frakcií, ktoré 

boli zakoncentrovávané.  

Počas prvých pokusov s afinitnou kolónou som si všimla, ţe extrémne rýchlo stráca kapacitu, čo 

je vzhľadom na jej cenu skutočne problematické. V literatúre najviac citovaný (predpokladám teda, ţe 

najpouţívanejší) materiál na m
7
GTP-afinitnú chromatografiu má čiapočkový analóg napojený na nosič 

cez fosfátový zvyšok [553] (obrázok 28A). A keďţe väzba medzi fosfátovými skupinami je pomerne 

slabá, dochádza pravdepodobne k masívnemu odpadaniu afinitnej skupiny. Tento problém si našťastie 

uvedomili aj výrobcovia, a afinitné materiály s odlišným napojením čiapočkového analógu sú 

komerčne dostupné [551, 554] – napríklad v tejto práci pouţívaná 2´/3´-EDA-m
7
GTP-Sefaróza 

(obrázok 28B). V tomto prípade nie sú fosfátové skupiny chránené, a predpokladám, ţe taktieţ 

čiastočne odpadávajú, ale strata kapacity kolóny je výrazne pomalšia. Napriek doporučeniu výrobcu, 

ţe by sa mal afinitný materiál pouţívať iba raz, sa v skutočnosti dá pouţiť opakovane, a to aţ 5-6 krát 

bez pozorovateľnej straty kapacity.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 27: Afinitná chromatografia Ca4ELeu proteínu nie je dostatočne účinná. A: Inklúzne telieska poskytujú 

stabilný, vysoko koncentrovaný a pomerne čistý východzí materiál. Nadprodukovaný  Ca4ELeu je jednoznačne 

identifikovateľný, čo sa o lyzátoch pripravených z tej istej biomasy buniek nedá povedať. Časť proteínu sa síce 

evidentne pri premývaní uvoľňuje do roztoku, ale výrazná časť ostáva v inklúznych telieskach. B: Purifikácia 

Ca4ELeu proteínu pomocou afinitnej chromatografie. Nejde o reprezentatívnu purifikáciu, vo vzorke nanášanej na 

gél (nanáška) sa vyskytuje pomerne malá koncentrácia Ca4ELeu , naopak jednotlivé frakcie sú viac koncentrované, ako 

bolo obvyklé. V nenaviazanej frakcii (NF) ostáva určité mnoţstvo Ca4ELeu, aj keď v tomto prípade je viditeľný pokles 

jeho koncentrácie. Čísla označujú jednotlivé frakcie, šípka → očakávanú veľkosť proteínu Ca4ELeu. Nanášala som 5μl 

z cca 500μl frakcie.  

C: Počas zakoncentrovávania proteínu pravdepodobne dochádza k jeho čiastočnej strate. Jedna z metód, ktorú 

som pouţívala na stanovenie koncentrácie Ca4E proteínu bolo porovnanie s riediacou radou BSA o známych 

koncentráciách  (5-0,25mg/ml; označené nad jednotlivými zodpovedajúcimi dráhami) po vyfarbení pomocou 

Coomasie Blue. V tomto prípade sa koncentrácia čistého Ca4ELeu blíţi k 1mg/ml (pre tento pokus nemám iné meranie 

koncentrácie). Zakoncentrovaných je 28 frakcií o objeme á 500μl zo 6-tich purifikácií, výsledný objem je 360μl. 

A: 12% gél; 150V/1hod; B: 15% gél; 150V/1hod 30min; C: 12% gél; 150V/1hod 
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5.3.4 Purifikácia stabilnejšej varianty Ca4E proteínu pomocou afinitnej 

chromatografie 

V prípade Ca4E
Ser

 som priamo pouţila optimalizovaný purifikačný protokol a pripravila čistý 

proteín bez testovania väzby na afinitný materiál v malom mnoţstve. Výťaţky z purifikácií sú mierne 

vyššie ako u Ca4E
Leu

 proteínu (dlhodobé pozorovanie, dáta nie sú prezentované), ale hlavne je moţné 

proteín zakoncentrovať do vysokých koncentrácií (obrázok 29). Škoda len, ţe sa mi nikdy nepodarilo 

úplne vyviazať všetok Ca4E
Ser

 zo vzorky, napriek opakovanému nanášaniu toho istého materiálu na 

kolónu a postupnému zníţovaniu nanášky
*
. Moţné vysvetlenie je, ţe väzobná kapacita kolóny je 

nízka
†
, takţe na dosiahnutie viditeľného zníţenia koncentrácie proteínu v roztoku nanášanom na 

kolónu, by bolo potrebné purifikovanie ešte niekoľkokrát opakovať. Maximálne som s jednou vzorkou 

urobila 4-5 opakovaní. Pokiaľ bola vzorka medzi jednotlivými purifikačnými pokusmi zamrazená, 

dochádzalo k zniţovaniu výťaţkov (dáta nie sú prezentované), pokiaľ som vzorku nechávala pri 4°C, 

začali sa mi po zakoncentrovaní purifikovaného proteínu na géli objavovať proteíny o menšej 

molekulovej hmotnosti (obrázok 29C). Podobné menšie proteíny sa občas objavovali aj pri purifikácii 

z čerstvej vzorky - tomuto problému je venovaná kapitola 0. Pravdepodobnejšie vysvetlenie neúplnej 

deplécie Ca4E
Ser

  je, ţe vo vzorke pripravenej na purifikáciu pomocou renaturácie z inklúznych 

teliesok sa nachádza pomerne významná časť Ca4E
Ser

 v konformácii neschopnej viazať čiapočku.  

Jediné zhoršenie oproti purifikácii Ca4E
Leu

 som pozorovala pri manipulácii s inklúznymi 

telieskami, ktorá je o niečo problematickejšia. Inklúzne telieska akoby menej drţali pohromade, preto 

je potrebné dodrţiavať minimálne 40min. čas centrifugácie medzi jednotlivými premývacími krokmi. 

Inak bola práca s Ca4E
Ser

 nepomerne jednoduchšia, takţe som sa rozhodla najprv sa zamerať na túto 

formu proteínu a k Ca4E
Leu 

sa vrátiť aţ následne.  

 

                                                      

* v niektorých prípadoch som nanášala vzorku z cca 50-80 ml bunkovej kultúry a to opakovane 
† výrobca uvádza 5µmol 2´/3´-EDA-m7GTP na ml gélu 

Obrázok 28: Schéma tzv. cap-sefarózy pre afinitnú chromatografiu proteínov viaţucich čiapočku.  

A: γ-aminohexyl-m7GTP (identické napojenie čiapočkového analógu na matricu ako najviac pouţívaný 

afinitný materiál: p-aminophenyl - γ ester-m7GTP ) B: 2´/3´-EDA-m7GTP  

zdroj: http://www.jenabioscience.com/cms/en/1/browse/1542_msup7supgtp.html  
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5.3.5 Odstránenie N-terminálnej oblasti Ca4E
Ser

 proteínu zvyšuje stabilitu, ale 

zhoršuje renaturáciu proteínu z GndHCl 

Pri purifikovaní Ca4E
Ser

 sa v niektorých prípadoch objavil menší proteín, ktorý sa viazal na 

afinitnú kolónu (obrázok 30). Predpokladali sme, ţe ide o skrátenú verziu Ca4E, ktorá vzniká pri 

produkcii a/alebo príprave lyzátov resp. inklúznych teliesok. Problémy s tvorbou kryštálov 4E 

proteínu iných organizmov ukázali, ţe N-terminálna oblasť výrazne sťaţuje rast kryštálov a keďţe nie 

je potrebná pre väzbu na čiapočku, resp. jej analógy, môţe byť deletovaná [146, 192, 231]. N-

terminálny úsek eIF4E je potrebný pre väzbu eIF4G, 4E-BP a iných proteínov. Bez prítomnosti 

väzobného partnera je táto časť proteínu neštrukturalizovaná a vytŕča voľne do priestoru (preto je 

pravdepodobne aj náchylná na štiepenie) [18, 22, 555].    

 

 

 

 

Vzhľadom na to, ţe u nás v laboratóriu nemáme skúsenosti ani vybavenie pre plánované 

stanovenie štruktúry komplexov Ca4E proteínov pomocou kryštalografie a následnej RTG difrakcie 

plánovala som krátku stáţ (3-4 mesiace) do laboratória Dr. Rom Gregers Andersena v 

Molekylærbiologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet v Dánsku, na ktorú 

som získala štipendium FEMS, pod záštitou Československej spoločnosti mikrobiologickej (Research 

Fellowship Project: X-ray cocrystallographic study of the eIF4E-eIF4G complex and reconstitution of 

the eIF4F translation initiation complex.). Preto som sa na Dr. Andersena obrátila s problémom 

pravdepodobného skracovania Ca4E proteínu. Dr. Andersen potvrdil moţné komplikácie 

Obrázok 30: Na afinitnú kolónu sa špecificky viaţe aj 

proteín s niţšou molekulovou hmotnosťou. Predpoklad, 

ţe ide o Ca4E s odštiepeným nestabilným N-koncom sme 

následne potvrdili (viď kapitola 5.3.5.2).  

12% gél; 150V/1hod 30min 

Obrázok 29: A: Reprezentatívna purifikácia Ca4ESer proteínu pomocou afinitnej chromatografie. Vo vzorke 

po pretečení kolónou (NF) stále ostáva vysoká koncentrácia Ca4ESer. Čísla označujú jednotlivé frakcie, šípka → 

očakávanú veľkosť proteínu Ca4ESer. Nanášala som 5μl z cca 500μl frakcie.  B a C: Zakoncentrovanie proteínu je 

výrazne účinnejšie neţ v prípade Ca4ELeu. Odhad koncentrácie Ca4ESer proteínu porovnaním s riediacou radou 

BSA o známych koncentráciach (v A: 2,5-0,125mg/ml; v B: 5-0,125mg/ml označené nad jednotlivými 

zodpovedajúcimi dráhami) po vyfarbení pomocou Coomasie Blue. B: Koncentrácia čistého Ca4ESer je cca 0,5mg/ml 

(nano-drop: 0,44mg/ml). Zakoncentrovaných je 21 frakcií o objeme á 500μl zo 4 purifikácií, výsledný objem je 

470μl. C: V tomto prípade by som koncentráciu čistého Ca4ESer odhadla na takmer 10mg/ml (nano-drop: 

11,48mg/ml). Zakoncentrovaných je 16 frakcií o objeme á 500μl zo 4 purifikácií, výsledný objem je 35-40μl. Po 

zakoncentrovaní čistých frakcií sa objavil proteín s niţšou molekulovou hmotnosťou, ktorý zodpovedá signálu, ktorý 

sa objavuje u niektorých purifikácií v jednotlivých nezakoncentrovanýh frakciách.     

A: 12% gél; 150V/1hod 20min.; B: 12% gél; 150V/1hod 30min; C: 12% gél; 150V/1hod 20min.        
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s neštruktúrovaným N-koncom pri tvorbe kryštálov. Po diskusii s ním a s Dr. Pospíškom sme vybrali 

miesto skrátenia Ca4E proteínu na základe porovnania sekvencie eIF4E proteínov S. cerevisiae 

a C. albicans tesne za úsekom TTATP, ktoré je u S. cerevisiae vmedzerené pred pomerne 

konzervovaný nasledujúci úsek oboch proteínov (obrázok 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.1 Klonovanie trunc.4E 

Na klonovanie skrátenej verzie Ca4E
Ser

 (trunc.4E) proteínu v pET-16b vektore som vyuţila 

osvedčenú metódu spojenia 2 lepivých koncov generovaných rôznymi restrikčnými enzýmami, aby 

som zabezpečila presnú aminokyselinovú sekvenciu bez nutnosti pridávania alebo uberania 

aminokyselín. V tomto prípade bolo samozrejme nutné pridať ATG štart kodón (a teda Met na 

aminokyselinovej úrovni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer trunca4E obsahuje rozpoznávacie miesto pre PagI (resp. BspHI), ktorá generuje lepivý 

koniec komplementárny ku koncu po štiepení NcoI (obrázok 33). Reverzný primer zostal rovnaký ako 

pri plnej verzii proteínu
*
. PCR reakciu nebolo treba optimalizovať (ako templát slúţil pS3

*
, dáta nie sú 

                                                      

* ex4erev; stop kodón nasledovaný XhoI miestom 

Obrázok 33: Vloţenie 5´konca génu kódujúceho 

trunc.4E proteín do vektora pomocou dvoch 

rôznych restriktáz. V tomto prípade boli pouţité 

restriktázy NcoI (vo vektore) a PagI (v géne). 

Obrázok 31: Predikcia miesta 

skrátenia Ca4E proteínu. 

Porovnaním proteínovej 

sekvencie eIF4E proteínov 

S. cerevisiae a C. albicans sme sa 

rozhodli skrátiť Ca4E proteín 

o 16 aminokyselinových zvyškov 

z N-konca. Skrátený proteín, 

ktorý reálne vznikal pri produkcii, 

je ešte o 4 aminokyselinové 

zvyšky kratší.  Číslovanie podľa 

S. cerevisiae eIF4E.    

Na porovnanie proteínov 

som pouţila program MultAlin 

5.4.1, matrica: blosum62; 

[3]; >90% podobnosť je označená 

červenou farbou, >50% 

podobnosť modrou farbou. 

Obrázok 32: Overenie konštruktu pET-16b-

trunc.4E pomocou PCR. Overované boli klony 1-9, 

PCR prebehla s pouţitím primerov trunca4E a ex4erev, 

očakávaná veľkosť fragmentov  v bp je vyznačená na 

boku gélu, tejto veľkosti odpovedajú fragmenty klonov 

5 a 8, ostatné testované klony sú negatívne. Ďalej som 

pracovala s konštruktom 5.  

K- ako negatívna kontrola bol pouţitý prázdny vektor.  

M 100plus – marker; 1% agaróza, 75V/70min. 
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prezentované). Vzhľadom na problematické vkladanie PCR produktov priamo do pET-16b v minulosti 

som vniesla trunc.4E kódujúci gén do TOPO plazmidu. Po overení pomocou restrikcie a následného 

sekvenovania vybraného klonu (dáta nie sú prezentované) som fragment preniesla do pET-16b. 

Konštrukt pET-trunc.4E som overila pomocou PCR (obrázok 32). Produkcia a purifikácia proteínu 

prebehla v Dánsku (viď kapitola5.3.5.3). 

5.3.5.2 N-terminálne sekvenovanie krátkeho proteínu viaţuceho sa špecificky na m
7
GTP 

sefarózu 

Príprava kryštálov a ich následné spracovanie a určenie štruktúry je veľmi časovo aj finančne 

náročný proces. Často závisí na faktoroch, ktoré nie sú známe (v Århuse sa hovorievalo, ţe ide 

čiastočne o "witchcraft"). Aby sme eliminovali prípadne neskoršie problémy, rozhodli sme sa pre 

istotu overiť menší produkt viaţuci sa na afinitnú m
7
GTP sefarózu pomocou N-terminálneho 

sekvenovania proteínov. Táto časť práce prebehla v laboratóriu Dr. Andersena.  

Po prepočítaní pI Ca4E proteínu (pI: 5.18) a predpokladanej skrátenej formy (pI: 5.68) sme 

usúdili, ţe rozdiel by mohol byť dostatočný na rozdelenie proteínov pomocou  ionexovej kolónovej 

chromatografie
†
. Jedna z frakcií purifikovaného Ca4E, v ktorej sa nachádzal aj menší proteín, bola 

čiastočne prevedená do kolónového pufru (column buffer A) na báze TrisHCl a vytesnená z kolóny 

gradientom KCl (50-400mM). Jednotlivé frakcie, ktorým zodpovedal na chromatograme pík som 

skontrolovala pomocou PAGE elektroforézy. Dostatočnú  istotu, ţe frakcia 18 naozaj obsahuje len 

skrátený proteín, som získala zakoncentrovaním časti frakcie zráţaním acetónom (obrázok 34). 

Frakcia 18 bola teda následne pouţitá na N-terminálne sekvenovanie (PAGE gél so zakoncentrovanou 

vzorkou som odovzdala do servisného pracoviska inštitútu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

* obsahuje celý gén cacdc33 bez stop kodónu zo zámenou CTG116→TCT, ktorá zaručuje výskyt Ser v polohe 116 pri 

heterologickej expresii proteínu [234] 
† MonoQ kolóna - anex, prevedenie - FPLC 

Obrázok 34: Rozdelenie plného a skráteného Ca4E proteínu pomocou ionexovej FPLC. A: Chromatogram 

z purifikácie na MonoQ kolóne (aniontomenič). Na kolónu som nanášala zmes dvoch rôznych proteínov, ktoré boli 

vo vzorkách po afinitnej purifikácii pomocou m7GTP sefarózy. Proteíny bolo treba rozdeliť dostatočne na to, aby 

mohol byť menší proteín identifikovaný pomocou N-terminálneho sekvenovania. B: Všetky frakcie, ktorým 

zodpovedal na chromatograme pík, som analyzovala pomocou PAGE elektroforézy. Proteín sa nachádza vo 

frakciách 18-20. C: Aby som overila čistotu frakcií obsahujúcich menší proteín určený na sekvenovanie, 

zakoncentrovala som 1/5 vybraných frakcií pomocou acetónu. Vzorka s čistým neznámym proteínom (frakcia 18) 

bola následne pouţitá na sekvenovanie.  

FPLC: 0,5ml/min; 0,5ml frakcie;50 frakcií; gradient 10-80% column buffer B 

PAGE: 12% gél; 48mA/1hod.  
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Výstupom sekvenovania bola sekvencia DSKEE, čo sa zhoduje so sekvenciou, ktorá sa nachádza  

o 4 pozície ďalej, neţ sme odhadli (obrázok 31). Vzhľadom na to, ţe so skrátenou formou sme uţ 

medzitým začali pracovať a ţe sme nepozorovali ďalšie rozpadanie proteínu, rozhodli sme sa 

neklonovať ešte raz o niečo kratší proteín (aby zodpovedal reálne vytvorenému proteínu v bunkách) 

a pokračovať s proteínom skráteným o 16 aminokyselinových zvyškov.   

5.3.5.3 Purifikácia trunc.4E 

Skrátená verzia Ca4E proteínu sa nepodarila nikdy dostatočne refoldovať z inklúznych teliesok 

denaturovaných v 8M GndHCl, napriek tomu, ţe sme otestovali rôzne koncentrácie soli a pH 

dialyzačného pufru. Boli sme preto nútení purifikovať proteín z bakteriálnych lyzátov. Na zníţenie 

tvorby inklúznych teliesok a podporenie produkcie rozpustného proteínu sa všeobecne odporúča dlhšia 

inkubácia pri niţšej teplote a slabšia indukcia. Usudzuje sa, ţe proteín produkovaný pomalšie má viac 

času správne sa "poskladať" – získať svoju natívnu konformáciu. V našom prípade sa ukázalo byť 

vhodné indukovať bunky pri OD cca 0,6; 0,5mM IPTG a inkubovať aeróbne pri 20°C cez noc. Pred 

nanášaním na kolónu boli lyzáty filtrované cez bakteriologický filter (veľkosť pórov: 0,45μm). 

Napriek tomu neustále vznikali problémy s kolónou, ktorá sa zanášala, pretoţe pri 4°C sa aj po 

prefiltrovaní v lyzátoch postupne vytvárala zrazenina. Ďalšou nevýhodou purifikácie trunc.4E 

z lyzátov bol zvýšený obsah nešpecifických nečistôt, ktoré nebolo moţné úplne vymyť ani výrazným 

zvýšením objemu premývacieho pufru (obrázok 35A). Pre úplnosť by som chcela doplniť, ţe 

produkcia proteínov v Dánsku prebiehala v BL21 Rosetta bunkách, čo by teoreticky mohlo ovplyvniť 

purifikačný proces. Ďalšou zmenou bolo poţívanie dinukleotidu analógu čiapočky m
7
GpppG, preto 

všetky vzorky obsahujúce trunc.4E obsahujú tento analóg čiapočky.  

