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Abstrakt:  

Bakteriálna bunka sa musí vedieť rýchlo prispôsobiť zmenám, ktorým je vystavená 

v prostredí. Na tieto zmeny reaguje reguláciou génovej expresie primárne na úrovni iniciácie 

transkripcie. Medzi formy reguláciu transkripcie môžeme zaradiť rôznu stavbu 

promótorových oblastí pred odlišnými skupinami génov, prítomnosť alternatívnych sigma 

faktorov a tiež ovplyvňovanie priebehu génovej expresie pôsobením transkripčných faktorov 

buď ako aktivátory, alebo ako inhibítory.  

V tejto práci sú popísané spôsoby regulácie transkripcie u baktérií rodu Mycobacterium,        

ku ktorým zahrňujeme aj patogénne baktérie M. tuberculosis a M. leprae. Baktérie tohto rodu 

vykazujú malú konzervovanosť promótorových oblastí, veľké množstvo sigma faktorov, 

veľký počet transkripčných faktorov, prítomnosť dvojkomponentových systémov a mnoho, 

zatiaľ málo preskúmaných, malých regulačných RNA.  

Kľúčové slová: 

RNA polymeráza, promótor, sigma faktor, transkripčný faktor, malé RNA, mykobaktérium 

 

 

 

Abstract: 

The bacterial cell has to be able to cope with environmental changes. Adaptation to these 

changes is achieved by changes in gene expression. Gene expression is regulated mostly        

at the level or transcription initiation. Transcription initiation depends on the sequence of 

promoters and is regulated by alternative sigma factors and many transcription factors acting 

either as activators or repressors.  

This work describes various ways of transcription regulation in the bacterial genus 

Mycobacterium that includes deathly pathogens such as M. tuberculosis and M. leprae.      

The typical characteristics of this genus are poorly conserved promoters, a high number of 

sigma and transcription factors, the presence of two-component systems and a lot of small 

RNAs that have not been characterized in detail so far.  

Keywords:  
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Zoznam skratiek  

ADP adenozín difosfát 

ATP adenozín trifosfát 

bp páry báz 

cAMP cyklický adenozín monofosfát 

CAT chloramfenikol acetyl transferáza 

cDNA kódujúca DNA 

CTD C-terminálna doména 

dsDNA dvojvláknová DNA 

GSNO S-nitrózo L-glutatión 

HTH "helix-turn-helix" motív 

iNTP iniciačný nukleozid trifosfát 

miRNA mikro RNA 

mRNA mediátorová RNA 

nt nukleotid 

pppGpp guanozín pentafosfát 

RID s RNA polymerázou interagujúca doména 

RNAP RNA polymeráza 

rRNA ribozomálna RNA 

RPc uzavretý komplex RNAP a promótoru 

RPe elongačný komplex 

RPi iniciačný komplex 

RPint prechodný stav komplexu RNAP a promótoru 

RPo otvorený komplex RNAP a promótoru 

SDS dodecylsíran sodný 

sRNA malá RNA 

siRNA malá interferujúca RNA 

ssDNA jednovláknová DNA 

tRNA transferová RNA 

UTR neprekladaný koniec 
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1. Úvod 

 Baktérie osídľujú najrôznejšie prostredia. Mnohobunkové organizmy reagujú              

na zmenu podmienok presunom za prostredím, ktoré im viac vyhovuje. Baktérie majú          

len obmedzenú možnosť presunu na väčšie vzdialenosti, ale zároveň je ich genetická 

informácia veľmi dynamická, takže sa zmenám prostredia prispôsobujú zmenou génovej 

expresie. Zmeny prostredia sú náhle a výrazné hlavne v priebehu bunkového cyklu 

patogénnych baktérií, ktoré sa na ne musia rýchlo adaptovať. Permanentná zmena genómu    

by však bola nevýhodná, keďže podmienky sa môžu opäť rýchlo zmeniť. Preto je využívaná 

regulácia na rôznych úrovniach génovej expresie, pričom najčastejšie sa jedná o reguláciu     

na úrovni iniciácie transkripcie. Regulácia práve v tomto kroku je najekonomickejšia, keďže 

v prípade, že produkt daného génu nie je v aktuálnych podmienkach pre bunku potrebný, 

nevynakladá sa zbytočne energia na syntézu RNA a následných proteínových produktov 

v prípade, že sa jedná o štruktúrny gén.    

