
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.              
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