Ďalším logickým krokom, vzhľadom na výrazný rozdiel veľkostí nečistôt a trunc.4E, bola gélová 

filtrácia. Zvolili sme kolónové usporiadanie, FPLC, ako nosič bol pouţitý Superdex 75. Vzorky 

z afinitnej purifikácie boli zakoncentrované (aby sa dodrţala podmienka nanášania čo najmenšieho 

objemu na kolónu) a chromatografia prebiehala v kolónovom pufri (Hepes). V píku okolo frakcie 17 

(zvyčajne 17-18) sa nachádza kontaminujúci proteín spolu s malým mnoţstvom trunc.4E, pík 

zahrňujúci frakcie 24-29 obsahuje viac-menej čistý trunc.4E a pík v oblasti okolo frakcie 35 sa na 

elektroforéze zdá byť bez proteínov (mohol by to byť analóg čiapočky – viď kapitola 5.3.6; obrázok 

35C). Najväčšiu koncentráciu a čistotu dosahujú frakcie 26 a 27 (niekedy mierne posunuté, podľa toho, 

ako dlho trvalo injikovanie vzorky na kolónu; obrázok 35B). Problémy s nečistotami sú teda pomerne 

jednoducho riešiteľné, ale pridanie ďalšieho purifikačného kroku výrazne zvyšuje čas a stratu vzorky 

(počas manipulácie, ale hlavne zakoncentrovávania).  
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Obrázok 35: Zvýšené mnoţstvo nečistôt pri príprave trunc.4E proteínu a ich odstránenie pomocou gélovej 

filtrácie.   

A: Reprezentatívna purifikácia trunc.4E proteínu z lyzátu pomocou afinitnej chromatografie, v tomto prípade došlo 

k nedostatočnému premytiu kolóny (viď premytie) B: Reprezentatívna purifikácia vybraných frakcií obsahujúcich 

trunc.4E po afinitnej purifikácii pomocou gélovej filtrácie. Došlo k takmer úplnému oddeleniu nečistôt 

a k minimálnej strate trunc.4E proteínu, proteín o poţadovanej čistote sa nachádza v rozmedzí frakcií 24-29 (dáta nie 

sú prezentované). Celkový výťaţok: cca 100μl o koncentrácii 16,38 mg/ml. C: Reprezentatívny chromatogram 

gélovej filtrácie trunc.4E proteínu po afinitnej chromatografii. Dochádza k oddeleniu nečistôt spolu s časťou trunc.4E 

proteínu (pík v oblasti frakcií 16-18), väčšina trunc.4E sa vyskytuje v čistej forme v oblasti frakcií 25-27. Čísla 

frakcií vyznačených nad chromatogramom odpovedajú číslam vzoriek vyznačených nad elektroforézou na paneli B.  

M-marker, NT-nenaviazaná frakcia (resp. vzorka po pretečení kolónou), čísla označujú jednotlivé frakcie po 

purifikácii. Frakcie 3 a 4: nanesený polovičný objem vzorky; frakcia 26+27: dve tretiny z objemu ostatných frakcií.   

PAGE: 12% gél; 45mA; do vybehnutia čela z gélu  

FPLC: 0,5ml/min; 0,5ml frakcie; 50 frakcií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Stanovenie absorpčných spektier vybraných vzoriek Ca4E proteínov 

Opakovane sa stávalo, ţe na chromatogramoch som pozorovala pomerne vysoký pík, ale 

zodpovedajúca frakcia bola po vyfarbení gélu bez signálu. Predpokladala som, ţe silný signál 

pochádza z analógu čiapočky, ktorý nie je naviazaný na Ca4E
Ser

 proteín. Asi najvýraznejšie je to 

viditeľné v prípade oddeľovania plnej a skrátenej formy Ca4E
Ser

 proteínu v niektorých vzorkách po 

afinitnej chromatografii pomocou ionexovej chromatografie (obrázok 36). Je to pravdepodobne dané 

tým, ţe som spojila dohromady veľké mnoţstvo frakcií, medzi ktorými sa nachádzali aj frakcie 

s veľmi nízkou koncentráciou Ca4E
Ser

. Tým sa nadbytok čiapočky stal ešte výraznejším (v porovnaní 

napr. s obrázkom 34, kde šlo o presne ten istý princíp, ale vychádzala som z jednej pomerne 

koncentrovanej frakcie). Vzhľadom na to, ţe chromatogramy sú zaznamenané pri vlnovej dĺţke 

280nm, pri ktorej stanovujem aj koncentráciu Ca4E pomocou nano-dropu, bolo mi jasné, ţe pokiaľ má 

zbytková čiapočka taký výrazný signál, mohlo by to vysvetľovať pozorované rozdiely v nameranej 

koncentrácii proteínu a signálu na géli, ale najmä rozdiel v očakávanej a skutočnej koncentrácii 

proteínu po zakoncentrovaní. Tento rozdiel uţ nebol pri purifikovaní Ca4E
Ser

 tak výrazný ako pri 

proteíne Ca4E
Leu

, ale stále pre mňa ostával záhadou.  
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Pred tým, ako som začala stanovovať koncentráciu Ca4E proteínu pomocou absorbancie 

a extinkčného koeficientu (OD280= 57,43x10
3
M

-1
cm

-1
), som zmerala absorbčné spektrá analógu 

čiapočky pri rôznych koncentráciách (obrázok 37A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe dát získaných z riediacej rady som určila extinkčný koeficient čiapočky v kolónovom 

pufri pri OD 280nm na 7,479x10
3
M

-1
cm

-1
, čo je cca 13% z extinkčného koeficientu Ca4E. To 

rozhodne nezodpovedá diskrepanciám v zistených koncentráciách po zakoncentrovaní proteínu. Signál 

analógu čiapočky pri vlnovej dĺţke 280nm nebol veľmi silný ani pri koncentrácii 100μM, ktorú som 

pouţívala na vytesňovanie proteínu z afinitnej kolóny, preto som nepredpokladala, ţe by mohlo 

dochádzať k výraznému ovplyvneniu stanovenej koncentrácie proteínu čiapočkovým analógom 

v roztoku (obrázok 37A). Absorbčné spektrá jednotlivých frakcií afinitne purifikovaného Ca4E 

proteínu ale mali pomerne silný signál v oblasti 260nm (obrázok 37B).    

Niedzwiecka a kol. publikovali vylepšenú metódu merania sily väzby eIF4E proteínu na rôzne 

čiapočkové analógy pomocou fluorescencie
*
, kde diskutujú prekrývajúce sa absorbčné spektrá analógu 

čiapočky a eIF4E proteínu [5] (obrázok 37B). Pokúsila som sa tieto absorbčné spektrá porovnať 

rôznymi tvarmi spektier nameraných v rôznych štádiách procesu prípravy vzorky.  

V práci Niedzwiecka a kol. bohuţiaľ chýba spektrum eIF4E proteínu s naviazaným čiapočkovým 

analógom. Spektrá meraných vzoriek samozrejme presne nekopírujú ani spektrum čiapočkového 

analógu, ani čistého eIF4E proteínu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a obrázok 37). Dochádza však 

k zmenám tvaru spektier v procese purifikácie a zakoncentrovávania vzorky. Po afinitnej purifikácii 

absorbčná krivka 

takmer kopíruje signál analógu čiapočky (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.B a obrázok 37B). 

Frakcie 16 a 17 po ionexovej chromatografii (skoro bez proteínov; obrázok 36B) majú trochu 

prekvapivo pík v oblasti 260nm niţší neţ v oblasti 280nm (pokiaľ sa jedná o analóg čiapočky, 

                                                      

* TST – Time-Synchronized Titration 

Obrázok 36: Analóg čiapočky čiastočne 

prekrýva signál Ca4E proteínu počas 

ionexovej chromatografie. A: Chromatogram 

z purifikácie na MonoQ kolóne (aniontomenič). 

V tomto prípade som od seba oddeľovala 

skrátenú a plnú verziu Ca4ESer proteínu z 38 

málo koncentrovaných frakcií po afinitnej 

purifikácii na m7GTP sefaróze. Pouţila som aj 

frakcie s veľmi nízkym obsahom proteínov, preto 

je v tomto prípade tak výrazne viditeľný 

nadbytok analógu čiapočky. B: PAGE 

elektroforéza frakcií, ktorým odpovedá pík na 

chromatograme (čísla jednotlivých frakcií sú 

vyznačené nad gélom). Podľa sily signálu som 

nanášala rôzne mnoţstvá vzorky na gél (opäť 

vyznačené nad gélom), takţe pomer signálov na 

elektroforéze nezodpovedá pomerom 

koncentrácií proteínu v jednotlivých frakciách. 

Vo frakciách s najväčším signálom som 

nedetekovala pomocou farbenia Coomasie Blue 

ţiaden proteín. 

FPLC: 0,5ml/min; 0,5ml frakcie; 50 frakcií; 

gradient 10-80% column buffer B 

PAGE: 12% gél; 45mA/50min.   
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predpokladala by som pri danej koncentrácii proteínov výraznejšiu podobnosť so spektrom analógu 

čiapočky). Frakcia 17 má navyše extrémne vysokú absorbanciu (napríklad v porovnaní so 

zakoncentrovaným proteínom s nameranou koncentráciou 0,44mg/ml; PAGE elektroforéza: obrázok 

29B). Spektrum zakoncentrovaného proteínu takmer kopíruje spektrum eIF4E nameraného v práci 

Niedzwiecka a kol. [5] (obrázok 38B a obrázok 37), pretoţe pri zakoncentrovávaní proteínu dochádza 

k odstráneniu zbytkového nenaviazaného  analógu čiapočky z roztoku. Z porovnania koncentrácií 

nameraných pomocou absorbancie a odhadovaných z PAGE elektroforézy sa zdá, ţe po 

zakoncentrovaní proteínu nameraná hodnota zhruba zodpovedá skutočnej koncentrácii proteínu 

(obrázok 27C a obrázok 29B, C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedeného som vyvodila, ţe analóg čiapočky prekrýva spektrum Ca4E
Ser

 proteínu výraznejšie, 

ako by sa dalo predpokladať z merania samotného analógu čiapočky v pufri, alebo dochádza 

k ovplyvneniu absorbancie z neznámych príčin. Jeden z dôvodov by mohol byť, ţe vypočítaný 

extinkčný koeficient Ca4E
Ser

 proteínu nezodpovedá reálnemu z dôvodu zanorenia kľúčových 

aminokyselín dovnútra proteínu, čomu ale odporuje relatívne presné určovanie koncentrácie proteínu 

po zakoncentrovaní. Analóg čiapočky pravdepodobne čiastočne ko-purifikuje s Ca4E
Ser

 proteínom aj 

na ionexovej kolóne. Toto zistenie súhlasí s publikovanými dátami, ţe po ionexovej chromatografii 

zostáva cca 60% eIF4E proteínu v komplexe s analógom čiapočky [556].  

Apo-forma eIF4E sa v Hepes pufri podľa literatúry zráţa [18]. Pokiaľ je väzba čiapočkového 

analógu s proteínom nestabilná, môţe pri zakoncentrovávaní dochádzať k cyklickému odpadávaniu 

čiapočky z proteínu. Takţe počas dlhodobého zakoncentrovávania môţe týmto spôsobom dochádzať  

k značným stratám proteínu zráţaním. Vyzráţaný proteín, ale aj uvolnená čiapočka sa pravdepodobne 

viaţu na mikrokoncentrátor. Pozorované straty proteínu boli menšie po jeho opakovanom pouţití. 

Obrázok 37: Stanovenie absorbčného spektra Ca4ESer. A: Absorbčné spektrá vybraných frakcií po rozdelení na 

ionexovej chromatografickej kolóne. Ako najkoncentrovanejšia vyzerá frakcia 17, v ktorej na géli nie je viditeľný skoro 

ţiaden proteín (obrázok 36B). Spektrá opäť pripomínajú spektrum analógu čiapočky, aj keď v tomto prípade uţ prevláda 

signál pri vlnovej dĺţke 280nm. Absorbčné spektrum zakoncentrovaného proteínu opäť pripomína spektrum čistého 

eIF4E proteínu (obrázok 38B a obrázok 37B). B: Vľavo je absorbčné spektrum a vpravo fluorescenčné spektrum eIF4E 

proteínu (čierna linka; 0,2μM) a m7GTP (šedá linka, u absorbčného spektra vrchná krivka; 4μM). Obe molekuly majú 

špecifické spektrá, ktoré sa čiastočne prekrývajú; prevzaté z [5].  

Meranie absorbancie prebehlo pomocou nano-dropu, na meranie som pouţila 1μl vzorky. 
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Predpokladám teda, ţe došlo k prekrytiu časti potenciálnych väzobných miest. Mikrokoncentrátory 

som preto pouţívala opakovane, aj keď došlo k spomaleniu zakoncentrovávania. Ako som uţ uvádzala, 

k určitým stratám dochádza aj v prípade Ca4E
Ser

 proteínu aj keď v oveľa menšej miere ako pri Ca4E
Leu

. 

Interakcia čiapočky s Ca4E
Ser

 je teda pravdepodobne stabilnejšia, čo zodpovedá našim 

predchádzajúcim pozorovaniam [234].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7 Tvorba a purifikácia komplexu "Ca4E• m
7
GpppG •Ca4G peptid" 

5.3.7.1  LIC
*
 klonovanie C. albicans eIF4G peptidu.  

Mnoţstvo publikácií sa venuje dôleţitosti interakcií v komplexe eIF4E•m7GTP•eIF4G. Komplex 

je pomerne stabilný a naviazanie eIF4G (resp. peptidu obsahujúceho eIF4E väzobné miesto) zosilňuje 

interakciu eIF4E s čiapočkou. Predpokladali sme, ţe pokiaľ bude takýto komplex naozaj stabilnejší, 

mohlo by to podporiť rast kryštálov. Pretoţe proteín eIF4G patrí medzi veľké proteíny (1084 aa), 

rozhodli sme sa pouţiť iba jeho 4E-väzobnú oblasť. Úsek C. albicans eIF4G proteínu v rozmedzí 

aminokyselinových zvyškov 479-557 sme vytipovali pomocou porovnania predikovanej sekvencie 

tohto proteínu a 4E-väzobnej oblasti eIF4G zo S. cerevisiae
†
 [22, 139, 179, 198] (obrázok 39).  

Pre produkciu proteínu mi v Dánsku odporučili pouţiť vektor pET-30 Ek/LIC. Jeho hlavná 

výhoda spočíva v tom, ţe poskytuje moţnosť produkcie N-terminálne, aj C-terminálne fúzovaného 

proteínu s His a/alebo S-tagom a vkladanie zvolenej sekvencie, ktorá má byť produkovaná je veľmi 

                                                      

* z anglického Ligation independent cloning 
† po porovnaní rôznych publikovaných úsekov sme sa rozhodli rozšíriť minimálny publikovaný peptid [179] 

Obrázok 38: Meranie absorbancie analógu čiapočky (A) a proteínu Ca4ESer po afinitnej chromatografii (B). 

A: Absorbčné spektrá riediacej rady analógu čiapočky m7GTP, koncentrácia 100μM je pouţívaná na vytesňovanie 

proteínu z afinitnej kolóny. 

 B: Absorbčné spektrá vybraných frakcií po afinitnej chromatografii pripomínajú tvar kriviek spektier analógu čiapočky, 

absorbancia pri vlnovej dĺţke 260nm je vyššia ako pri 280nm. Absorbčné spektrum zakoncentrovaného proteínu vyzerá 

veľmi odlišne a pripomína spektrum čistého eIF4E proteínu ([5] a obrázok 37B). Pravdepodobne to súvisí s odstránením 

nenaviazaného analógu čiapočky počas zakoncentrovávania.  

Na výpočet koncentrácie proteínu bol pouţitý vypočítaný extinkčný koeficient: 57,43x103M-1cm-1; a molekulová 

hmotnosť 24,24kDa. Meranie proteínov prebehlo pomocou nano-dropu, na meranie som pouţila 1μl vzorky. 
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účinné
*
. Primery Ca4Gpept. for a Ca4Gpept. rev som navrhla tak, aby boli vhodné na LIC klonovanie, 

a aby vznikal fúzny proteín s N-terminálnym tagom - do primeru Ca4Gpept. rev som vloţila stop 

kodón. Pretoţe v laboratóriu Dr. Andersena mali dlhoročné dobré skúsenosti s odštiepovaním 

nechcenej časti sekvencie (určenej na purifikovanie ai.) pomocou TEV proteázy, rozhodla som sa aj ja 

pre tento prístup a do Ca4Gpept. for primeru som vloţila TEV miesto
†
.  Napriek tomu, ţe primery 

mali extrémne odlišnú dĺţku, PCR reakciu nebolo treba optimalizovať (dáta nie sú prezentované), ako 

templát slúţil TOPO-4Gpep. plazmid
‡
. Konštrukty som transformovala do chemicky kompetentných 

Nova Blue buniek. Vybrané klony 1 a 3 boli overené sekvenovaním
§
.  

 

 

 

 

 

5.3.7.2 Produkcia a purifikácia eIF4G peptidu 

 Produkcia Ca4GHis peptidu prebiehala v BL21 Rosetta bunkách. Overili sme produkciu po 

indukcii pomocou 1mM IPTG 4hod./37°C a ON/20°C. Vhodnejšia sa ukázala byť indukcia cez noc. 

Lýza buniek prebiehala v Tris-imidazol lyzačnom pufri. Po sonikovaní a prefiltrovaní cez 0,45μm 

filter boli lyzáty nanášané na Ni
2+

-IMAC kolónu
**

. Spočiatku som premývala kolónu pufrom Tris-

20mM-imid. 4GHis peptid sa ale vyskytuje hlavne pri vysokej koncentrácii imidazolu (obrázok 40), 

preto som postupne prešla k premývaniu 200mM imidazolom (pufor Elution-imid-A). Vytesňovanie 

vzorky prebiehalo v gradiente 200-500mM imidazolu (pufre Elution-imid-A a Elution-imid-B) a 

následne ešte pomocou 500mM imidazolu. Týmto postupom došlo k posunu výskytu 4GHis z frakcií 

25-40 do frakcií 15-40, ktoré boli síce menej koncentrované, ale zvýšila sa čistota (obrázok 40B a C).   

Značný problém nám spočiatku spôsoboval extrémne nízky odhadovaný extinkčný koeficient 

4GHis peptidu (OD280= 8,94 x10
3
M

-1
cm

-1
), ktorý neobsahuje ani jeden Trp, iba 5 Tyr (s TEV miestom 

6) a 4 Phe zvyšky, ktoré prispievajú k hodnote extinkčného koeficientu výrazne menej ako Trp
††

 [557]. 