V tejto práci sa pokúsim predstaviť základné kroky génovej expresie a ich reguláciu    

u bakteriálneho rodu Mycbacterium a zdôrazniť mnohé rozdiely medzi týmto organizmom      

a najpreštudovanejším a najpoužívanejším bakteriálnym modelom Escherichia coli.  
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2. Génová expresia 

Génová expresia je realizácia genetickej informácie organizmu zapísanej v DNA 

procesom transkripcie DNA do RNA a následnej translácie mediátorovej RNA                      

do aminokyselinovej sekvencie tvoriacej proteín.  

Transkripciou rozumieme prepis DNA do RNA pomocou enzýmu RNA polymerázy. 

Môžeme ju rozdeliť na tri fázy:  

 iniciácia – nasadnutie polymerázy do oblasti promótoru a vytvorenie iniciačného 

transkriptu  

 elongácia – polymeráza sa posúva pozdĺž matricovej DNA a vytvára RNA 

transkript 

 terminácia – ukončenie syntézy RNA v mieste terminátora 

Translácia je preklad mRNA do proteínu, ktorý prebieha na ribozóme. 

Všetky tieto kroky sú v danom organizme regulované, v tejto práci sa pokúsim podať 

prehľad doteraz známych spôsobov regulácie transkripcie.    

2.1 Transkripcia 

Na rozdiel od eukaryot prebieha transkripcia u baktérií pomocou jedinej              

DNA-dependentnej RNA-polymerázy (RNAP). Je to enzým zložený z dvoch podjednotiek 

alfa a podjednotiek beta, beta‘ a omega spoločne tvoriacich jadro („core“) proteínu 

s molekulovou hmotnosťou asi 400 kDa (Zhang et al., 1999). Za špecifickosť väzby enzýmu 

na DNA zodpovedajú rôzne σ podjednotky nazývané tiež sigma faktory. RNAP zložená z α2, 

β, β‘, ω a σ sa nazýva holoenzým.  

2.1.1 Stavba RNA polymerázy u baktérií 

Alfa je podjednotka s molekulovou hmotnosťou 35 kDa (Zhang et al., 1999)               

je zložená z dvoch častí – C-terminálnej a N-terminálnej domény spojených neštruktúrovanou 

slučkou.  Slúži ako lešenie pri vytváraní jadra RNAP. Na dimér podjednotiek alfa sa ďalej 

viažu β a β‘. C-terminálnou doménou interaguje s AT bohatou sekvenciu DNA „upstream“   

od promótoru (Blatter et al., 1994). Na túto podjednotku sa tiež viažu rôzne transkripčné 

aktivátory (Russo a Silhavy, 1992).  

Beta má molekulovú hmotnosť 125 kDa (Zhang et al., 1999). Uplatňuje sa pri iniciácií 

a elongácií transkripcie a mutácia v tejto podjednotke vedie k rezistencií na rifampicín 

(Wehrli, 1983).  
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Beta‘ je najväčšia podjednotka RNAP s molekulovou hmotnosťou 170 kDa (Zhang   

et al., 1999). Na 4 cysteínové zvyšky tejto podjednotky sa viaže Zn
2+

, ktorý je nevyhnutný  

pre jej správne zloženie (Markov et al., 1999).  

Omega je najmenšou podjednotkou RNA polymerázy s molekulovou hmotnosťou    

len 10,5 kDA (Zhang et al., 1999). Jej prítomnosť nie je nevyhnutná pre funkčnosť enzýmu 

(Burgess, 1969). Avšak baktérie M. smegmatis s deletovaným génom rpoZ kódujúcim túto 

podjednotku vykazovali rôzne fenotypové zmeny, ako napríklad zníženú schopnosť kĺzavého 

pohybu a poruchu tvorby biofilmu (Mathew et al., 2006).  

Sigma zabezpečuje špecifické nasadnutie a väzbu RNA polymerázy do oblasti 

promótoru na DNA. Táto podjednotka bude bližšie charakterizovaná v samostatnej kapitole 

3.1.2.  

V aktívnom centre enzýmu sa nachádza Mg
2+ 

, ktorý pomáha pri vytvorení 

fosfodiesterovej väzby medzi jednotlivými ribonukleotidmi novovznikajúcej RNA         

(Steitz et al., 1994).  

2.1.2 Promótor 

 Promótor je úsek DNA, do ktorého nasadá RNA polymeráza. Nachádza sa „upstream“ 

od miesta začiatku transkripcie – báze +1. Skladá sa z niekoľkých definovaných oblastí. 

Najvýznamnejšou a najviac konzervovanou je oblasť -10, hexamér báz s konsenzus 

sekvenciou TATAAT u E. coli (Hawley a McClure, 1983). Ďalej proti smeru transkripcie sa 

môže nachádzať rozšírená oblasť -10 obsahujúca 5‘-TGn-3‘ motív, ktorej prítomnosť tiež 

vplýva na silu promótoru (Bashyam a Tyagi, 1998). Druhou významnou konzervovanou 

oblasťou promótoru u baktérií je oblasť -35 s konsenzus sekvenciou TTGACA u  E. coli. 