4GHis peptid v podstate vôbec nevidieť na chromatograme (obrázok 40A), problematické je aj 

                                                      

* pET rada vektorov je známa problematickým vkladaním zvolenej sekvencie pomocou ligácie 
† Moje skúsenosti a skúsenosti niektorých kolegov s účinnosťou štiepenia rôznymi proteázami, najmä faktorom Xa, boli 

prevaţne negatívne. Preto som pôvodne plánovala konštrukt bez štiepneho miesta. V plazmide pET-30 Ek/LIC sa nachádza  

miesto pre enterokinázu.  
‡ Plazmid pripravený v laboratóriu v Prahe, amplifikovanie pomocou PCR s primermi ca4gpepfor a ca4gpeprev, templát: 

genómová DNA z klinického izolátu C. albicans. Overenie prebehlo pomocou restrikčnej analýzy a sekvenovania (výsledky 

nie sú prezentované). 
§ LIC klonovanie má vraj takú účinnosť, ţe akékoľvek overovanie pred sekvenovaním je zbytočné 
** z anglického immobilized metal affinity column 
†† beţné programy na počítanie odhadovaného extinkčného koeficientu s Phe ani nepočítajú 

Obrázok 39: Určenie 4E-väzobnej oblasti C. albicans 4G proteínu na základe porovnania so 4E-väzobnou 

oblasťou u S. cerevisiae. Zobrazená je len malá časť aminokyselinovej sekvencie oboch proteínov, čísla 

zodpovedajú poradiu aminokyselín u predikovaného C. albicans 4G proteínu, oblasť, ktorá je podobná 4E-väzobnej 

oblasti je podčiarknutá čiernou linkou.   

Na porovnanie proteínov som pouţila program MultAlin 5.4.1, matrica: blosum62; [3]; >90% podobnosť je 

označená červenou farbou, >50% podobnosť modrou farbou. 
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meranie koncentrácie potrebné pre ďalšie pouţitie peptidu. Zakoncentrovávanie peptidu prebiehalo 

pomocou Microsep™ UF Spin Filter 3K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7.3 Pull-down experimenty odhalili, ţe N-terminálny koniec Ca4E nie je potrebný pre 

interakciu s Ca4G peptidom. 

Pred tým, ako som sa pustila do prípravy komplexu "Ca4E•m7GTP•eIF4GHis peptid" pomocou 

gélovej filtrácie, rozhodla som sa overiť, či tieto dva proteíny skutočne tvoria stabilný komplex 

pomocou pull-down experimentu s pouţitím Ni
2+

-IMAC nosiča v miniskúmavke. Na testovanie 

väzby som pouţila neskrátený Ca4E
Ser

 proteín, aj ľudský 4E proteín (hu 4E)
*
. V prípade hu 4E sme 

očakávali zníţenú schopnosť väzby. Otestovala som aj väzbu trunc.4E aj keď v tomto prípade sme tieţ 

očakávali slabšiu väzbu. Práve N-terminálny koniec eIF4E proteínu je totiţ potrebný pre interakciu s 

eIF4G [napríklad v 22, 23, 108, 198].  

Pre potreby pull-down experimentu boli proteíny zakoncentrované a následne nariedené do 

100l pull-down pufru. Aby bola zabezpečená plná saturácia väzobnej kapacity, boli testované 

proteíny pridávané do reakcie vo výraznom nadbytku (obrázok 41A). V predchádzajúcich 

experimentoch sa ukázalo byť dostačujúce pre odstránenie nešpecifických interakcií s Ni
2+

-IMAC 

premývanie nosiča pomocou 20mM imidazolu (pull-down premývací pufor) (viď obrázok 41C, dráhy 

4.-6.). Usporiadanie pokusu je zobrazené na obrázku 41B.  

Na 4GHis peptid sa prekvapivo viaţu všetky pouţité eIF4E proteíny. Ľudský eIF4E proteín sa 

viaţe trochu slabšie neţ Ca4E
Ser

, ale trunc.4E sa viaţe s rovnakou intenzitou. N-terminálny koniec 

                                                      

* hu 4E proteín som dostala od kolegu Klausa H. Nielsena, na jeho produkcii som sa čiastočne podieľala v rámci projektu 

reconstitution of the human eIF4F complex  

Obrázok 40: Purifikácia 4GHis peptidu pomocou Ni2+-IMAC 

chromatografie. A: Reprezentatívny chromatogram, jednotlivé šípky 

označujú zodpovedajúcu frakciu na obrázku B. Na chromatograme nie 

sú ţiadne viditeľné píky, ktoré by zodpovedali zvýšenej koncentrácii 

4GHis peptidu (v tomto prípade frakcia 33), čo je dôsledok extrémne 

nízkeho extinkčného koeficientu 4GHis peptidu (OD280= 8,94 x103M-

1cm-1).  

B: Rozloţenie relatívne čistého 4GHis peptidu vo frakciách 25-40 po 

premývaní 20mM imidazolom. C: Rozloţenie relatívne čistého 4GHis 

peptidu vo frakciách 15-40 po premývaní 200mM imidazolom. 

Vodorovné šípky označujú očakávanú pozíciu 4GHis peptidu. 

PAGE: A: 12% gél; 45mA; do vybehnutia čela z gélu; B a C: 12% gél; 

45mA; čelo som nechala dobehnúť tesne na koniec gélu. 

Chromatografia: 0,5ml frakcie; 42 frakcií. 



 

155 

eIF4E proteínu po väzbe na eIF4G zaujíma priestorovú konformáciu, ktorá sa u apo-eIF4E proteínu 

nevyskytuje. Táto konformácia by mala byť spriahnutá s vytvorením priestorovej štruktúry aj v 4E-

väzobnej oblasti eIF4G proteínu, čím by mali oba povrchy do seba zapadnúť. Koordinovaná väzba 

oboch povrchov bola podrobne zmapovaná na kvasinkovom eIF4E•m7GTP•eIF4G komplexe [22, 23, 

195]. U vyšších eukaryotov bola takisto zaznamenaná zmena štruktúry proteínov po ich naviazaní a to 

aj napriek tomu, ţe bola pouţitá N-terminálne skrátená verzia eIF4E proteínu [191]. Podľa 

kryštalografickej štruktúry ľudského eIF4E proteínu s peptidom eIF4G je posledná aminokyselina, 

ktorá sa priamo účastní väzby s 4G peptidom H37 [10, 191]. U Ca4E proteínu H37 zodpovedá H30, 

ktorý je súčasťou trunc.4E proteínu. U S. cerevisiae sa zdá, ţe deletovanie prvých 35 

aminokyselinových zvyškov umoţňuje vytvoriť komplex s peptidom eIF4G, ale uţ neumoţňuje jeho 

prechod do pevnej väzby, na ktorú je potrebný relatívne veľký povrch oboch proteínov [23]. Z 

kryštalografickej štruktúry by sa dalo usudzovať, ţe s eIF4G peptidom interaguje ešte aj K24, aj keď 

táto interakcia nie je nutná [22]. U Ca4E zodpovedá K24 aminokyselinovému zvyšku K17, čo je (po 

pridanom metioníne v podobe štart kodónu) prvá aminokyselina trunc.4E.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moţnosť určitého skrátenia N-konca je podporená aj in vivo dátami. Čiastočné deletovanie úplne 

koncových aminokyselín je moţné, ale uţ deletovanie 9-tich aminokyselín spôsobuje viditeľné 

zhoršenie rastu u kvasiniek. Deléciu prvých 30-tich aminokyselinových zvyškov kvasinky preţívajú 

len v prípade výraznej nadprodukcie eIF4E proteínu [192]. V prípade expresie myšieho eIF4E 

Obrázok 41: Pull-down experiment. A: Testované proteíny boli pouţité v cca dvojnásobnom mnoţstve oproti 

Ca4G peptidu, aby sa zabezpečila plná saturácia väzobnej kapacity. B: Usporiadanie pokusu. Ca4G má His kotvu, 

pomocou ktorej sa viaţe na Ni2+-IMAC nosič, hu4E (ľudský eIF4E proteín), Ca4ESer (eIF4E z C. albicans) a 

trunc.4E (N-terminálne skrátená verzia Ca4E) sú proteíny, ktorých väzba na Ca4G bola testovaná. Proteíny boli 

inkubované v pull-down pufri podľa jednotlivých variánt pokusu (varianty 1.-6.) po dobu 2hod. pri laboratórnej 

teplote, následne s nosičom po dobu 30min. pri teplote 4°C. Po premytí nosiča boli vzorky vytesnené pomocou 

pull-down vytesňovacieho pufru po dobu 20min. pri teplote 4°C a následne vizualizované pomocou PAGE 

elektroforézy. C: Vizualizácia vzoriek po pull-down experimente pomocou PAGE elektroforézy ukázala, ţe 

dochádza k špecifickej väzbe všetkých testovaných proteínov na Ca4G peptid. Bez prítomnosti Ca4G sa proteíny na 

nosič neviaţu (dráhy 4.-6.). Čísla jednotlivých dráh zodpovedajú číslovaniu jednotlivých variánt pokusu z 9B.     

12% gél; 90mA; do vybehnutia čela z gélu  
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proteínu v kvasinkách je moţnosť deletovania rozšírená na prvých 35 aminokyselín (prípadne len 20  

pri inkubácii pri 37°C) [22].   

5.3.7.4 Purifikácia komplexu "trunc.4E•m
7
GpppG•eIF4GHis peptid" 

Práca s trunc.4E má svoje výhody aj nevýhody v porovnaní s Ca4E proteínom, preto sme sa pri 

rozhodovaní, ktorý proteín pouţiť pre tvorbu kryštálov celého komplexu, riadili pravidlom, ţe rast 

kryštálov je jednoduchšie docieliť u proteínov a komplexov s jasne danou štruktúrou. Náhodný pohyb 

málo štruktúrovaných častí proteínov má samozrejme aj (zvyčajne) lokálny vplyv na kvalitu 

nameraných dát. Navyše sú pravdepodobne všetky kľúčové aminokyseliny súčasťou trunc.4E (viď 

kapitola 5.3.7.3).  

Hlavné problémy, ktoré sme museli riešiť pri tvorbe komplexu bola koordinácia purifikácie 

jednotlivých proteínov, pretoţe Ca4E proteín (obe varianty) agreguje pri zamrazení. Agregovanie pri 

zamrazovaní sa dá minimalizovať zakoncentrovaním na vysokú koncentráciu
*
. Celkom dobre sa 

skladuje pri 4°C, kde je pomerne stabilný (cca týţdeň), samozrejme k určitej strate aj tak dochádza. 

Časť proteínu agreguje, a teda sa stráca z rozpustnej pouţiteľnej frakcie po "odpadnutí" čiapočky – 

napríklad pri ionexovej chromatografii a hlavne pri zakoncentrovávaní. Výťaţky Ca4E proteínu 

z afinitnej chromatografie nie sú veľmi veľké
†
 a kaţdý ďalší pridaný krok v procese prípravy 

komplexu vedie samozrejme k ďalším stratám. Čo sa týka 4GHis peptidu, situácia nie je oveľa lepšia. 

Pri pokusoch o odstránenie imidazolu z roztoku pomocou dialýzy dochádzalo k jeho agregácii. Veľmi 

ťaţko sa vizualizuje a stanovuje jeho koncentrácia. Kvôli zostatkovému imidazolu v pufri nie je 

moţné odštiepovať His-tag pomocou TEV proteázy, ktorej aktivita je imidazolom inhibovaná. Navyše 

sa napriek premývaniu Ni
2+

-IMAC kolóny pomerne vysokou koncentráciou imidazolu stále drţali vo 

frakciách s 4GHis nečistoty.  

Postupne som vyskúšala viacero prístupov a najvýhodnejší sa ukázal byť postup, kedy som 

afinitne purifikovala oba proteíny, vybrala frakcie s čo najmenšou kontamináciou nečistotami tak, aby 

som nemala veľké straty. Takto predpurifikované frakcie som spojila a zakoncentrovala, pričom som 

u 4GHis čiastočne vymenila pufor za pull-down pufor. Oba proteíny som zmiešala podľa nameranej 

koncentrácie tak, aby bol 4GHis v miernom nadbytku (resp. som sa časom naučila odhadovať, koľko 

4GHis pouţiť, viď porovnanie obrázkov 42A a B). Jednak sa proteín 4GHis purifikoval vo väčších 

mnoţstvách, takţe jeho prípadná strata bola menej "bolestivá", jednak sa vo väčšom mnoţstve strácal 

počas gélovej filtrácie (resp. sa vyskytoval vo frakciách z vysokomolekulárnymi nečistotami). 

Komplex bol inkubovaný 15min./4°C alebo 5min./RT, následne som celý komplex opäť 

zakoncentrovala, aby sa na Superdex75 nanášalo cca 300μl o koncentrácii okolo 4mg/ml, pričom som 

vymenila pufor za pull-down pufor. Takto pripravená vzorka uţ bola priamo nastreknutá na kolónu 

a prečistená pomocou gélovej filtrácie (obrázok 42). Tento prístup viedol k najlepšej čistote komplexu 

                                                      

* v trvaní niekoľko hodín 
† mohla som porovnávať s purifikáciou iných proteínov, či uţ pomocou afinitnej alebo inej chromatografie, z vlastných 

skúseností, prípadne skúseností mojich kolegov 
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a zároveň umoţnil minimalizovať straty proteínov precipitáciou a agregovaním. Komplex som 

zakoncetrovávala pomocou Microsep™ UF Spin Filter 3K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri spektrografickom meraní koncentrácie jednotlivých frakcií a zakoncentrovaného 

purifikovaného Ca4E proteínu sa zdalo, ţe pri vytesňovaní Ca4E z afinitnej kolóny by bolo moţné 

pouţiť niţšiu koncentráciu analógu čiapočky (kapitola 5.3.6). V píkoch zodpovedajúcich frakciám 36 

a 37, som na PAGE elektroforéze nikdy nepozorovala proteíny (dáta nie sú prezentované), a podľa 

času elúcie z kolóny som odhadovala, ţe by mohlo ísť o analóg čiapočky, ktorého bol pravdepodobne 

veľký nadbytok (obrázok 42A). Preto som sa rozhodla skúsiť vytesniť trunc.4E z afinitnej kolóny 

pomocou 80μM koncentrácie čiapočkového analógu (namiesto dovtedy pouţívanej 100μM 

koncentrácie). Nepozorovala som ţiadne problémy pri manipulácii s purifikovaným trunc.4E 

proteínom a ako vidieť na obrázku 42B, pík zodpovedajúci analógu čiapočky silne poklesol, ale 

čiapočka je stále v miernom nadbytku. 

Obrázok 42: Purifikácia komplexu "trunc.4E•m7GpppG•eIF4GHis peptid". A: Chromatogram z gélovej 

filtrácie komplexu pred úpravou koncentrácií jednotlivých proteínov aj čiapočky. Čistý komplex sa pohybuje vo 

frakciách 23-25, v tejto purifikácii je evidentne vo výraznom nadbytku Ca4E proteín. Pík v oblasti frakcie 36 je 

nenaviazaný nadbytok analógu čiapočky. B: Reprezentatívny chromatogram po empirickej úprave pomerov 

koncentrácií proteínov pouţitých do reakcie a zníţení koncentrácie analógu čiapočky. C: Chromatogram z 

overovania stability komplexu pomocou gélovej filtrácie. Výsledkom je jeden pravidelný, ostrý pík, z komplexu sa 

nič neuvoľňuje. D: PAGE elektroforéza vybraných frakcií po gélovej filtrácii (zodpovedá chromatogramu z B). 

Frakcie 18-22 obsahujú eIF4GHis peptid a vysokomolekulové nešpecificity. Frakcie 23-25 komplex, vo frakcii 25 

potom aj nadbytok eIF4E proteínu. V tomto prípade som pouţila iba frakciu 23, frakcie 24 a 25 obsahujú viditeľné 

nešpecificity, preto boli podrobené ešte jednej gélovaj filtrácii. E: PAGE elektroforéza zakoncentrovaného 

komplexu (z C). Napriek výraznému zakoncentrovaniu (cca 200μl; 7,32mg/ml) je výskyt nešpecificít minimálny.              

FPLC: 0,5ml frakcie; 50 frakcií 

PAGE: D:12% gél; 45mA; do vybehnutia čela z gélu E:12% gél; 48mA; čelo som nechala dôjsť do 2/3 gélu 
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Stabilitu komplexu som otestovala s pomocou ďalšej gélovej filtrácie čistých frakcií komplexu po 

prvej gélovej filtrácii. Komplex "trunc.4E•m7GTP•eIF4GHis peptid" je stabilný, na chromatograme je 

iba jeden pravidelný pík (obrázok 42C). Podobný prístup som zvolila aj k vzorkám, v ktorých nebol 

 komplex úplne čistý. Po druhej purifikácii som ešte bola schopná zredukovať mnoţstvo 

kontaminujúcich proteínov (dáta nie sú prezentované). Následne som jednotlivé purifikované frakcie 

zakoncentrovala na koncentráciu viac ako 8μg/μl
*
 (obrázok 42E).   

5.3.8 Hľadanie vhodných podmienok pre rast kryštálov. 

Po zváţení všetkých pre a proti sme sa rozhodli začať testovať schopnosť vybraných komplexov 

tvoriť kryštály za rôznych podmienok s celým Ca4E
Ser

 proteínom v komplexe s analógom čiapočky 

m
7
GTP a s komplexom trunc.4E•m

7
GpppG•eIF4GHis peptid. Pre skríning podmienok som pouţívala 

robotický systém Mosquito, ktorý by mal byť schopný presne pipetovať objem 100nl. Pri tomto 

objeme však nie je prístroj spoľahlivý a niekoľkokrát som stratila podstatnú časť vzorky v zaseknutých, 

resp. ohnutých ihlách prípadne vyparením z dávkovača (pri objemoch pod 1l dochádza k veľmi 

rýchlemu výparu vzorky, takţe pokiaľ je nutné operatívne riešiť nejaký problém, vzorka sa musí 

väčšinou kompletne doplniť). Vďaka tomuto prístroju som bola schopná otestovať takmer 1000 

rôznych podmienok rastu kryštálov napriek problematickej purifikácii, nedostačujúcim výťaţkom a 

veľmi krátkemu trvaniu stáţe v laboratóriu Dr. Andersena.  

Počas skríningu som zistila, ţe koncentrácia odporúčaná ako minimálna pre kryštalografiu je 

nedostatočná a je potrebné, aby koncentrácia v oboch testovaných prípadoch dosahovala minimálne 

8g/l. Pri vzorkách s koncentráciami pod túto hodnotu som nikdy nedostala ţiadne výsledky. Ďalším 

problémom bol pomerne vysoký výskyt kryštálov solí, ktoré boli pravdepodobne spôsobené 

fosfátovými skupinami čiapočkových analógov.  

Keďţe šlo o vyslovene kryštalografické laboratórium, postupne na základe skúseností vyvinuli 

vlastné súpravy na testovanie podmienok kryštalografie, ktoré sme si sami miešali v laboratóriu: PEG 

screen a Salt screen (96 podmienok pre pouţitie v 96-jamkovej kryštalografickej platničke)
†
. Jediná 

komerčne dostupná súprava, ktorú som na testovanie pouţila, bola Index screen (Hampton 

Research). Platničky som pripravovala vţdy v dvoch paralelách, a to pre inkubáciu pri teplote 4 a 

18°C. Pouţívala som metódu sitting drop.  

Najčastejšie som pozorovala precipitáciu, občas tzv. skins, alebo prázdne kvapky. Pri kaţdom 

komplexe sa mi podarilo získať jeden sľubný výsledok. V prípade Ca4E
Ser

•m
7
GTP išlo o veľmi malé 

ihličky, ktoré v určitom čase prestali rásť (obrázok 43 A). Rast ihličiek sa mi pri pokuse o 

optimalizáciu
‡
 nepodarilo zopakovať pravdepodobne kvôli nízkej koncentrácii proteínu, pri ďalšom 

pokuse došlo k značnej strate materiálu pre poruchu prístroja Mosquito a ďalšie pokusy uţ som 

                                                      

* táto koncentrácia je pravdepodobne pre rast kryštálov na úrovni spodnej hranice  
† Zloţenie jednotlivých súprav neuvádzam, ide o "know-how" laboratória Dr. Gregersa 
‡ otestovala som ďalších 29 pufrov s rôznym pH, inými chloridovými soľami oproti CaCl2, ktoré bolo v pufri prítomné, 

rôznymi koncentráciami PEG3350, izopropanolu atď.  
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nestihla urobiť. Napriek tomu, ţe mohlo ísť o soli CaCl2 s EDTA
*
 alebo čiapočkovým analógom, 

chcela by som sa v budúcnosti k optimalizácii nájdených podmienok vrátiť, skúsiť vyššie koncentrácie 

proteínu (aţ k 10g/l), prípadne pouţiť skrátenú verziu proteínu, ktorá by mala byť stabilnejšia a 

mohla by tak umoţniť rast kryštálov. Podobné mikroihličky, ktoré neboli schopné ďalšieho rastu, boli 

v minulosti pozorované pri pokuse o stanovenie kryštalografickej štruktúry myšieho eIF4E proteínu v 

komplexe s m
7
GDP purifikovaného podobne ako v našom prípade z inklúznych teliesok. K rastu 

kryštálov došlo aţ po skrátení N-konca eIF4E proteínu o 27 aminokyselinových zvyškov [146].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade komplexu trunc.4E•m
7
GpppG•eIF4GHis peptid sa mi podarilo v jednom z pufrov 

získať mikrokryštáliky (obrázok 43 B), ktoré mali niekoľko znakov naznačujúcich, ţe ide skôr 

o proteín neţ o soľ. Takýto odhad samozrejme nič neznamená - stále sa môţe ísť o kryštály soli, alebo 

o proteínové kryštály, ktoré majú obľúbenú poruchu  - chýbajúcu difrakciu. V tomto prípade by som 

sa taktieţ rada pokúsila o optimalizáciu podmienok a zlepšenie rastu kryštálov. 

5.4 Purifikácia apo-formy Ca4E
Ser

 proteínu opakovane zlyhala.   

Pre purifikáciu apo-formy proteínu sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. Tým hlavným je, ţe by sme 

chceli stanoviť asociačné konštanty oboch foriem Ca4E proteínu a určiť, aký vplyv má zámena Ser 

v polohe 116 za Leu na väzbu čiapočky a eIF4G peptidu, a tieţ či poloha 116 ovplyvňuje konformačné 

zmeny po naviazaní 4G peptidu, ktoré majú následne vplyv na väzbu analógu čiapočky na eIF4E. S 

afinitnou purifikáciou, ako som ju popísala, som nepokračovala. Sústredila som sa výlučne na 

vytvorenie protokolu pre purifikovanie apo-formy, ktorá by mohla slúţiť univerzálne pre všetky 

plánované pokusy.  

Po renaturácii Ca4E
Ser

 z rozpustených inklúznych teliesok v 6M GndHCl do rôznych pufrov
†
 som 

sa pokúšala oddeliť proteín od nešpecificít pomocou gélovej filtrácie (Superdex 75) a iontomeničovej 

chromatografii (UnoQ) na FPLC. S proteínom Ca4E
Ser

 však ko-purifikovalo veľké mnoţstvo 

bakteriálnych proteínov (obrázok 44). V oboch prípadoch bol Ca4E
Ser

 roztiahnutý do príliš veľkého 

mnoţstva frakcií, čo by nemalo nastávať, pokiaľ ide o homogénne molekuly jedného proteínu. Za 

normálnych okolností sa Ca4E
Ser

 proteín v komplexe s čiapočkovým analógom po gélovej filtrácii 

                                                      

* kombinácia CaCl2 a EDTA je uvádzaná ako jedna z najpravdepodobnejších pre tvorbu kryštálov solí pri kryštalografických 

pokusoch 
† TrisHCl, bis-Tris, Hepes, pH6,3-7,8 

Obrázok 43: Mikrofotografie potenciálnych 

proteínových mikrokryštálov.  

A: Mikroihličky v kvapke s precipitátom v prípade 

Ca4ESer•m7GTP. B: Mikrokryštalický precipitát aţ 

mikrokryštály v prípade komplexu 

trunc.4E•m7GpppG•eIF4GHis peptid.   
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vyskytoval okolo frakcie 26 (obrázok 35B a C)
*
. V tomto prípade sa vyskytuje vo frakcii s proteínmi s 

veľkými molekulovými hmotnosťami. Dalo by sa z toho vyvodiť, ţe ide o komplex, aj keď pomer 

Ca4E
Ser

 k nešpecifickým proteínom nie je 1:1. Skôr ale pozorujem Ca4E
Ser

 proteín agregovaný do 

väčších komplexov, podobne ako je to v inklúznych telieskach, akurát v oveľa menšej miere. 

Takţe len veľmi malá časť Ca4E
Ser

 sa nachádza v natívnej konformácii vhodnej na ďalšie pouţitie. 

Túto situáciu som sa pokúsila riešiť gélovou filtráciou v denaturujúcich podmienkach – 2M a 4M
†
 

GndHCl, čo neviedlo k zlepšeniu (dáta nie sú prezentované). Zároveň sa ukázalo, ţe kolóna sa pri 

daných podmienkach upcháva
‡
, preto som pri ďalších podobných purifikáciách pouţívala predkolónu 

– 2ml Sefadex 25G Superfine. Purifikácia na predkolóne prebiehala pomocou gravitačnej sily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne som sa pokúsila zlepšiť denaturáciu Ca4E
Ser

 proteínu v 6M GndHCl pozmenením pH. 

Stav denaturovaných inklúznych teliesok som sledovala pomocou absorbancie v širokom rozmedzí 

vlnových dĺţok (220 – 748nm). Zmeny v krivkách absorbancie sa prejavili výlučne v rozmedzí 220 – 

320nm. Pri pH9 som zaznamenala relatívne hladký pík, absorbčná krivka mala v porovnaní 

s ostatnými krivkami nízku osciláciu v oblasti 220-240nm (obrázok 45). Preto som inklúzne telieska 

denaturovala v 6M GndHCl pH9, následne som ich previedla do 4M GndHCl pH9 a purifikovala 

pomocou gélovej filtrácie, najprv na predkolóne (obrázok 46A), následne po zakoncentrovaní 

pomocou FPLC na kolóne Superdex 75. Pri tomto postupe došlo k oddeleniu časti Ca4E
Ser

 do frakcií 

s vysokomolekulárnymi proteínmi (obrázok 46B, frakcie 16-18) ale väčšina Ca4E
Ser

 sa nachádzala 

v relatívne prečistených frakciách (obrázok 46B, frakcie 19-22). Dôleţité je, ţe sa mi podarilo 

odstrániť vysokomolekulovú nešpecificitu, ktorá ko-purifikovala s Ca4E
Ser

 aj na aniontomeniči 

                                                      

* pri pouţití iontomeniča sa takéto porovnanie dá pouţiť len pri pouţití rovnakých pufrov a gradientov solí 
† vyššiu koncentráciu som nechcela pouţívať, aby som nezničila kolónu; všetky roztoky GndHCl na testovanie vplyvu pH na 

purifikáciu boli pripravované v 50mM TrisHCl, pH7,5-8,5 
‡ dochádzalo k zvýšeniu tlaku v systéme, pravdepodobne kvôli zanášaniu kolóny vysokomolekulovým precipitátom a to 

napriek centrifugácii vzorky pred nanášaním pri 20 000g/20min a následnom prefiltrovaní cez bakteriologický filter 

Obrázok 44: S apo-formou Ca4ESer ko-purifikujú bakteriálne proteíny. A: Frakcie po gélovej filtrácii na kolóne 

Superdex75 v bis-Tris pufri pH6,3. Nešpecificity sa drţia vo frakciách, v ktorých sa nachádza veľká väčšina Ca4ESer 

proteínu. Zvláštne je, ţe proteín sa vyskytuje vo veľmi širokom rozmedzí frakcií. B: Frakcie po iontomeničovej 

chromatografii na UnoQ kolóne v TrisHCl pH7,5. Ďaleko najlepší pokus o získanie apo-formy Ca4ESer. Z obrázku to 

nie je úplne zrejmé, ale v podstate vo všetkých píkoch sa spolu s Ca4ESer vyskytujú nešpecifické proteíny. Opäť je 

proteín rozloţený na príliš veľké mnoţstvo frakcií, čo pravdepodobne znamená, ţe ide o veľmi rôznorodú skupinu 

molekúl. Čísla jednotlivých frakcií sú vyznačené nad gélom.  

FPLC: 0,5ml frakcie; 52 frakcií (iontomenič); 50 frakcií (gélová filtrácia) 

PAGE: 12% gél; 150V/1hod 20min.   
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(obrázok 44B). Existovala teda reálna šanca, ţe sa mi podarí v ďalšom kroku odstrániť aj zvyšok 

nešpecificít pomocou UnoQ kolóny.  

Vzorky som teda rozdelila na časť obsahujúcu vysokomolekulárne nešpecificity a časť, ktorá ich 

neobsahuje. Previedla som ich pomocou dialýzy do TrisHCl pH7,6 a rozdelila pomocou UnoQ kolóny. 

Vysokomolekulové nešpecificity sa mi podľa očakávania nepodarilo odstrániť (obrázok 46C), ale 

ostatné nešpecificity som odstránila takmer úplne (obrázok 46D). V oboch prípadoch sa v purifikáte 

objavil proteín s niţšou molekulovou hmotnosťou neţ má Ca4E
Ser

. Pomocou western blotu som 

overila, ţe ide o skrátený Ca4E
Ser 

(dáta nie sú prezentované). K rozpadaniu proteínu dochádza 

pravdepodobne kvôli jeho dlhodobému pobytu pri izbovej teplote (FPLC nemáme chladené). V 

budúcnosti by sa tomu dalo zabrániť rýchlejšou manipuláciou s proteínom a umiestnením predkolóny 

do chladovej miestnosti, čomu by samozrejme bolo nutné prispôsobiť pH pouţívaných roztokov.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred tým, neţ som sa pustila do purifikácie veľkého mnoţstva apo-formy Ca4E, skontrolovala 

som pre istotu schopnosť väzby proteínu na afinitnú kolónu (s naviazaným analógom čiapočky). Na 

moje veľké prekvapenie však purifikovaný Ca4E proteín stratil schopnosť viazať sa na čiapočku, a to 

aj po dialýze do Hepes pufru. Ďalšími analýzami som potvrdila, ţe pH9 Ca4E proteínu neprospieva – 

po inkubácii v GndHCl pH9 dochádza k strate jeho aktivity, aj keď nasleduje okamţitá dialýza do 

Hepes, alebo Tris pufru.  

Správna konformácia eIF4E proteínu je zásadná pre jeho funkčnosť, napriek tomu, ţe ide 

pravdepodobne často o subtílne zmeny. Je dostupné pomerne veľké mnoţstvo literatúry zaoberajúcej 

sa podmienkami purifikácie a merania eIF4E proteínov (vzhľadom na konformáciu, stabilitu či afinitu 

eIF4E k väzobným partnerom). Jednoduchý "recept" na eIF4E však neexistuje. Napriek veľkej miere 

konzervovanosti eIF4E proteínov sa podstatne odlišujú napríklad aj v hodnote pI
*
, čo má určite vplyv 

na výber vhodných pufrov a pri iontomeničovej chromatografii aj na výber vhodnej kolóny. Podľa 

mojej mienky existuje určitý trend v pouţívaní pufrov: komplex 4E-4G je pravdepodobne 

favorizovaný v Tris pufroch, 4E v komplexe s čiapočkou (aj v prípade merania asociačných konštánt) 

                                                      

* myší a ľudský 4E proteín má pI cca 8,3; kvasinkové cca 5,2 

Obrázok 45: Stanovenie absorbčných 

spektier inklúznych teliesok 

denaturovaných v 6M GndHCl-TrisHCl 

v rozmedzí pH3-12. Pri pH3 sa v oblasti 

247-274nm objavuje zvláštne sploštenie 

píku. Pri pH 12 sa v oblasti 250nm objavuje 

extra pík. V rozmedzí pH4-7,7 sa vrchol píku 

nachádza v oblasti vlnovej dĺţky 265nm. Pri 

pH9 došlo k posunu maxima na 274nm a k 

zmierneniu oscilácie v oblasti 220-240nm. 

Pre ďalšie pokusy som sa rozhodla na 

denaturáciu pouţívať práve pH9. 

Z neznámych príčin sa mi opakovane 

nedarilo odmerať absorpčné spektrum pri 

pH4.   

Meranie absorbancie prebehlo pomocou 

nano-dropu, na meranie som pouţila 1μl 

vzorky. 
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v Hepes a apo-forma vo fosfátových pufroch. Zdá sa však, ţe najpouţívanejší pufor pre pokusy 

s eIF4E proteínmi je Hepes pufor.  

Príprava apo-formy ľudského aj kvasinkového eIF4E proteínu bola popísaná v literatúre a ako 

vhodný bol doporučený fosfátový pufor [18, 236]. V Hepes pufri apo-forma agreguje [18], k následnej 

deagregácii dochádza po pridaní analógov čiapočky [558]. Najlepší postup sa zdá byť purifikácia 

pomocou afinitnej kolóny (podporí sa tak správna konformácia eIF4E), s tým, ţe vytesnenie vzorky 

z kolóny prebieha pomocou vysokej koncentrácie soli (napr. 1M KCl, 2M NaCl) s následným 

dočistením pomocou gélovej filtrácie, alebo iontomeničovej chromatografie [9, 18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento postup však asi nie je pouţiteľný pre kvasinkový eIF4E, nakoľko sa pomocou vysokej 

koncentrácie soli z kolóny neuvoľňuje [236]. Pri príprave apo-formy sa teda pouţíva alternatívna 

metóda vytesnenia eIF4E z kolóny niektorým z analógov čiapočky, prípadne GTP a následná dialýza 

do pufru bez čiapočkového analógu, a to (pre mňa trochu nevysvetliteľne) aj v prípade eIF4E vyšších 

Obrázok 46: Získať čistý Ca4ESer sa podarilo chromatografiou v troch krokoch. A: Gélová filtrácia na 

Sefadexe 25G Superfine v 4M GndHCl TrisHCl pH9 slúţila na odstránenie prípadného precipitátu zo vzorky pred 

nanesením na Superdex kolónu. V tomto kroku dochádza aj k čiastočnému odstráneniu proteínov s vysokou 

molekulovou hmotnosťou. B: Gélová filtrácia v prevedení FPLC v rovnakých podmienkach ako v A s pouţitím 

kolóny Superdex 75. V pH9 došlo k odstráneniu vysokomolekulových proteínov z frakcií s najväčšou 

koncentráciou Ca4ESer (19-22), čím sa straty redukujú na minimum. C: Aniontomeničová chromatografia pomocou 

UnoQ v TrisHCl pH7,6. K odstráneniu vysokomolekulárnych nešpecificít z frakcií 15-18 z gélovej filtrácie 

nedochádza. D: Naopak, u frakcií z gélovej filtrácie 19-23, sa mi pomocou UnoQ v rovnakých podmienkach 

podarilo dosiahnuť vysokú čistotu. Čísla jednotlivých frakcií sú vyznačené nad gélom. 

A, B: farbené Coomasie Blue; C,D: striebro 

FPLC: 0,5ml frakcie; 50 frakcií (gélová filtrácia); 52 frakcií (iontomenič) 

PAGE: 12% gél; 150V/1hod 20min.   
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eukaryotov [napr.: 18, 108]. Podobný postup však nedoporučuje jedna z najvýznamnejších osobností 

na poli štúdia interakcií eIF4E proteínu, ktorá metodologicky posunula skúmanie interakcií výrazne 

dopredu – Anna Niedzwiecka. Zvyškové mnoţstvá analógov čiapočky podľa nej veľmi ovplyvňujú 

ďalšie merania, a preto odporúča purifikovať eIF4E úplne bez kontaktu s čiapočkou (dokonca bez 

afinitnej chromatografie), a navyše z inklúznych teliesok [5]. Najväčšia kritika tohto postupu vyšla 

z laboratória Roberta Rhoadsa. Zdá sa totiţ, ţe purifikát z inklúznych teliesok obsahuje časť nesprávne 

zbalených proteínov, a zmena konformácie tejto skupiny proteínov po pridaní čiapočky spôsobuje, ţe 

merania kinetiky vzniku komplexov eIF4E vyzerajú, ako by šlo o dvojstupňový proces. Autori 

dokonca tvrdia, ţe naviazanie eIF4G na eIF4E nezlepšuje asociáciu a stabilitu väzby eIF4E 

s čiapočkou, ani naopak čiapočka naviazaná na eIF4E neuľahčuje a nestabilizuje väzbu s eIF4G [197]. 

Tvrdia dokonca, ţe pre prácu s eIF4E je nevhodné aj pouţitie detergentov a sonikovanie [197]. Na 

podporu svojich teórií citujú ďalšie práce, v ktorých bol pouţitý prirodzený eIF4E proteín ([559, 560] 

sek. cit. z: [197]). Dôkazy o koordinovanej interakcii komplexu eIF4G-eIF4E-čiapočka však 

nepochádzajú len z mnohých biofyzikálnych a in vitro meraní [5, 22, 23, 108, 194, 198, 235], ale aj zo 

štruktúrnych štúdií [18, 22, 23]. Momentálne sa teda zdá, ţe napriek mnoţstvu publikovaných 

informácií o otázke tvorby zmieneného komplexu stále nevieme, ako in vivo presne vzniká, preto je 

dosť problematické zvoliť správny metodologický prístup k purifikácii a charakterizácii interakcií 

eIF4E proteínu.        

O vplyve zloţenia pufru na konformáciu eIF4E proteínov vypovedá aj nedávny prípad 

kryštalografie ľudského eIF4E proteínu v komplexe s peptidom eIF4G1 proteínu a s m
7
GTP. K 

vytvoreniu kryštálov došlo v pufri obsahujúcom vysokú koncentráciu NH4SO 4. Koncentrácie nad 2M 

znevýhodňujú naviazanie analógov čiapočky do komplexu a naopak favorizujú pevné naviazanie 

peptidu eIF4G, čo malo za následok, ţe časť kryštálov mala namiesto m
7
GTP v čiapočku-viaţucom 

ţliabku glycerol, ktorý pochádzal zo zmrazovacieho pufru [15].  

Z hore uvedených dôvodov plánujem pred akoukoľvek ďalšou prácou s proteínom Ca4E in vitro 

urobiť novú, o mnoho podrobnejšiu, analýzu literatúry a následné otestovanie vlastností Ca4E proteínu 

vo vytipovaných podmienkach. Pravdepodobne sa však pokúsim o purifikáciu z lyzátu vo fosfátovom 

pufri, prípadne sa vrátim k TrisHCl pH7,5 a purifikácii pomocou iontomeničovej chromatografie 

(samozrejme pokiaľ bude Ca4E následne schopný viazať sa na afinitnú kolónu) s tým, ţe sa zmierim s 

nízkymi výťaţkami (obrázok 44B). Koniec-koncov, aj hore uvedená Anna Niedzwiecka uvádza 

účinnosť purifikácie podľa typu eIF4E proteínu na úrovni 5-10% (osobné zdelenie). Jednou 

z moţností je aj vyuţitie nedenaturačného detergentu CHAPS, ktorý bol úspešne pouţitý v prípade 

kvasinkového eIF4E proteínu uţ niekoľko krát [22, 148, 236].     
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5.5 C. albicans eIF4G 

Proteínom Ca4G som sa začala zaoberať kvôli podozreniu, ţe proteín Ca4E pravdepodobne nie je 

schopný správne "komunikovať" s translačným aparátom S. cerevisiae. Napriek tomu, ţe 4E faktory 

oboch organizmov sú si veľmi podobné (aţ 74% podobnosť, 54%  identita), a očakávali sme plnú 

funkčnosť CaCDC33 z C. albicans, kmene S. cerevisiae transformované vektorom nesúcim gén 

CaCDC33 sa správajú termosenzitívne [234]. Ako som uţ spomínala v kapitole 5.2, u cicavcov je 

zvýšená hladina eIF4E spájaná s nádorovou transformáciou, u kvasiniek bolo dokázané, ţe 

mnohonásobné zvýšenie hladiny eIF4E v bunkách nemá výrazný fenotypový prejav. Translačný 

iniciačný aparát kvasiniek sa v niektorých podstatných detailoch líši od aparátu vyšších organizmov, 

závaţnosť vplyvu hladiny eIF4E na fenotyp je jednou z nich (viď kapitola 2.3). Z vyššie uvedených 

dôvodov sme predpokladali, ţe pozorovaná termosenzitivita by mohla byť spôsobená skôr súťaţením 

dvoch rôznych eIF4E faktorov o ostatné zloţky translačného aparátu, neţ nadmernou produkciou 

eIF4E faktoru v bunkách. Túto hypotézu sme čiastočne vyvrátili prípravou kmeňov, u ktorých 

translácia závisí výlučne na Ca4E proteíne. Tieto kmene si termosenzitivitu do určitej miery 

zachovávajú [234]. Keďţe jediný faktor translačnej mašinérie, na ktorý sa eIF4E proteín viaţe, je 

eIF4G, pokúsila som sa vniesť eIF4G do kmeňov S. cerevisiae nesúcich Ca4E.  