Ideálna vzdialenosť medzi oblasťami -10 a -35 bola určená na 17 ± 1 bp (Hawley a McClure, 

1983). 

2.1.3 Iniciácia transkripcie 

 Iniciácia transkripcie pozostáva z niekoľkých krokov zahŕňajúcich uzavretý iniciačný 

komplex, prechodný stav, otvorený komplex, iniciačný komplex a nakoniec elongačný 

komplex. Schematicky by sa dal tento proces zobraziť nasledovne: 

RNAP + P           RPc            RPint           RPo   
iNTPs

     RPi   
NTPs 

    RPe 
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Po naviazaní sigma faktoru na RNAP sa holoenzým špecificky viaže do promótorovej 

oblasti. Vytvára sa iniciačný uzavretý promótorový komplex (RPc) kedy dvojvláknové 

úseky -10 a -35 interagujú s σ2 a σ4 doménami sigma faktoru (Murakami a Darst, 2003). 

Postupne dochádza k vytvoreniu prechodného stavu (RPint) medzi uzavretým a otvoreným 

komplexom a začína vznikať transkripčná bublina. Časť σ2 sa sekvenčne špecificky viaže 

na ssDNA nematricového vlákna čím zvyšuje stabilitu komplexu (Panaghie et al., 2000).  

Otvorený promótorový komplex (RPo)  – dokončuje sa vytvorenie replikačnej bubliny 

postupným rozpletaním DNA v smere k +1 nukleotidu, dsDNA od +5 do +12 je uzavretá 

medzi podjednotkami β a β‘ (Murakami et al., 2002a). Za prítomnosti iNTPs začína               

po vytvorení RPo RNA polymeráza syntetizovať vlákno RNA. V momente syntézy prvého 

dinukleotidu sa komplex nazýva iniciačný (RPi). V tejto fáze môže, ale nemusí dochádzať     

k abortívnej iniciácií. Pre pokračovanie do ďalšej fáze je nevyhnutné aby sa uvoľnil kanál 

pre výstup RNA z polymerázy, ktorý je do tejto doby blokovaný σ3.2 slučkou. Táto zmena 

konformácie sigma podjednotky spôsobí destabilizáciu interakcie medzi σ4 a „core“ proteínu 

(Murakami et al., 2002b). Uvoľnením priechodu pre novosyntetizovanú RNA sa začína 

„promoter escape“ – RNA polymeráza opúšťa oblasť promótoru a nastáva prechod do fázy 

elongácie. 

2.1.4 Elongácia 

 Po syntéze RNA o dĺžke približne 12 nukleotidov dochádza k prechodu do fázy 

elongácie. Pôvodne sa predpokladalo, že k prechodu do elongačnej fáze je nevyhnutné,       

aby sa  podjednotka sigma uvoľnila z RNAP. Ukázalo sa však, že toto nie je nevyhnutné 

(Mukhopadhyay et al., 2001). V tomto kroku sa RNA polymeráza posúva pozdĺž matricovej 

DNA a postupne syntetizuje vlákno RNA v smere 3‘  5‘. Veľkosť replikačnej bubliny         

je približne 15 nt. Rýchlosť elongácie transkripcie sa môže líšiť pre rôzne typy RNA 

transkriptov. 

2.1.5 Terminácia 

 Elongačný komplex RNA polymerázy a DNA je veľmi stabilný preto je potrebné aby 

bola táto stabilita narušená a došlo k ukončeniu transkripcie po dosiahnutí konca génu, 

respektíve viacerých génov transkribovaných spoločne v rámci operónu. Tento proces môže 

prebiehať dvojakým mechanizmom a to buď ako rho-závislí alebo rho-nezávislí.  
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Rho-nezávislá (prirodzená) terminácia prebieha na základe charakteristickej oblasti 

matricovej DNA, kedy za palindromatickým GC bohatým úsekom nasleduje niekoľko po sebe 

idúcich adenínov, a teda uridínov na novovznikajúcej RNA. Keď RNAP dosiahne 3’koniec 

oblasti A dôjde k zastaveniu RNAP a odvinutiu „upstream“ oblasti DNA-RNA hybridu         

čo umožní vytvorenie vlásenky v predchádzajúcej GC bohatej oblasti (Gusarov a Nudler, 

1999). Vzniknutá vlásenka zablokuje primárny kanál polymerázy čím znemožní ďalší posun 

RNAP a interakcia medzi U RNA a dA DNA nie je dostatočne silná, a teda dochádza 

k uvoľneniu RNA a terminácií transkripcie (Epshtein et al., 2007). 