Proteín eIF4G u C. albicans (Ca4G) je podľa databáz kódovaný (pomerne neštandardne, viď 

kapitola 2.2) iba jedným génom, nazývaným zhodne s ortológom S. cerevisiae TIF4631 (orf19.3599
*
). 

Otázka je, či C. albicans nevyuţíva alternatívny štart transkripcie, alebo translácie, prípadne nejakú 

zostrihovú variantu mRNA na vytvorenie ďalšej formy proteínu
†
. Podľa databázy CGD [561] nebol 

doteraz gén charakterizovaný a funkcia proteínu ako translačného iniciačného faktora 4G nebola 

potvrdená. V literatúre sa ale s týmto predikovaným proteínom stretneme - jeho nadexpresia je spájaná 

s hyperfilamentárnym rastom (na rozdiel od nadexpresie eIF4E, kedy k hyperfilamentácii nedochádza), 

tvorba hýf je dokonca viditeľná aj na YEPD médiu, na ktorom za normálnych okolností k podobnému 

fenotypu nedochádza [562]. CaTIF4631
‡
 zároveň patrí ku génom, ktorých transkripcia je veľmi 

mierne utlmená po internalizovaní C. albicans do makrofágov, čo súvisí s utlmením celkovej 

translácie [563].  

5.5.1 Klonovanie Ca4G
Leu 

a Ca4G
Ser

 

Keďţe nie je k dispozícii protilátka proti Ca4G proteínu, rozhodli sme sa pre vytvorenie 

konštruktu s génom kódujúcim Ca4G proteín fúzovaný na N-terminálnom konci s flag-tagom. Pretoţe 

gén CaTIF4631obsahuje iba jeden CUG kodón, a to zhruba v strede kódujúcej oblasti, mohli sme pre 

klonovanie pouţiť rovnaké primery pre obe verzie proteínu (mutovanie CUG kodónu na univerzálny 

Ser-kódujúci kodón géne CaTIF4631, viď nasledujúca kapitola). Pretoţe Flag epitop má pomerne dlhú 

kódujúcu sekvenciu, navrhli sme dva primery pre začiatok génu, ktoré sa čiastočne prekrývajú 

                                                      

* zdroj: CGD – Candida Genome Database; Databáza genómu rodu Candida; http://www.candidagenome.org – verzia 21  
† ţiadna z uvedených moţností nie je predikovaná, vzhľadom na nízky výskyt intrónov v ORF-och C. albicans nie je 

alternatívny zostrih ani pravdepodobný   
‡ kvôli prehľadnosti budem nazývať gén TIF4631 C. albicans CaTIF4631 
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(flag_Ca-IF4G-F1 a flag_Ca-IF4G-F2) a jeden pre koniec génu (Ca-IF4G-R, tabuľka 6), takţe bolo 

potrebné previesť na amplifikovanie CaTIF4631génu dve PCR reakcie s prečistením produktu medzi 

nimi. Pre vkladanie do plazmidu boli do primerov navrhnuté rozoznávacie miesta pre restrikčné 

endonukleázy: EcoRI (primer komplementárny k 5´ koncu génu) a XhoI (primer komplementárny k 3´ 

koncu génu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gén kódujúci proteín Ca4G patrí medzi väčšie gény, má 3255nt, preto som sa rozhodla ho najprv 

vloţiť do plazmidu TOPO 2.1. Gén bol amplifikovaný z genómovej DNA  klinického izolátu 

C. albicans. Vzhľadom na dĺţku produktu som PCR pomerne dlho optimalizovala. Sekvenčná analýza  

jednotlivých  klonov bohuţiaľ ukázala, ţe majú pomerne vysoké mnoţstvo mutácií, ktoré sa medzi 

jednotlivými klonmi líšili. Podobné výsledky som získala aj po pridaní väčšieho mnoţstva Pfu
*
 

polymerázy do PCR zmesi (5%  jednotiek Pfu ku 95%  jednotiek Taq polymerázy) a dokonca aj po 

                                                      

* Pfu patrí medzi polymerázy s vyššou presnosťou, ale pomerne nízkou procesivitou, čomu zodpovedali aj nízke výťaţky 

PCR. Práve kvoli nízkej procesivite pouţívame beţne zmes 1% jednotiek Pfu ku 99% jednotiek Taq.   

Obrázok 47: Porovnanie proteínovej sekvencie eIF4G proteínov S. cerevisiae a C. albicans. Proteín Ca4G je 

podstatne väčší, predĺţenú má najmä N-terminálnu časť. Na obrázku sú vyznačené základné konzervované domény 

eIF4G faktoru S. cerevisiae. V modrom boxe je RNA väzobná doména; ţltou farbou je vyznačená PABP väzobná 

doména; hnedou farbou je zvýraznená eIF4E väzobná oblasť; v červenom boxe sa nachádza eIF4A väzobná oblasť, ktorej 

súčasťou je MIF4G doména – čierne podčiarknutie v rámci červeného boxu a nakoniec zelenou sú zvýraznené arginín-

serín bohaté RNA väzobné domény. Najviac konzervovaná je MIF4G doména, ale eIF4A väzobná oblasť, ktorej je 

súčasťou, obsahuje u Ca4G proteínu niekoľko inzercií. Prekvapivo málo konzervovaná je PABP väzobná doména.         

Na porovnanie proteínov som pouţila program MultAlin 5.4.1, matrica: blosum62; [3]; >90% podobnosť je označená 

červenou farbou, >50% podobnosť modrou farbou 

Zobrazenie konzervovaných úsekov bolo urobené podľa [20].  
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prevedení PCR za pouţitia samotnej Pfu polymerázy. Pokúsila som sa aj o vloţenie génu do plazmidu 

pBSc, ale neúspešne (dáta nie sú prezentované).   

Nakoniec sa ako úspešná ukázala byť stratégia pouţitia súpravy High Fidelity PCR Master 

(Roche), ktorá dávala celkom prijateľné výťaţky (obrázok 48A), následného vloţenia PCR produktu 

do TOPO vektoru a prenesenie génu do kvasinkového expresného vektoru pYX232 po častiach (vloţiť 

celý gén naraz sa opakovane nedarilo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloţenie génu do TOPO vektoru bolo overené restrikčnou analýzou (obrázok 48B). Vzhľadom na 

problematické miesta v géne, ktoré boli veľmi zle osekvenované v predchádzajúcich pokusoch, som 

navrhla 5 dvojíc sekvenačných primerov (primery Ca4GseqL1-R1 aţ Ca4GseqL5-R5, viď tabuľka 6), 

ktoré rovnomerne pokrývajú celý gén a umoţňujú ho sekvenovať v celej dĺţke z oboch strán. 

Pomocou týchto primerov sa nám podarilo nájsť klony, ktorá boli vhodné na prenesenie génu do 

pYX232. V géne sa mi podarilo nájsť unikátne štiepne miesta, ktoré sa nachádzajú aj v klonovacej 

oblasti vektoru, takţe bolo moţné  vloţiť do pYX232 najprv fragment génu s lepivými koncami 

generovanými restriktázami EcoRI/BamHI a následne fragment s lepivými koncami generovanými 

restriktázami BamHI/XhoI. Týmto postupom sa z plazmidu pYX232 vyštiepi sekvencia kódujúca HA 

značku, Ca4G je teda produkované s N-terminálnym Flag epitopom. Správnosť vloţenia fragmentu 

som overila pomocou restrikčnej analýzy a PCR (obrázok 49).  

V rovnakom vektore som klonovala aj Ca4G
Ser

. Po prevedení cielenej mutagenézy (kapitola5.5.2) 

som vymenila nemutovaný úsek z génu CaTIF4631 vloţenom vo vektore pYX232 za mutovaný úsek 

z plazmidu TOPO4Gpep.mut. pomocou restrikčných enzýmov ClaI a EcoRV (dáta nie sú 

prezentované).     

Obrázok 48: Tvorba konštruktu Ca4G-TOPO. A: PCR reakcia pomocou súpravy High-Fidelity PCR Master, 

na elektroforéze je nanesených 5μl z 20μl reakcie. B: Overenie niektorých vybraných klonov TOPO Ca4G 

vektoru pred sekvenovaním. Z tejto série testovania som sekvenovala klon 2. Overovanie prebehlo pomocou 

kombinácie restriktáz BamHI/SalI a HindIII/EcoRI, ako je vyznačené nad gélmi. Očakávané veľkosti fragmentov 

sú vyznačené po oboch stranách gélov. Čísla nad dráhami zodpovedajú jednotlivým klonom. 

M 15 – marker; 0,8% agaróza, 75V/1hod. 
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5.5.2 Cielená mutagenéza CUG kodónu v géne CaTIF4631 

Gén kódujúci Ca4G proteín je veľmi veľký, a hlavne z tohoto dôvodu vznikali problémy s jeho 

amplifikáciou pomocou PCR (častý výskyt mutácií). Rozhodla som sa, ţe pre účely cielenej 

mutagenézy pomocou PCR by bolo bezpečnejšie preniesť iba časť génu v okolí mutovanej oblasti do 

malého plazmidu. Tým by sa čo najviac zredukovala pravdepodobnosť generovania neţelaných 

mutácií. Táto časť génu ale musela obsahovať miesta rozpoznávané restrikčnými endonukleázami, aby 

bolo moţné danú oblasť po prebehnutí mutagenézy vymeniť za tú istú oblasť v pôvodnom 

nemutovanom géne. V relatívnej blízkosti mutovaného kodónu som našla dve vyhovujúce štiepne 

miesta: rozpoznávané ClaI a EcoRV. Dané restriktázy nerozpoznávajú ţiadnu inú sekvenciu v celom 

konštrukte. Ako vhodný plazmid pre metódu cielenej mutagenézy bol vybraný TOPO4 vektor, do 

ktorého sa pomocou tzv. TA klonovania vkladajú fragmenty priamo po PCR bez nutnosti restrikčného 

štiepenia a pouţitia klasickej ligácie. Preto na amplifikáciu zvoleného fragmentu bolo moţné pouţiť 

sekvenačné primery L2, R3, ktoré sú vhodne umiestnené v géne tak, ţe obe zvolené restrikčné 

endonukleázy sa nachádzajú vnútri úseku L2-R3. 

Po mnohonásobných neúspešných pokusoch vloţiť L2-R3 fragment CaTIF4631 do TOPO vektoru 

a následne aj do vektoru  pJET1.2
*
 som usúdila, ţe musí ísť o sekvenciu toxickú pre baktérie, alebo 

nestabilnú v bakteriálnych bunkách. Preto som navrhla nové primery (4GfraSDMfor, 4GfraSDMrev a  

4GfraSDMrevII), ktoré sekvenciu javiacu sa ako toxickú čo najviac redukovali a zvolila som radšej 

hneď dve varianty, kratšiu a dlhšiu (obrázok 50).  

                                                      

* pJET1.2/blunt je vektor umoţňujúci veľmi stringentnú selekciu klonov pomocou letálneho génu eco47IR, klony, v ktorých 

nie je vo vektore vloţený poţadovaný fragment nepreţívajú. 

Obrázok 49: Overenie kvasinkového expresného vektoru pX10. A: Restrikčná analýza vybraných klonov pomocou 

EcoRI/XhoI a SalI/XhoI kombinácie enzýmov. Čísla klonov sú označené nad a pod gélom a korešpondujú s očíslovaním 

klonov na obrázku B. V prvej dráhe patriacej k danému klonu je vţdy štiepenie pomocou dvojice enzýmov EcoRI/XhoI 

a v druhej dráhe SalI/XhoI. Očakávaná veľkosť fragmentov v bp je vyznačená na ľavej a pravej strane gélu, spolu 

s označením, o ktorú variantu štiepenia ide. B: PCR analýza vybraných klonov pomocou génovo špecifických primerov: 

flag_Ca-IF4G-F2 a Ca-IF4G-R. Očakávaná veľkosť fragmentu v bp je vyznačená na boku gélu. Všetky fragmenty 

všetkých testovaných klonov zodpovedajú očakávaným veľkostiam. Ďalej som pracovala s klonom 10. M 15 a M 16 – 

markery; 0,8% agaróza, 75V/1hod. 
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PCR na amplifikáciu fragmentov nebolo nutné optimalizovať, oba fragmenty sa podarilo vloţiť do 

plazmidu pJET1.2 na prvý pokus a správnosť vloţenia fragmentov som overila restrikčnou analýzou 

(obrázok 51). Vybraný klon pJET+4GfraK1 som pouţila na cielenú mutagenézu pomocou primerov 

mut4Gfor a mut4Grev (tabuľka 6). Úspešnosť mutagenézy som overila sekvenovaním. Mutagenéza 

prebehla v poriadku, ale iba jeden z troch sekvenovaných klonov bol bez iných mutácií. Tento klon 

som pouţila na vytvorenie vektora pX1- vektor kódujúci proteín Ca4G
CTG416TCC

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 50: Schéma fragmentu určeného na cielenú mutagenézu. Pôvodne vybraná oblasť ohraničená sekvenačnými 

primermi L2 a R3 (zvýraznené modrým pozadím) mala všetky poţadované náleţitosti: unikátne štiepne miesta (EcoRV 

a ClaI; zvýraznené červeným pozadím), dostatočne krátka sekvencia a samozrejme výskyt mutovaného kodónu vo vnútri 

sekvencie. Nebolo moţné ju však udrţať v bakteriálnych bunkách (pravdepodobne toxická sekvencia). Preto boli navrhnuté 

dve sady primerov, ktoré čo najviac redukovali danú sekvenciu, ale len tak, aby sa stále dali pouţiť zvolené restriktázy: 

4GfraSDMfor/4GfraSDMrev a 4GfraSDMfor/4GfraSDMrevII (zvýraznené svetlozeleným pozadím). CTG kodón určený na 

mutagenézu je zvýraznený modrým obdĺţnikom.       

Obrázok 51: Overenie konštruktu pJET+4GfraK. Restrikčná analýza štiepením BglII restriktázou, štiepne miesto 

obklopuje miesto vkladania produktu. Očakávané veľkosti fragmentov sú vyznačené po bokoch gélu. Klony 1-12: kratší 

fragment generovaný s pouţitím primerov: 4GfraSDMfor/4GfraSDMrevII; klony 13-24: dlhší fragment generovaný 

s pouţitím primerov: 4GfraSDMfor/4GfraSDMrev. Všetky fragmenty pravdepodobne zodpovedajú očakávaným 

veľkostiam, odlišnosti sú asi spôsobené zvlnením vzoriek v géli. Pre ďalšiu prácu som vybrala klon 1. 

M 15 a M 50 – markery; 1,5% agaróza, 80V/1hod     
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5.5.3 Pridanie Ca4G do kmeňov S. cerevisiae, ktorých translácia závisí od Ca4E 

proteínu, zmierňuje termosenzitívny fenotyp 

Kmene NAF7 a NAF3 [charakterizované v: 234] som transformovala plazmidmi pX10 (Ca4G
Leu

) 

a pX1 (Ca4GSer). Pomocou testu auxotrofných markerov som vybrala transformované kmene, 

s ktorými som následne pracovala. V období spisovania tejto práce sú dokončené iba pilotné pokusy. 

Vloţenie Ca4G jednoznačne zmierňuje termosenzitivitu transformovaných kmeňov. Kmene 

4E
S
4G

L
 a 4E

S
4G

S 
rastú o niečo lepšie ako kmeň NAF3 - ako jediný eIF4E sa v ňom nachádza Ca4E

Ser
 

(obrázok 52B). Aj pri zvýšenej teplote inkubácie (35°C) sa rastová krivka pribliţuje ku krivke 

divokého kmeňa (obrázok 52B). Kmene ale stále vstupujú do stacionárnej fázy pri niţších optických 

denzitách neţ divoký kmeň a pri 38°C nerastú takmer vôbec (dáta nie sú prezentované). Veľké 

zlepšenie je poznať pri kmeňoch 4E
L
4G

L
 a 4E

L
4G

S
, kde je pri semi-permisívnej teplote 35°C jasne 

viditeľný posun v rýchlosti rastu (obrázok 52A). Stacionárna fáza však nastupuje ešte skôr ako u 

kmeňov 4E
S
4G

L
 a 4E

S
4G

S 
 a ich rastová rýchlosť je o niečo menšia (obrázok 52B).  

Medzi dvojicou kmeňov 4E
S
4G

L
 a 4E

S
4G

S  
a taktieţ medzi kmeňmi 4E

L
4G

L
 a 4E

L
4G

S 
však nie je 

viditeľný ţiaden rozdiel v rastových charakteristikách. Z toho vyvodzujem dva závery: 1. V pouţitom 

modelovom systéme nemá na funkčnosť Ca4G zámena serínu za leucín v mieste výskytu CUG 

kodónu ţiaden, alebo len minimálny vplyv. 2. Výskyt serínu/leucínu na mieste CUG kodónu u Ca4E 

pravdepodobne ovplyvňuje interakciu Ca4E s Ca4G. Mohlo by taktieţ ísť o rozdielnu schopnosť 

proteínov Ca4E
Ser 

a Ca4E
Leu

 zosilnenia interakcie s čiapočkou po naviazaní Ca4G (zhoršený prenos 

zmeny konformácie pozdĺţ kostry Ca4E
Leu

 aţ do čiapočku-viaţuceho ţliabku). Ca4G teda zlepšuje 

iniciáciu translácie v kmeňoch NA3 a NAF7, ale evidentne nie je na úrovni translácie divokého typu.  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 52: Vplyv Ca4GLeu a Ca4GSer na rast NAF7 a NAF3 kmeňov pri semi-permisívnej teplote 35°C.  

A: Kontrolný termosenzitívny kmeň S. cerevisiae CWO4 33-1 (v grafe 33-1) pri teplote 35°C nerastie. Výrazný 

termosenzitívny fenotyp vykazujú aj kmene, ktoré produkujú Ca4ELeu, či uţ ako jediný eIF4E proteín (Ca4ELeu), alebo 

v kombinácii so S. cerevisiae eIF4E (33-1+ Ca4ELeu). Pridanie Ca4GLeu značne zmierňuje termosenzitívny fenotyp (4EL4GL-1 

a 4EL4GL-w; ide o dva nezávislé klony). Rastové charakteristiky kmeňov, u ktorých iniciácia translácie čiastočne závisí na 

translačných faktoroch C. albicans sa pri 35°C líšia od divokého typu (wt a wt+ Ca4ELeu).  

B: Kmene 4ES4GL a 4ES4GS (vytvorené pridaním génu kódujúceho Ca4GLeu alebo Ca4GSer proteín do kmeňa NAF3 – 

obsahuje Ca4ESer) rastú o niečo lepšie neţ NAF3 (Ca4ESer), takţe pridanie Ca4G proteínu trochu pomáha aj v prípade verzie 

Ca4E proteínu so Ser v polohe 116. Zlepšenie rastu je ale minimálne. U proteínu Ca4G evidentne nezáleţí na tom, či sa 

v mieste CUG kodónu nachádza Leu alebo Ser.   

Kmene boli kultivované v aeróbnych podmienkach v minimálnom médiu pod vhodným selekčným tlakom pri 35°C.       
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Podobnosť proteínu Ca4G s eIF4G proteínom S. cerevisiae je pomerne veľká (obrázok 47), ale N-

terminálna polovica, v ktorej sa nachádza RNA väzobná, PABP väzobná a eIF4E väzobná oblasť, sa 

v niektorých častiach dosť odlišuje. Najmenšiu zhodu vykazuje PABP väzobná oblasť. Najviac 

konzervovaná je MIF4G doména. Mňa samozrejme najviac zaujíma eIF4E väzobná oblasť, ktorá je ku 

podivu taktieţ pomerne málo konzervovaná a oveľa väčšia zhoda aminokyselín sa vyskytuje v oblasti 

smerom k N-terminálnemu koncu (teda tesne pred 4E väzobnou oblasťou). Jej najdôleţitejšia časť – 

4E väzobný motív
*
 – konzervovaný je, teda by malo z tohto hľadiska ísť o funkčný eIF4G proteín. 

Oblasť väzby eIF4A a koncová RNA väzobná doména majú v Ca4G výrazné vmedzerené oblasti 

"navyše" (obrázok 47). Tu sa pravdepodobne viaţu aj faktory eIF1 a eIF5 [4], ktoré zabezpečujú 

kontakty eIF4G s ďalšími členmi translačného iniciačného komplexu (kapitola 2.2). Proteín Ca4G by 

teda mohol mať problémy interagovať translačnou mašinériou S. cerevisiae, takţe vytvorené kmene by 

nedosahovali rastové charakteristiky divokého kmeňa.  

Problémom by mohla byť aj vysoká koncentrácia eIF4G proteínov. eIF4E proteínu by totiţ 

v bunkách malo byť viac, neţ eIF4G proteínu [178], ktorého hladina je v kmeňoch 4E
L
4G

L
, 4E

L
4G

S
, 

4E
S
4G

L
 a 4E

S
4G

S  
zvýšená o Ca4G, ktorý je navyše produkovaný zo silného konštitutívneho 

promótoru TPI. Najvhodnejší prístup, ako zaistiť správnu hladinu eIF4G proteínu, je deletovať oba 

gény kódujúce eIF4G proteín S. cerevisiae a produkovať Ca4G z prirodzených promótorov Sc4GI a II. 

Takýto modelový systém nám zároveň umoţní vyhnúť sa prípadnej kompetícii jednotlivých faktorov 

a taktieţ zistiť, nakoľko je Ca4G proteín funkčný v S. cerevisiae. Deletovanie TIF4631 aj TIF4632 je 

naplánované a prebehne v krátkom časovom horizonte. Ďalšie moţné riešenie je pripraviť chiméru 

eIF4G, ktorá by mala eIF4E väzobnú oblasť Ca4G proteínu a oblasti potrebné na interakciu so 

zvyškom translačného aparátu zo S. cerevisiae eIF4G. Kladný výsledok takéhoto pokusu je však 

značne neistý. Vzhľadom na to, ţe nie je známa priestorová štruktúra eIF4G, bude určite 

problematické trafiť sa zo zámenou časti proteínu tak, aby sa zachovali interdoménové interakcie 

potrebné pre správne fungovanie eIF4G. Pravdepodobnosť, ţe niečo také nie je vôbec moţné, je 

rozhodne nenulová. Obávam sa však, ţe je skutočne potrebné zabezpečiť perfektne fungujúce 

prepojenie mRNA-Ca4E-Ca4G so zvyškom translačnej mašinérie. Pokiaľ je za rozpoznávanie 

modifikovaných čiapočiek u C. albicans skutočne zodpovedný Ca4E proteín, mohli by aj malé 

"nepresnosti" v spomínaných interakciách viesť k tomu, ţe nebudem schopná túto hypotézu 

v modelovom organizme S. cerevisiae overiť. Preto sa snaţím zaistiť perfektné fungovanie 

translačného iniciačného aparátu a charakterizovanie problémových bodov výskumu.  

Napriek tomu, ţe zatiaľ nie som schopná zabezpečiť bezproblémový rast kmeňov 4E
L
4G

L
, 

4E
L
4G

S
, 4E

S
4G

L
 a 4E

S
4G

S
, určite stojí za pokus otestovať, či prítomnosť Ca4G spolu s Ca4E 

v kmeňoch S. cerevisiae s narušenou dráhou tvorby čiapočky
†
 neumoţní iniciáciu translácie 

defektných mRNA molekúl. Na tento pokus však nie je moţné kvôli nevhodnému markeru auxotrofie 

                                                      

* YXXXXLϕ – Tyr, akákoľvek aminokyselina, Leu, hydrofóbna aminokyselina 
† kmene Hw 3031A abdG8ts a abdE15ts – mutácia v géne abd1 (kóduje mRNA metyltransferázu), ktorá spôsobuje 

termosenzitívny fenotyp   
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pouţiť plazmidy pX1 a pX10
*
. Gény CaTIF4631 a CaTIF4631

CTG416TCC
 bude nutné preniesť do 

plazmidu pUG23
†
, ktorý kóduje HIS3 markerový gén a umoţňuje vytvoriť C-terminálnu fúziu 

s vylepšeným yEGFP3 [564].   

V minulosti sa mi nepodarilo odliečiť plazmidy nesúce gény abdG8
ts
 a abdE15

ts
 po vnesení 

Ca4E
Leu

 alebo Ca4E
Ser

 do kmeňov Hw 303 1A abdG8 a abdE15 [234]. Kmene C. albicans s deléciou 

génu kódujúceho mRNA metyltransferázu však majú spomalený rast a niektoré aj termosenzitívny 

fenotyp [463] a odliečované plazmidy sú centromerické [532], takţe by mohlo byť ich odliečovanie 

problematické. Odliečiť kmeň CWO4 od divokej alely génu CDC33 a jej nahradenie menej funkčným 

CaCDC33 a CaCDC33
L116S

 sa síce podarilo [234], ale v prípade Hw 303 1A abdG8 a abdE15 je 

situácia zloţitejšia kvôli defektu v čiapočkovej štruktúre. Je preto potrebné zabezpečiť aspoň 

minimálnu výhodu kmeňov Hw 303 abd
ts
 s Ca4E, aby k odliečeniu mohlo dôjsť, resp. aby odliečené 

kmene bolo moţné zachytiť (aby tvorili podstatnú časť kultúry). Verím, ţe by k tomu Ca4G mohlo 

prispieť.      

 

5.6 Orf19.3914 

5.6.1 Charakterizácia proteínu orf19.3914 a jeho zaradenie do kontextu proteínovej 

rodiny translačných iniciačných faktorov eIF4E.  

Vzhľadom nato, ţe sa mi opakovane nepodarilo potvrdiť schopnosť Ca4E proteínu zabezpečiť 

transláciu mRNA molekúl s modifikovanými čiapočkami v kmeňoch S. cerevisiae Hw 303 1A abd
ts
 –

G8 a E15, pokúsila som sa opätovne vyhľadať potenciálne eIF4E proteíny v novej verzii „Candida 

Genome Database―
‡
. V predchádzajúcich verziách databázy som ţiadne homológy nenašla a doteraz 

ani neboli publikované iné eIF4E proteíny, ako je to pomerne beţné u vyšších organizmov (viď 

kapitola 2.3.4). Pri druhom prehľadávaní databáze, ktoré prebiehalo na základe hľadania podobnosti 

s Ca4E proteínom, sa mi podarilo objaviť predikovaný otvorený čítací rámec kódujúci proteín, ktorý 

vzdialene pripomína eIF4E. Veľmi podobný proteín som našla u Candida dubliensis - Cd36_53960
§
 

(GI:241955941) (porovnanie oboch proteínov: tabuľka 9). Ďalšie podobné proteíny sa nachádzajú u 

Debaryomyces hansenii (GI:294659952), Scheffersomyces stipitis (GI:150865587), Meyerozyma 

guilliermondii (GI:146418729), Clavispora lusitaniae (GI:260948206), Lodderomyces elongisporus 

(GI:149238275), Candida tropicalis(GI:255723271) a Pichia pastoris (GI:254564715). Pokiaľ je mi 

známe, ani u jedného z menovaných organizmov nebola publikovaná charakteristika resp. funkcia 

tohto proteínu. Veľmi zaujímavý je však fakt, ţe kmeň C. albicans s deléciou jednej z alel tohoto génu 

vykazuje hypersenzitivitu na rapamycín, čo naznačuje moţnosť regulácie proteínu pomocou mTOR 

dráhy (kapitola 2.3.2), podobne, ako je tomu u eIF4E proteínov [565]. 

 

                                                      

* nesú gény kódujúce Ca4GLeu a Ca4GSer; auxotrofný marker: Trp 
† dar od Dr. Hegemanna; http://mips.helmholtz-muenchen.de/proj/yeast/info/tools/hegemann/gfp.html 
‡ CGD, Databáza genómu rodu Candida; http://www.candidagenome.org – verzia 21 
§ GeneDB website; http://old.genedb.org; databáza Pathogene Sequencing Unit Sangerovho inštitútu 
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V prvom rade som sa rozhodla nechať namodelovať priestorovú štruktúru proteínu 

kódovaného orf19.3914, ktorý som pracovne nazvala LC4E
*
. Celý proteín sa pomocou Swiss-Model 

Server (http://swissmodel.expasy.org) [28] nepodarilo vzhľadom k nízkej podobnosti namodelovať na 

existujúcu štruktúru  S. cerevisiae eIF4E (PDBID: 1AP8). Preto som na modelovanie pouţila dva 

rôzne prístupy. Prvý spočíval v tom, ţe som z LC4E odstránila N- a C-terminálnu časť, ktoré sú obe 

extrémne dlhé a nemajú ţiadnu podobnosť s eIF4E proteínom. Takto skrátený proteín som pomocou 

dvoch rôznych metód porovnala. Vyuţila som program COBALT - "Constraint-based Multiple 

Alignment Tool", ktorý pre porovnanie proteínov vyuţíva databázu konzervovaných proteínových 

domén a motívov v kombinácii s rôznymi typmi metódy BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/ 

cobalt/cobalt.cgi) [566] (obrázok 53). Druhé porovnanie vzniklo pouţitím serveru MultAlin - 

"Multiple sequence alignment with hierarchical clustering" (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/ 

                                                      

* z anglického Likely Candida albicans eIF4E 

 C. albicans 
eIF4E 

C. albicans 
likely4E 

C. dubliensis 
eIF4E 

C. dubliensis 
likely4E 

S. cerevisiae 
eIF4E 

H. sapiens 
eIF4E1 

veľkosť (aa) 209 430 209 422 213 217 

molekulová 
hmotnosť (kDa) 

24,23 48,4 24,17 47,66 24,25 25,09 

izoelektrický 
bod 

5,27 8,03 5,37 7,8 5,49 6,41 

celkový náboj 
pri pH 7.0 

-7,1 3,5 - 6,1 2,8 -7,3 -2,0 

LC4E   1  MSENLKRAESLFNRIMNQTTNNDSSTSSFASQSSTPTTPILESSPATSNTTTANTSTSRSNILGSRKFNSSSYSVPTVSS  80 

Ca4E   1  ----------------------------------------------------------------------MSEELAQKTE  10 

 

LC4E   81 NIPKLDIEKLTREALASVPESHHTLPYCWTIWYHSRNKKKEQGQKVSEELQESIEEQLPEQQQQQSVGVDSYLQTTNELE  160 

Ca4E   11 ELSLD--SKTVFDSKEEFN-AKHPLNSRWTLWYTKPQTNKS----------ENWHDLL----------------------  55 

 

LC4E  161 FIDFSTGNPIHHIASLEQLWSSFSSIKKTYTLNIGTEFLIFKTGVNPVWEDPINSKGGRWVFRFNRKIMDGYNNNDKKSN  240 

Ca4E   56 -------KPVITFSSVEEFWGIYNSIPPANQLPLKSDYHLFKEGIRPEWEDEANSKGGKWQFSFN-----------KKSE  117 

 

LC4E  241 KQELFRKRTSLIWERLVLKTLTGSLIPDSNSSEIQELLLNDICGLVLSVRKDEDIISLWNSNLNFFGKK----DQTKKLT  316 

Ca4E  118 VNPII----NDLWLRGLL-AVIGETIEDEE---------NEVNGIVLNIRKQAYRVGIWTKD-CDESKLKTVGERLKKVL  182 

 

LC4E  317 SFQARRII----CDSILRVIRECDLINQGSDCVETIDTGSNERVFGVSFDYRIHADNEREREKSIASNGANGSTTGGSTG  392 

Ca4E  183 QLNDEQKVEFMSHDASNTRGAEPQIVL-----------------------------------------------------  209 

 

LC4E  393 SNSGQTYGNHYNRRYNKYNSNSNNSNNSNSNTASKTDSIAKVDA  436 

Ca4E      --------------------------------------------   

Obrázok 53: Porovnanie proteínov Ca4E a LC4E pomocou programu COBALT. Na základe tohto porovnania boli 

odstránené oba konce LC4E a generovaný štruktúrny model I (obrázok 55A a C, obrázok 56). COBALT vyuţíva metódu 

BLAST a porovnávanie s databázami proteínových konzervovaných štruktúr a motívov.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/cobalt/cobalt.cgi 

Tabuľka 9: Porovnanie základných charakteristík vybraných eIF4E proteínov s „likely4E“ proteínmi C. albicans 

a C. dubliensis. V porovnaní s klasickým eIF4E proteínom sú „likely 4E― výrazne väčšie, majú posunutý izoelektrický bod 

k zásaditejším hodnotám a výrazne odlišný celkový náboj.  

Hodnoty boli generované pomocou PROTEIN CALCULATOR v3.3; http://www.scripps.edu/~cdputnam/protcalc.html  
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multalin.html) [3] (obrázok 54). Vznikli tak dve rôzne verzie porovnania Ca4E a LC4E proteínov. 

V kaţdej verzii bola k Ca4E proteínu priradená iná časť LC4E - takţe som nechala pomocou Swiss-

Model Server vypočítať dva modely pomocou komparatívneho modelovania [28]. Ako vzorovú 

štruktúru som vybrala 1AP8 – NMR štruktúra eIF4E proteínu S. cerevisiae v komplexe s m
7
GDP. 

Zároveň som vyuţila moţnosť vytvoriť model štruktúry LC4E ab inicio. Modelovanie prebehlo 

automaticky na serveri Robetta - "Full-chain Protein Structure Prediction Server", ktorý v priebehu 

niekoľkých dní vytvoril 5 rôznych modelov (http://robetta.bakerlab.org) [32]. Modelovanie neprebehlo 

úplne metódou ab initio, nakoľko bola pomocou Ginzu protokolu [567, 568] najprv nájdená 

homológia u 2 tzv. "domén"
*
 LC4E. Ide o proteíny človeka, konkrétne apo-formu eIF4E1 (PDBID: 

2gpqA, [18]) a eIF4E2 v komplexe s m
7
GTP (PDBID: 2jgbA, [21]). V tejto oblasti je priaznivý 

parameter conf, čiţe akási miera spoľahlivosti danej predikcie. Pre konečné zloţenie jednotlivých 

domén do celkovej štruktúry tento parameter nie je uvádzaný. Model 5 by mal byť model s najniţšou 

energiou, ktorý nebol súčasťou niektorého z predchádzajúcich klastrov modelov s nízkou energiou (z 

nich sú generované modely 1-4).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model I a II sa pomerne dosť podobajú, v oboch je namodelovaný ţliabok, ktorý sa veľmi podobá 

na klasický čiapočku-viaţuci ţliabok. Základná štruktúra kostry proteínu pozostáva podobne ako 

eIF4E z β-skladaného listu, má však len šesť listov, v porovnaní s ôsmimi u eIF4E (viditeľné na 

                                                      

* V tomto prípade nejde o skutočné domény, ale akési jednotky v proteíne, ktoré pravdepodobne vytvárajú globulárnu 

štruktúru, prípadne po identifikovaní podobnosti s existujúcimi proteínovými štruktúrami dôjde pomerne zloţitým spôsobom 

k určeniu celkov, ktoré spolu nejakým spôsobom interagujú. Tie sú potom označené za doménu. Následne sú tieto domény 

poskladané k sebe, takţe program generuje viaceré modely.  

Obrázok 54: Porovnanie proteínov 

Ca4E a LC4E pomocou programu 

MultAlin 5.4.1.  

Model II (obrázok 55B a D, obrázok 

57) bol (opäť po odstránení oboch 

prečnievajúcich koncov proteínu 

LC4E) generovaný na základe tohto 

porovnania. Hlavný rozdiel oproti 

predchádzajúcemu porovnaniu je 

posun začiatku homologickej oblasti 

o cca 40 aminokyselinových 

zvyškov smerom k C-koncu 

a menšie úseky bez homológie 

v konzervovanej oblasti.  

LC4E proteín je označený 

orf19.3914. 

Porovnanie vzniklo pomocou staršej 

metódy hierarchického klastrovania 

s vyuţitím serveru MultAlin:       

http://multalin.toulouse.inra.fr/multal

in/multalin.html; [3] 

>90% podobnosť je označená 

červenou farbou, >50% podobnosť 

modrou farbou 
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obrázkoch 55A a B, 56A, 57A). Z vonkajšej strany je štruktúra spevnená iba dvomi dlhými α-helixami 

(obrázok 55, 56 a 57). Tretí α-helix je v modeli I čiastočne nahradený neštruktúrovanou slučkou 

(obrázok 55A a C). V modeli II by mohol byť nahradený krátkou slučkou RK-TS*, ktorá však 

odstupuje pomerne ďaleko od kostry proteínu (obrázok 55B a D). V modeli I sa nachádzajú dve 

vyčnievajúce štruktúry, ktoré som pomenovala slučka SR-DS
†
 a slučka RK-TS, podľa 

aminokyselinových zvyškov, ktoré zhruba ohraničujú danú vyčnievajúcu štruktúru (obrázok 55). 