Bolo ukázané, že prítomnosť U nie je konzervovaná naprieč rôznymi druhmi baktérií 

a nie je nevyhnutnou pre funkčnosť danej sekvencie ako terminátoru. Podľa algoritmu 

GeSTer („Genome Scanner for Terminators“) boli na základe ich stavby rozdelené prirodzené 

terminátory do piatich skupín (Unniraman et al., 2001):  

a) typu E. coli/tvaru L – tie, ktoré majú prítomné viac ako 3 U v rámci desiatich 

nukleotidov nasledujúcich za vlásenkovou štruktúrou 

b) typu Mycobacterium/tvaru I – tie, ktoré majú 3 alebo menej U za vlásenkou 

c) tvaru V – tie, za ktorými hneď nasleduje iná štruktúra 

d) tandemové/tvaru U – viaceré štruktúry nachádzajúce sa „dowstream“ (ďalej 

nasledujúce v smere transkripcie) od jediného génu 

e) konvergentné/tvaru X – nachádzajúce sa medzi priľahlými konvergentne 

orientovanými génmi 

Grafické znázornenie jednotlivých typov terminačných sekvencií môžeme vidieť        

na obrázku 1.  

 

Obrázok 1: 

A)teminátor tvaru L; B)teminátor tvaru I 

C)teminátor tvaru V; D)teminátor tvaru U 

E)teminátor tvaru X 

Červené šípky označujú smer transkripcie. 

Individuálne štruktúry terminátorov tvaru V, 

U a X môžu byť tvaru L aj tvaru I.  

(Unniraman et al., 2002a) 
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Rho-závislá terminácia je sprostredkovaná proteínom ρ obsahujúcim 6 identických 

podjednotiek tvoriacich prstencovú štruktúru, ktorá môže interagovať s väzbovými miestami 

na novovznikajúcej DNA a spôsobiť jej disociáciu od elongačného komplexu RNAP.        

Rho-závislé terminátory majú 2 časti, „upstream“ časť nazývanú rut („rho utilization site“) 

kódujúcu väzbové miesto pre ρ. Všeobecne sa dá o tomto mieste povedať, že je bohaté na C 

a chudobné na G. Druhou časťou je „downstream“ časť kde sa nachádza miesto terminácie. 

Na modely E. coli bolo zistené, že pre túto formu terminácie transkripcie je nevyhnutný 

prísun energie formou hydrolýzy ATP na ADP pričom na ρ sa viažu 3 ATP a pri terminácií 

transkripcie dochádza k ich postupnej hydrolýze (Richardson, 2001). 

2.2 Translácia 

 Translácia je preklad genetickej informácie z mRNA do aminokyselinovej sekvencie 

proteínu. Keďže baktérie nemajú jadrovú membránu nie je u nich translácia oddelená            

od transkripcie, a teda preklad prebieha kotranskripčne. Translácia prebieha na ribozóme,      

čo je bunková štruktúra tvorená ribozomálnou RNA a proteínmi. Prokaryotický ribozóm 70S 

je zložený z dvoch podjednotiek. Menšej 30S obsahujúcej 16S rRNA a asi 20 proteínov 

a väčšej 50S obsahujúcej 23S rRNA, 5S rRNA a viac ako 30 proteínov. Iniciačnou 

aminokyselinou, ktorou začína translácia, je u baktérií  formylmetionín štandardne kódovaný 

tripletmi AUG, GUG alebo UUG .  
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3. Regulácia transkripcie u mykobaktérií 

 Mykobaktérie sú grampozitívne baktérie, ktoré je možné do systému baktérií zaradiť 

do kmeňu Actinobacteria, triedy Actinobacteridae, radu Actinomycetales, podradu 

Corynebacterineae a čeľade  Mycbacteriaceae. Patria medzi obligátne aeróbne, 

acidorezistentné, nesporulujúce baktérie paličkového tvaru. Pre tieto baktérie                          

je charakteristické špecifické zloženie vonkajšej bunkovej steny obsahujúce dlhé mykolové 

kyseliny a genóm bohatý na guanín a cytozín (Barksdale a Kim, 1977). K zástupcom patria 

pôvodcovia závažných ochorení ako je tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis) alebo    

lepra – malomocenstvo (Mycobacterium leprae). Pri výskume v laboratóriách sa najčastejšie 

používa Mycobacterium smegmatis (Obrázok 2) patriace k rýchlo rastúcim nepatogénnym 

mykobaktériám. Výskum v tejto oblasti je potrebný pre umožnenie lepšieho pochopenia 

mechanizmov pôsobenia patogénnych mykobaktérií na organizmus, ich spôsobu prežívania 

v napadnutom organizme a mechanizmu génovej expresie, aby bolo možné vyvinúť 

efektívnejšie spôsoby liečby týchto ochorení. Napriek pokroku v posledných rokoch sa v roku 

2012 tuberkulózou nakazilo 8,6 milióna ľudí a 1,3 milióna ľudí na túto chorobu umrelo 

(World Health Organization, 2013).  