Slučka SR-DS sa skladá z α-helixu, slučka RK-TS má naopak štruktúru β-skladaného listu. Je veľmi 

zaujímavé, ţe slučka RK-TS v modeli II tvorí malý α-helix, keďţe ide zhruba o rovnaké miesto 

v primárnej štruktúre LC4E proteínu (porovnaj model I a II, obrázok 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

* R-Arg, K-Lys, T-Thr, S-Ser 
† S-Ser, R-Arg, D-Asp, S-Ser  

Obrázok 55: Model I a II proteínu LC4E vytvorený pomocou komparatívneho modelovania porovnaním 

s NMR štruktúrou eIF4E proteínu S. cerevisiae v komplexe s m7GDP. Model I je zelený, model II ţltooranţový, 

eIF4E S. cerevisiae (PDBID: 1AP8) je šedý. V kaţdom z modelov bol pouţitý iný fragment LC4E proteínu, posun 

v C-terminálnej časti je minimálny, oba fragmenty sú pomerne odlišné na N-konci. Z tohto dôvodu z kaţdého modelu 

vyčnievajú iné slučky a súčasťou ţliabku viaţuceho čiapočku sú iné aminokyselinové zvyšky. A a B: Na prekryve 

oboch modelov s NMR štruktúrou S. cerevisiae eIF4E vidieť chýbajúci α-helix 3 v predpovedaných štruktúrach LC4E 

a naopak časti LC4E, ktoré sú úplne odlišné a do štruktúry eIF4E nezapadajú. Pomenovala som ich podľa 

aminokyselinových zvyškov, ktoré ich zhruba ohraničujú – slučka SR-DS a RK-TS. Ako napovedá uţ názov, slučka 

RK-TS je zostavená z takmer rovnakých aminokyselín v oboch modeloch. Napriek tomu má ale predpovedanú 

zakaţdým inú štruktúru. Vnútorná konzervovaná časť oboch proteínov zodpovedá pomerne dobre štruktúre eIF4E, 

napriek tomu, ţe v LC4E chýbajú dva β-listy (v tomto zobrazení to nie je dobre viditeľné).  

C a D: Modelové štruktúry LC4E zobrazené v rovnakej orientácii, ale bez prekryvu s proteínom eIF4E pre lepšiu 

prehľadnosť.  

Modelovanie prebehlo z vyuţitím Swiss-Model Server [28].  Štruktúry boli vizualizované pomocou programu UCSF 

Chimera verzia 1.5.3 (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera) [14], ktorý vyuţíva na priestorové vykreslenie štruktúr 

program POV-Ray (http://www.povray.org/).           
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Čo sa týka ţliabku viaţuceho čiapočku, v oboch modeloch sa vyskytujú aminokyselinové zvyšky, 

ktoré by mohli zabezpečiť väzbu čiapočky pomocou π-π interakcií s metylovaným guanozínom. Ani 

v jednom modeli sa síce neobjavujú dva tryptofány, ako je to u eIF4E1, resp. jediného eIF4E 

u kvasiniek. V modeli I sa nachádza tryptofán a tyrozín (obrázok 56), táto kombinácia sa normálne 

vyskytuje u rodiny 2 eIF4E proteínov [569]. Podľa modelu sa zdá, ţe by tieto aminokyselinové zvyšky 

mohli byť natočené pribliţne rovnako, ako u eIF4E s naviazaným analógom čiapočky. Na modeli I je 

viditeľný krásny prekryv Trp a Tyr zvyškov, takţe je moţné, ţe zaujímajú planárne usporiadanú 

dvojrovinu, do ktorej by sa mohla vmedzeriť čiapočka (obrázok 56B a C).    

V prípade modelu II sa oproti Trp212 (ide teda o presne rovnakú aminokyselinu, ako u modelu I) 

nachádza Phe167, v blízkosti sa vyskytuje aj Phe164, ten je ale v trochu posunutej pozícii, takţe by 

bol pre väzbu čiapočky len ťaţko dostupný. Phe167 je predikovaný do miesta výskytu Trp58 (obrázok 

57A). Podobný prekryv oboch kľúčových aminokyselinových zvyškov, ako je to u modelu I, v tomto 

prípade nie je moţný. Oba fenylalaníny sú vytočené von z dutiny proteínu (obrázok 57). 

Fenylalanínové zvyšky sa nachádzajú na pomerne málo štruktúrovanej slučke, ktorá bude 

pravdepodobne dosť flexibilná, a po kontrole aminokyselinových zvyškov v blízkom okolí, môţem 

konštatovať, ţe stéricky je umiestnenie Phe do vhodnejšej pozície moţné. Pomocou dvojice 

aromatických aminokyselinových zvyškov Trp a Phe môţe byť čiapočková štruktúra fixovaná 

v ţliabku u niektorých eIF4E proteínov rodiny 2 [569].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 56: Ţliabok viaţuci čiapočku, model I. A: Porovnanie polohy aminokyselinových zvyškov zodpovedných za π-

π interakcie s metylovaným guanozínom u S. cerevisiae eIF4E – Trp58 a Trp104 (šedá farba) s potenciálnymi 

aminokyselinovými zvyškami, ktoré by mohli vykonávať rovnakú funkciu v LC4E – Tyr155 a Trp212 (zelená farba). 

V popredí je viditeľná časť S. cerevisiae eIF4E proteínu, ktorá sa v modeli LC4E nevyskytuje. B: Pohľad na prekryv 

Tyr155 a Trp212, v popredí Trp. C: pohľad z opačnej strany proteínu, v popredí Tyr. V B aj C boli vymazané časti 

proteínu zakrývajúce výhľad. 

Štruktúry boli vizualizované pomocou programu UCSF Chimera verzia 1.5.3 (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera) [14], ktorý 

vyuţíva na priestorové vykreslenie štruktúr program POV-Ray (http://www.povray.org/). 
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Modely celého LC4E proteínu pripravené pomocou programu Robetta sa od seba pomerne dosť 

líšia. Časť, ktorá pripomína kostru eIF4E proteínu je však vo všetkých modeloch rovnaká, líši sa 

usporiadanie okolitých domén, čo súhlasí aj s nájdenou homológiou s proteínom eIF4E2, ktorá bola 

identifikovaná programom Robetta. Ide o oblasť vyfarbenú tyrkysovou aţ svetlooranţovou farbou. 

Podobnosť s triedou II eIF4E rodiny je podčiarknutá aj prítomnosťou Tyr alebo Phe v ţliabku 

viaţucom čiapočku oproti kľúčovému Trp212. Oblasť vyznačená svetlomodrou farbou bola 

modelovaná podľa apo-formy ľudského eIF4E1 proteínu, v ţiadnom z modelov však nezaujíma miesto 

chýbajúceho α-helixu, alebo β-listov (obrázok 58).     

Vo všetkých piatich modeloch vytvorených z celkovej aminokyselinovej sekvencie som vyznačila 

aminokyselinové zvyšky Trp212, Tyr155, Phe164 a Phe167. Všetky modely v tomto smere 

zodpovedajú modelu II (obrázok 57). V ţiadnom sa oproti Trp212 nevyskytuje Tyr155, vţdy iba 

Phe167 (obrázok 58). C-terminálna červeno-ţltá časť vo väčšine modelov spevňuje postavenie slučky, 

ktorej súčasťou je Trp212, pravdepodobne by v tomto smere mohla zastupovať chýbajúci α-helix a β-

listy. Asi najslabšia podpora postavenia Trp212 je v modeli 3; v modeli 4 a 5 sa C-terminálna doména 

nachádza zo zadnej strany (kde sa reálne vyskytuje chýbajúci α-helix). U modelov 1 a 2 je C-

terminálna doména umiestnená zboku proteínu, takţe modely vyzerajú byť menej kompaktné (najmä 

model 1), ale stabilizácia Trp212 je moţná (obrázok 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 57: Ţliabok viaţuci čiapočku, model II. A: Porovnanie polohy aminokyselinových zvyškov zodpovedných 

za π-π interakcie s metylovaným guanozínom u S. cerevisiae eIF4E – Trp58 a Trp104 (šedá farba) s potenciálnymi 

aminokyselinovými zvyškami, ktoré by mohli vykonávať rovnakú funkciu v LC4E – Phe167 (prípadne Phe164) 

a Trp212 (ţltooranţová farba). V popredí je opäť dobre viditeľná časť S. cerevisiae eIF4E proteínu, ktorá sa v modeli 

LC4E nevyskytuje. B: Pohľad na ţliabok viaţuci čiapočku z druhej strany. Z tohto pohľadu je veľmi dobre viditeľný 

prekryv kostry proteínu S. cerevisiae eIF4E s modelom LC4E. Oba fenylalaníny, ktoré by sa mohli podieľať na väzbe 

čiapočky, nie sú natočené smerom do dutiny, ale trčia von zo ţliabku. Umiestnené sú však na málo štruktúrovanej 

slučke, ktorá je pravdepodobne flexibilná.    

Štruktúry boli vizualizované pomocou programu UCSF Chimera verzia 1.5.3 (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera) [14], 

ktorý vyuţíva na priestorové vykreslenie štruktúr program POV-Ray (http://www.povray.org/). 
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Nevhodná orientácia aminokyselinových zvyškov, ktoré by potenciálne mohli viazať čiapočku, 

nemusí byť zásadným problémom. Slučky, na ktorých sú dané aminokyseliny umiestnené, sú málo 

štruktúrované, a teda pravdepodobne flexibilné. Navyše je pre eIF4E proteín v apo-forme typické, ţe 

orientácia tryptofánov viaţucich čiapočku cez π-π interakcie smeruje von z proteínu [228-230].  

Vzhľadom na zhodu umiestnenia Phe167 a Trp212 v modeloch 1-5 a modelu II, je podľa môjho 

názoru model II pravdepodobnejší. U modelov vytvorených z neskráteného LC4E proteínu sa mi 

najkompaktnejší zdá model 5, kvôli stabilizácii časti proteínu, ktorá pripomína konzervovanú kostru 

eIF4E proteínov, by som ako najpravdepodobnejšie vyhodnotila modely 4 a 5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 58: Modely priestorovej štruktúry modelované ab inicio. Všetky modely sú vyfarbené vo farebnom móde 

"rainbow" tak, ţe N-terminálna časť je tmavo modrá, farba prechádza cez svetlo modrú-tyrkysovú-zelenú-ţltú-oranţovú aţ 

po červený C-koniec. V dvoch častiach proteínu bola identifikovaná podobnosť s eIF4E proteínmi: 1. svetlo modrá oblasť - 

homológia s NMR štruktúrou apo-formy ľudského eIF4E proteínu (PDBID: 2gpqA, [18]); 2. tyrkysová aţ začiatok 

svetlooranţovej oblasti, zodpovedá konzervovanému jadru eIF4E proteínov – homológia s kryštalografickou štruktúrou 

ľudského 4EHP proteínu (eIF4E2) s m7GTP (PDBID: 2jgbA, [21]). V týchto oblastiach prebehlo tzv. komparatívne 

modelovanie [24, 25], okrem uvedených štruktúr boli pouţité ešte: Kryštalografická štruktúra eIF4E proteínu Schistosoma 

v komplexe s m7GpppG a 4E-BP peptidom (PDBID: 3HXI A, [27]) a NMR štruktúra N-terminálnej domény ľudského 

FK506-väzobného proteínu 3(PDBID: 2KFV A, Sunnerhagen a kolektív, nepublikované výsledky).  

Ţliabok viaţuci čiapočku vo všetkých modeloch na miestach dôleţitých pre π-π väzbu čiapočky obsahuje Trp212 a Phe167.  

Zodpovedá teda modelu II, vytvoreného pomocou komparatívneho modelovania z upravenej verzie LC4E (obrázok 55B 

a D, obrázok 56). Vo väčšine modelov je chýbajúci α-helix 3 a dva β-listy čiastočne nahradený relatívne málo 

štruktúrovanou C-terminálnou doménou (ţltá-červená farba). Štruktúry sú orientované tak, aby boli viditeľné 

aminokyselinové zvyšky vytipované v modeloch I a II upraveného LC4E, ktoré by teoreticky mohli viazať čiapočku: 

Trp212, Tyr155, Phe167 a Phe164. Tieto aminokyseliny sú na modeloch často orientované nevhodne na väzbu čiapočky, 

ale nachádzajú sa na slučkách, takţe by mohli byť relatívne flexibilné.              

Štruktúry boli modelované automaticky pomocou serveru Robetta [32]. Vizualizácia opäť prebehla pomocou programu 

UCSF Chimera verzia 1.5.3 (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera) [14], ktorý vyuţíva na priestorové vykreslenie štruktúr 

program POV-Ray (http://www.povray.org/). 
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5.6.2 Klonovanie orf19.3914 

Gén orf19.3914 bol amplifikovaný pomocou PCR s primermi Caorf19.3914for a 

Caorf19.3914rev určenými na klonovanie do pYX212. Ako templát slúţila chromozomálna DNA 

klinického izolátu C. albicans. Amplifikácia prebiehala s pomerne nízkou účinnosťou a vysokým 

výskytom nešpecifických signálov. Amplifikácia materiálu vhodného na klonovanie sa podarila aţ po 

pouţití súpravy iTaq DNA polymerase (dáta nie sú prezentované). Pre vkladanie do vektoru som 

zvolila štiepne miesta PscI a SalI, čím vznikne čítací rámec kódujúci proteín bez pridaných 

aminokyselinových zvyškov v N-terminálnej oblasti a s C-terminálnym Ha-tagom. 5´koniec bol opäť 

vloţený kombináciou restriktáz PscI a NcoI (obrázok 23). Správnosť vloţenia fragmentu 

Caorf19.3914 do vektoru pYX212 bola overená pomocou restrikcie endonukleázami EcoRI a SalI
*
 

a vybrané klony 6,10 a 15 aj sekvenovaním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo všetkých sekvenovaných klonoch som našla odchýlky od sekvencie uloţenej v databáze 

CGD
†
 [561]. Mutácie, ktoré sa prejavia na proteínovej úrovni sú vyznačené na obrázku 60. Väčšina 

mutácií vyzerá ako náhodná chyba generovaná pri amplifikácii génu, okrem 5-tich odlišností na C-

konci (SN a NSN
‡
). Myslím si, ţe tieto aminokyseliny by sa skutočne mohli nachádzať 

v chromozomálnej DNA daného klinického izolátu (bude potrebné overiť). Pokiaľ teda budem 

ignorovať túto oblasť, dal by sa klon 6 prehlásiť za klon bez mutácií. V ďalšej práci som teda zatiaľ 

pokračovala s týmto klonom. 

        

                                                      

* spojením lepivých koncov zaniknú miesta rozpoznávané pôvodnými restriktázami, vyuţila som EcoRI, ktoré sa nachádza 

v MCS plazmidu pred vloţeným génom.  
† http://www.candidagenome.org/ 
‡ N-asparagín; S-serín 

Obrázok 59: Overenie konštruktu pYX212+LC4E. Restrikčná analýza pomocou endonukleáz EcoRI a SalI. 

Očakávané veľkosti fragmentov sú vyznačené po bokoch gélu. Pozitívne klony: 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19. 

Na sekvenovanie som vybrala klony 10, 6 a 15.   

M 15 a M 100+ – markery; A: 0,8% agaróza, 80V/50min; B: 2,5% agaróza, 75V/1hod     



 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orf19.3914             MSENLKRAESLFNRIMNQTTNNDSSTSSFASQSSTSTTPILESSPTTSNTTTANTST 57 

orf19.3914_klon6       MSENLKRAESLFNRIMNQTTNNDSSTSSFASQSSTSTTPILESSPTTSNTTTANTST 57 

orf19.3914_klon15      MSENLKRAESLFNRIMNQTTSNDSSTSSFASQSSTSTTPILESSPTTSNTTTANTST 57 

orf19.3914_klon10      MSENLKRAESLFNRIMNQTTNNDSSTSSFASQSSTPTTPILESSPATSNTTTANTST 57 

                       ********************.**************.*********:*********** 

 

orf19.3914             SRPNILGSRKFNSSSYSVPTVSSNIPKLDIEKLTREALASVPESHHTLPYCWTIWYHSRN 117 

orf19.3914_klon6       SRPNILGSRKFNSSSYSVPTVSSNIPKLDIEKLTREALASVPESHHTLPYCWTIWYHSRN 117 

orf19.3914_klon15      SRPNILGSRKFNSSSYSVPTVSSNIPKLDIEKLTREALASVPESHHTLPYCWTIWYHSRN 117 

orf19.3914_klon10      SRSNILGSRKFNSSSYSVPTVSSNIPKLDIEKLTREALASVPESHHTLPYCWTIWYHSRN 117 

                       **.********************************************************* 

 

orf19.3914             KKKEQGQKVSEELQESIEEQLPEQQQQQSVGVDSYLQTTNELEFIDFSTGNPIHHIASLE 177 

orf19.3914_klon6       KKKEQGQKVSEELQESIEEQLPEQQQQQSVGVDSYLQTTNELEFIDFSTGNPIHHIASLE 177 

orf19.3914_klon15      KKKEQGQKVSEELQESIEEQLPEQQQQQSVGVDSYLQTTNELEFIDFSTGNPIHHIASLE 177 

orf19.3914_klon10      KKKEQGQKVSEELQESIEEQLPEQQQQQSVGVDSYLQTTNELEFIDFSTGNPIHHIASLE 177 

                       ************************************************************ 

 

orf19.3914             QLWSSFSSIKKTYTLNIGTEFLIFKTGVNPVWEDPINSKGGRWVFRFNRKIMDGYNNNDK 237 

orf19.3914_klon6       QLWSSFSSIKKTYTLNIGTEFLIFKTGVNPVWEDPINSKGGRWVFRFNRKIMDGYNNNDK 237 

orf19.3914_klon15      QLWSSFSSIKKTYTLNIGTEFLIFKTGVNPVWEDPINSKGGRWVFRFNRKIMDGYNNNDK 237 

orf19.3914_klon10      QLWSSFSSIKKTYTLNIGTEFLIFKTGVNPVWEDPINSKGGRWVFRFNRKIMDGYNNNDK 237 

                       ************************************************************ 

 

orf19.3914             KSNKQELFRKRTSLIWERLVLKTLTGSLIPDSNSSEIQELLLNDICGLVLSVRKDEDIIS 297 

orf19.3914_klon6       KSNKQELFRKRTSLIWERLVLKTLTGSLIPDSNSSEIQELLLNDICGLVLSVRKDEDIIS 297 

orf19.3914_klon15      KSNKQELFRKRTSLIWERLVLKTLTGSLIPDSNSSEIQELLLNDICGLVLSVRKDEDIIS 297 

orf19.3914_klon10      KSNKQELFRKRTSLIWERLVLKTLTGSLIPDSNSSEIQELLLNDICGLVLSVRKDEDIIS 297 

                       ************************************************************ 

 

orf19.3914             LWNSNLNFFGKKDQTKKLTSFQARRIICDSILRVIRECDLINQGSDCVETIDTGSNERVF 357 

orf19.3914_klon6       LWNSNLNFFGKKDQTKKLTSFQARRIICDSILRVIRECDLINQGSDCVETIDTGSNERVF 357 

orf19.3914_klon15      LWNSNLNFFGKKDQTKKLTSFQARRIICDSILRVIRECGLINQGSDCVETIDTGSNERVF 357 

orf19.3914_klon10      LWNSNLNFFGKKDQTKKLTSFQARRIICDSILRVIRECDLINQGSDCVETIDTGSNERVF 357 

                       **************************************.********************* 

 

orf19.3914             GVSFDYRIHADNEREREKSIASNGANGSTTGGSTGSNSGQTYGNHYNRRYNKYNSNNSNS 417 

orf19.3914_klon6       GVSFDYRIHADNEREREKSIASNGANGSTTGGSTGSNSGQTYGNHYNRRYNKYNSNSNNS 417 

orf19.3914_klon15      GVSFDYRIHADNEREREKSIASNGANGSTTGGSTGSNSGQTYGNHYNRRYNKYNSNSNNS 417 

orf19.3914_klon10      GVSFDYRIHADNEREREKSIASNGANGSTTGGSTGSNSGQTYGNHYNRRYNKYNSNSNNS 417 

                       ********************************************************..** 

 

orf19.3914             N---SNTASKTDSIAKVDA 433 

orf19.3914_klon6       NNSNSNTASKTDSIAKVDA 436 

orf19.3914_klon15      NNSNSNTASKTDSIAKVDA 436 

orf19.3914_klon10      NNSNSNTASKTDSIAKVDA 436 

                       *   *************** 

Obrázok 60: Porovnanie jednotlivých klonov orf19.3914 na úrovni proteínu. Odlišnosti v aminokyselinách sú 

vyznačené farebne – oranţovou odlišná aminokyselina, neţ v databázovej poloţke, zelenou rovnaká aminokyselina 

v stĺpci s odchýlkou. Klon 6 je bez mutácie, pokiaľ ignorujeme odlišnosti v Ser/Asn bohatej oblasti na C-konci 

proteínu. Červenou farbou sú vyznačené aminokyseliny kódované CUG kodónom – vo väčšine prípadov sa na 

tomto mieste bude v proteíne vyskytovať Ser, cca v 3% prípadov Leu.  

Porovnanie proteínov prebehlo on-line, pomocou programu Clustalw: http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/   
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5.6.3 LC4E s najväčšou pravdepodobne neplní funkciu eIF4E proteínu.  

V zhode so stratégiou, ktorá sa osvedčila v minulosti [234], som sa rozhodla otestovať funkčnosť 

proteínu LC4E v kmeňoch S. cerevisiae CWO4 (wt, 33-1, 33-42)
*
 a schopnosť tohto proteínu viazať 

mRNA s defektnou čiapočkovou štruktúrou v kmeňoch HW303 1A (wt, abdG8, abdE15)
†
.  

Po transformácii kvasiniek vektorom pYX212 + orf19.3914 som vybrala správne klony na 

základe testu auxotrofie a tie podrobila pilotným testom na termosenzitivitu a pokusu o odliečenie 

pôvodných plazmidov nesúcich buď gén kódujúci S. cerevisiae eIF4E, alebo mRNA metyltransferázu 

(kmene HW303-1A,
 
HW303-1A abd1

ts
 a  CWO4 wt, CWO4 33-1). 

Fenotyp ţiadneho testovaného kmeňa transformovaného plazmidom pYX212 + orf19.3914 sa 

nelíši od kontrolného kmeňa (bez transformácie), a to pri ţiadnej testovanej teplote (25, 28, 35, 37°C).  

Bohuţiaľ sa mi ani v jednom prípade nepodarilo odliečenie pôvodných plazmidov, a to ani po vyše 

40-tich generáciách bez selekčného tlaku. 

LC4E teda buď nefunguje ako eIF4E, alebo nedokáţe svoju funkciu vykonávať v S. cerevisiae. 

Ako som uţ veľakrát v tejto práci spomínala, pre rozpoznávanie a stabilnú väzbu čiapočky je dôleţitá 

interakcia eIF4E a eIF4G proteínu. Podobná interakcia, napríklad s Ca4G proteínom, môţe chýbať aj 

v tomto prípade. Ako som uvádzala v kapitole 5.5.3, aj tu nájde uplatnenie vektor pUG23, kvôli 

nevhodnému auxotrofickému markru súčasných vektorov nesúcich gén kódujúci Ca4G proteín. Pokiaľ 

však proteín LC4E potrebuje úplne iného interakčného partnera, alebo nejakú modifikáciu, ktorá v S. 

cerevisiae neprebieha, bude hľadanie veľmi náročné. 

Chcela by som sa ešte pokúsiť zmutovať oba CUG kodóny v orf19.3914 (obrázok 60) za 

univerzálny Ser kodón. Uvedomujem si, ţe je len malá pravdepodobnosť, ţe sa tým niečo výrazne 

zmení, ale moţno je LC4E veľmi slabo účinný eIF4E proteín, alebo funguje len v určitých 

podmienkach a aj malá zmena v jeho aktivite by mu mohla poskytnúť dostatočnú výhodu nad 

termosenzitívnymi alelami eIF4E 33-1 a 33-42. V takom prípade by som mohla docieliť odliečenie 

hore uvedených plazmidov.  

Pokiaľ je za rozpoznávanie modifikovaných čiapočiek zodpovedný jeden z proteínov, ktoré boli 

identifikované v poslednej dobe ako proteíny viaţuce čiapočku inej neţ eIF4E povahy (kapitola 2.3.5), 

alebo úplne iný, neznámy proteín, bude potrebné zmeniť stratégiu. Postupné skúšanie rôznych 

moţností v takom prípade nie je moţné. Bude teda asi nutné pristúpiť k prehľadávaniu kniţnice génov 

C. albicans v kmeňoch S. cerevisiae s modifikovanými čiapočkami. Ani tento prístup nemusí byť 

úspešný. Hľadanú funkciu môţe vykonávať komplex proteínov. Prehľadávanie bude pravdepodobne 

taktieţ zťaţené malým, alebo ţiadnym rozdielom fenotypu - ako som spomínala vyššie (kapitola 

5.5.3), kmene C. albicans, ktoré preţívajú deléciu génov kódujúcich enzýmy syntézy čiapočky majú 

termosenzitívny fenotyp [463]. Vkladám preto veľké nádeje do LC4E proteínu, ktorý na základe 

prezentovaných predikcií vyzerá ako nádejný kandidát.        

                                                      

* genotypy sa nachádzajú v kapitole 1.1.2; skrátene: CWO4 majú deletovaný gén kódujúci eIF4E, divokú alelu nesie na 

plazmide kmeň wt, kmene 33-1 a 33-42 obsahujú na plazmide rôzne termosenzitívne alely tohto génu.  
† HW303 abdG8 a abdE15: z genómovej DNA je opäť deletovaný gén, tento krát mRNA metyltransferáza, dve rôzne 

termosenzitívne alely tohto génu sú opäť na plazmide. Divoký kmeň v tomto prípade nemá uvedenú modifikáciu.  
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6 Záver 
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6 Záver 

6.1 Dvojaké dekódovanie CUG kodónu má vplyv na funkčnosť 

translačného iniciačného faktora 4E Candida albicans 

 Orf19.7626 kóduje funkčný eIF4E proteín C. albicans.  

 Obe formy C. albicans eIF4E - Ca4E
Ser 

(asi 97%) a Ca4E
Leu

 - kompenzujú deléciu eIF4E 

proteínu S. cerevisiae, ale ani jedna nedokáţe plne nahradiť pôvodný eIF4E proteín pri teplote 

37°C. Kmeň S. cerevisiae, ktorého iniciácia translácie závisí na Ca4E
Ser

 forme je výrazne 

menej termosenzitívny a pri permisívnej teplote 28°C takmer dosahuje rastové charakteristiky 

divokého kmeňa.  

 Pri spoločnom výskyte proteínu Ca4E
Ser 

a termosenzitívnej alely S. cerevisiae eIF4E - 33-1
ts
 v 

jednom kmeni dochádza k spomaleniu rastu oproti kmeňu, kde nie je 33-1
ts
 prítomná. 

Domnievame sa, ţe ide o kompetíciu eIF4E faktorov o translačný alebo regulačný aparát 

bunky.  

 V priestorovom modeli štruktúry Ca4E sa CUG kodón zodpovedný za vznik dvoch foriem 

Ca4E proteínu u C. albicans nachádza v slučke S4-H4, ktorá u ľudského eIF4E ovplyvňuje 

jeho schopnosť viazať čiapočku a peptid proteínu eIF4G. S4-H4 slučka eIF4E S. cerevisiae je 

oproti proteínom C. albicans a H. sapiens výrazne kratšia.   

 Ani jedna forma Ca4E proteínu nedokáţe komplementovať abd1
ts
 mutáciu, ktorá u S. 

cerevisiae spôsobuje vznik modifikovaných čiapočiek mRNA. C. albicans je jediný doteraz 

publikovaný prípad organizmu, ktorý preţíva s modifikovanými čiapočkami. Podľa našich 

výsledkov je pravdepodobne za rozpoznávanie aberantných mRNA molekúl buď zodpovedný 

iný neţ eIF4E proteín, alebo je k tomu potrebná interakcia Ca4E proteínu s nejakým 

väzobným partnerom, ktorá nie je v S. cerevisiae zabezpečená.   
 
   

        

6.2 Dosiaľ nepublikované výsledky 

 Králičie polyklonálne sérum proti C. albicans eIF4E proteínu je moţné pri niektorých 

aplikáciách riediť v pomere aţ 1:100 000.  

 Vzhľadom na to, ţe ide o nepurifikované polyklonálne sérum, má veľmi prijateľnú špecificitu. 

Na niektoré pokusy (ako je napríklad imunoprecipitácia) ho však bude potrebné prečistiť.   

 Menej aktívna varianta eIF4E proteínu je podľa výsledkov semi-kvantitatívneho western 

blotu v bunkách S. cerevisiae pravdepodobne selektívne degradovaná. Túto teóriu bude 

potrebné potvrdiť ďalším testovaním, ale súhlasí s pozorovaným fenotypom skúmaných 

kmeňov. Vytvorené kmene tak môţu v budúcnosti prispieť k charakterizovaniu mechanizmu 

udrţovania konkrétnej hladiny eIF4E v bunkách.   

 Heterologická expresia proteínov Ca4E
Ser

 a Ca4E
Leu

 v baktériách a následná purifikácia 

pomocou afinitnej chromatografie na m
7
GTP sefaróze z inklúznych teliesok v Hepes KOH 

pH7,5 je účinnejšia v prípade Ca4E
Ser

. Proteíny je moţné purifikovať aj z lyzátov, pre 
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inklúzne telieska som sa rozhodla z dôvodov vyššej produkcie, veľmi dobrej dlhodobej 

skladovateľnosti, ale najmä kvôli moţnosti prečistenia inklúzií, čo zabezpečuje veľkú čistotu 

výsledného purifikovaného proteínu. 

 Ca4E
Leu

 proteín je veľmi nestabilný, k jeho stratám dochádza najmä pri zakoncentrovávaní. K 

určitým stratám dochádza pravdepodobne aj pri zakoncentrovávaní Ca4E
Ser

, je moţné, ţe v 

daných podmienkach dochádza k nestabilnej väzbe na čiapočku a cyklickému odpadávaniu 

čiapočky z Ca4E, čo môţe podľa literatúry viesť k zráţaniu eIF4E v Hepes pufri. Obe verzie 

proteínu je moţné zamrazovať aţ po výraznom zakoncentrovaní, inak hrozí strata väčšiny 

purifikovaného proteínu vyzráţaním z roztoku.  

 V niektorých purifikáciách sa objavoval skrátený Ca4E proteín (potvrdené N-terminálnym 

sekvenovaním proteínu). V bakteriálnych bunkách, alebo následne počas purifikovania Ca4E 

dochádza k odštiepovaniu N-terminálneho konca proteínu, ktorý je vo všetkých dosiaľ 

stanovených štruktúrach eIF4E proteínu rôznych organizmov neštruktúrovaný a ako taký by 

mohol brániť v raste kryštálov. Preto som pre kryštalografické pokusy vytvorila aj N-

terminálne skrátený trunc.4E proteín.  

 trunc.4E proteín je taktieţ moţné purifikovať z inklúznych teliesok, nepodarilo sa mi však 

dosiahnuť rovnakú čistotu ako Ca4E proteínov o plnej dĺţke. Nečistoty je moţné odstrániť 

gélovou filtráciou, alebo pri tvorbe komplexu "Ca4E• m
7
GpppG •Ca4G peptid". 

 Ca4GHis peptid sa podarilo úspešne purifikovať pomocou afinitnej chromatografie na Ni
2+

-

IMAC kolóne, peptid znesie premývanie vysokými koncentráciami imidazolu (aţ 200mM). 

Nie je moţné ho pomocou dialýzy previesť do pufru bez imidazolu, čo je dôvod, prečo sa 

nepodarilo odštiepovanie His značky pomocou TEV proteázy. Do budúcna plánujeme 

odštiepovanie His značky aţ po vytvorení komplexu "trunc.4E•m
7
GpppG•eIF4GHis peptid". 

 Pomocou "pull-down" experimentu som dokázala, ţe nielen Ca4E
Ser

 proteín plnej dĺţky, ale 

aj skrátená forma trunc.4E tvoria stabilný komplex s Ca4G peptidom. Komplex s Ca4G trochu 

prekvapivo vytvára aj ľudský eIF4E proteín. Potvrdila som, ţe aj u C. albicans platí, ţe úplne 

N-terminálna časť eIF4E nie je potrebná pre väzbu s eIF4G.  

 Komplex "trunc.4E•m
7
GpppG•eIF4GHis peptid" som purifikovala pomocou gélovej 

filtrácie v Tris HCl pH7,6. Komplex je veľmi stabilný, po zakoncentrovaní a ďalšej gélovej 

filtrácii nedochádza k odpadávaniu ţiadnych častí komplexu, výsledkom je jeden úzky 

pravidelný pík. 

 Hľadanie optimálnych podmienok pre rast kryštálov bolo pomerne úspešné, aj keď sa mi 

nepodarilo dosiahnuť rast kryštálov vhodných pre RTG difrakciu. V prípade komplexu 

Ca4E
Ser

-analóg čiapočky som v jednom prípade dosiahla rast mikroihličiek a v prípade 

komplexu "trunc.4E•m
7
GpppG•eIF4GHis peptid" rast mikrokryštálov.    

 Napriek veľkému úsiliu sa mi nepodarilo pripraviť čistú a zároveň funkčnú apo-formu Ca4E 

proteínu, ktorá je potrebná na meranie asociačných konštánt s väzobnými partnermi a určenie 

vplyvu dvojitého dekódovania CUG kodónu na dané interakcie.  
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 Gén (pravdepodobne) kódujúci C. albicans eIF4G proteín taktieţ obsahuje jeden CUG kodón. 

Pre ďalšie pouţitie som pripravila pre kaţdú verziu Ca4G vektor nesúci ORF so 

zodpovedajúcim kodónom v mieste výskytu CUG tak, aby som zabezpečila produkciu oboch 

variánt Ca4G v kmeňoch S. cerevisiae.    

 Po vnesení génov kódujúcich obe verzie Ca4E aj Ca4G do S. cerevisiae sa mi ani v jednej zo 4 

moţných kombinácií (Ca4E
Leu

- Ca4G
Leu

, Ca4E
Leu

- Ca4G
Ser

, Ca4E
Ser

- Ca4G
Leu

 a Ca4E
Ser

- 

Ca4G
Ser

) nepodarilo zabezpečiť plne funkčnú iniciáciu translácie pri zvýšenej teplote. Pridanie 

Ca4G proteínu v kaţdom prípade zlepšuje rastové charakteristiky, a to nezávisle na variante. 

Tieto výsledky naznačujú, ţe na rozdiel od Ca4E, u Ca4G proteínu nebude mať CUG 

pravdepodobne regulačnú, respektíve modulačnú funkciu. V budúcnosti by bolo potrebné 

deletovať oba gény kódujúce S. cerevisiae eIF4G proteín, aby bolo moţné potvrdiť funkčnosť 

Ca4G a zároveň odstrániť prípadnú kompetíciu eIF4G proteínov, alebo negatívny vplyv príliš 

vysokej koncentrácie eIF4G proteínov v bunke. 

 Proteín kódovaný orf19.3914 je jediným proteínom C. albicans, ktorý sa aspoň vzdialene 

podobá na Ca4E proteín. Opakovane sa však nepodarilo pripraviť nulových mutantov S. 

cerevisiae v géne CDC33 (kóduje eIF4E) v bunkách nesúcich orf19.3914. Tento výsledok 

naznačuje, ţe nejde o funkčný eIF4E proteín, prípadne, ţe potrebuje autentické interakcie so 

zvyškom translačného aparátu C. albicans.   

  Vzhľadom na nefunkčnosť orf19.3914 ako translačného iniciačného faktora neprekvapí ani 

neschopnosť tohto proteínu zabezpečiť transláciu mRNA molekúl s modifikovanými 

čiapočkami. Jedná sa ale o veľmi zaujímavý proteín, u ktorého by som veľmi rada 

charakterizovala jeho úlohu v bunke. Keďţe má aţ dva CUG kodóny, existuje aj moţnosť 

regulovateľnosti tohto proteínu v stresových podmienkach (a teda aj moţnosť vplyvu na 

patogenézu).  

 Záverom musím skonštatovať, ţe do objavenia mechanizmu rozpoznávania modifikovaných 

čiapočiek C. albicans je ešte dlhá cesta, ktorá pravdepodobne povedie cez prehľadávanie 

kniţnice génov C. albicans v kmeňoch s defektnou tvorbou čiapočky.           

 

6.3 IRESite: databáza experimentálne overených štruktúr 

(www.iresite.org) 

 IRESite je kurátorovaná, manuálne anotovaná databáza, ktorá zhromaţďuje a triedi všetky 

dostupné poznatky o IRES elementoch.  

 Databáza obsahuje okrem iného tieto informácie: Primárnu štruktúru konštruktu a/alebo 

mRNA; pozíciu ORF a IRES elementov v rámci danej molekuly; anotáciu ORF; odkazy na 

iné databázy, ktoré obsahujú ďalšie informácie o kódovanom proteíne; odkazy na literatúru; 

popis sekundárnej štruktúry v zátvorkovej anotácii; prípadné interakcie s proteínmi a/alebo 

rRNA (samozrejme len pokiaľ sú dané informácie známe); zistenú translačnú aktivitu IRES 
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elementu; podrobný popis všetkých pokusov, ktoré viedli k získaniu vloţených informácií, 

vrátane popisu kontrol; vyjadrenie kurátora ohľadne statusu IRES elementu. 

 IRESite je zároveň nástroj, ktorý slúţi k práci s vloţenými dátami, a to najmä pomocou 

integrovaného prehliadača. Umoţňuje triediť informácie podľa mnoţstva kritérií.  

 Vzhľadom na pribliţne 1000 prihlásení z unikátnych IP adries mesačne, evidentne slúţi 

komunite vedcov zaoberajúcich sa iniciáciou translácie prebiehajúcej pomocou IRES 

elementov. Dúfame, ţe pomôţe zodpovedať napríklad otázky týkajúce sa znakov určujúcich 

identitu IRES elementov. 

 V súčasnosti má databáza 604 záznamov, z čoho je 44 vírusových IRES, 70 bunkových IRES 

a aţ 417 vektorov pouţitých pre meranie funkcie a aktivity IRES elementov. Súčasťou 

záznamov je aţ 43 vloţených experimentálne overených sekundárnych štruktúr a 25 ITAF 

proteínov.  

 

6.4 Iniciácia syntézy proteínov z IRES vírusu hepatitídy C začína u 

kvasiniek na autentickom iniciačnom kodóne 

 Nové bicistronické vektory pFGAL4 a pFGAL4h poskytujú moţnosť skúmať aktivitu IRES 

elementov v kvasinkových bunkách.  

 Reportérový systém je schopný vďaka zosilneniu signálu detekovať aj nízku hladinu aktivity, 

vysoká miera reproducibility je zabezpečená normalizáciou nameraných dát voči vnútornej 

kontrole.  

 Navrhnuté kontroly eliminujú pravdepodobnosť, ţe nameraný signál pochádza z rôznych 

artefaktov, ktoré napodobňujú IRES aktivitu.  

 IRES element vírusu hepatitídy typu C je v kvasinkách funkčný. Translácia začína na 

autentickom AUG kodóne. Dizrupcia vlásenky IV IRES elementu zabraňuje iniciácii 

translácie, čo súhlasí s dátami nameranými na cicavčích bunkách publikovaných v minulosti. 

 Tento reportérový systém je ideálny na hľadanie malých molekúl alebo proteínov, ktoré majú 

modulačný účinok na aktivitu IRES elementov. Ďalej je moţné pouţiť tento systém aj na 

testovanie promótorovej aktivity a vplyvu mutácií na aktivitu ako promótorov, tak aj IRES 

elementov. V našom laboratóriu v súčasnosti prebiehajú pokusy o nájdenie nových ITAF 

proteínov modulujúcich aktivitu HCV IRES.   
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