 

Obrázok 2: A) Fotka kolónie M. smegmatis po dvojtýždňovom raste na pevnom médiu 7H9 

agaru. B) Fotka zo skenovacieho elektrónového mikroskop zobrazujúca baktérií M. smegmatis           

pri vysokom zväčšení. Bunky boli kultivované 3 dni v tekutom 7H9 médiu (Dahl et al., 2005). 
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3.1 Regulácia iniciácie transkripcie 

 Regulácia na úrovni iniciácie transkripcie môže prebiehať viacerými spôsobmi. 

Jednou formou regulácie je už samotná stavba bakteriálnych promótorov a prítomnosť 

viacerých alternatívnych sigma faktorov. Tiež majú na úroveň iniciácie vplyv rôzne malé 

molekuly ako guanosín pentafosfát (pppGpp) alebo prítomnosť iniciačných trifosfátov 

(iNTPs), a takisto sa môžu do oblasti promótoru alebo priamo na RNAP viazať transkripčné 

aktivátory alebo inhibítory.  

3.1.1 Promótory 

 Promótory mykobaktérií sú svojou stavbou podobné promótorom ostaných baktérií. 

Vykazujú však aj viaceré znaky špecifické pre mykobatérie. Transkripcia obvykle začína 

purínovou bázou. Konzervovaná je len oblasť -10 promótoru s konsenzus sekvenciou 

TATAaT u M. smegmatis a TAYgAT u M. tuberculosis (malé písmeno v popise konsenzus 

sekvencie znamená, že sa daná báza vyskytuje s pravdepodobnosťou menšou ako 50% a Y 

označuje pyrimidínovú bázu) (Bashyam et al., 1996). U mykobaktérií sa vyskytujú                 

aj promótory, pre funkčnosť ktorých je dôležitý 5‘-TGn-3‘ motív, ktorý sa uplatňuje             

pri formovaní otvoreného komplexu. Takýmto promótorom je napríklad pknH promótor            

M. tubersulosis (Agarwal a Tyagi, 2003). Hexamér v oblasti -35 je pomerne rôznorodý 

(Bashyam et al., 1996), ale sekvencia TTGCGA bola určená ako optimálna sekvencia 

v oblasti -35 a ideálna vzdialenosť medzi oblasťou -10 a -35 je 18 bp (Agarwal a Tyagi, 

2006). 

 Na základe experimentu porovnávajúceho silu promótorov M. smegmatis                

v M. smegmatis a promótorov M. tuberculosis zaklonovaných do M. smegmatis je možné 

usúdiť, že u Mycobacterium smegmatis je možné nájsť väčšie množstvo silných promótorov 

v porovnaní s M. tuberculosis H37Rv (Obrázok 3). Pri porovnaní aktivity mykobakteriálnych 

promótorov zaklonovaných do M. smegmatis a do  E. coli je vidieť, že v E. coli je funkčná len 

časť promótorov a vždy s výrazne nižšou aktivitou (Obrázok 4,5) (Gupta et al., 1993). 

Dôvodom zlej funkčnosti promótorov mykobaktérií v E .coli môže byť jednak veľká 

rôznorodosť sekvencie promótorov v -35 oblasti (Bashyam et al., 1996) a tiež odlišné 

zastúpenie GC párov v oblasti medzi úsekmi -10 a -35, keďže v silných promótorch E. coli    

je táto oblasť bohatá na AT páry báz (Liu et al., 2004) ale u mykobaktérií prevyšujú báze 

guanín a cytozín.  
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Obrázok 3: Porovnanie sily promótorov M. smegmatis (A) a M. tuberculosis H37Rv (B)                    

v M. smegmatis. Os y je v oboch prípadoch prerušená medzi bodmi 1200 a 1500. Špecifická aktivita 

CAT (chloramfenikol acetyl transferáza) je vyjadrená v nanomoloch za minútu na miligram proteínu 

(Gupta et al., 1993). 

 

 

Obrázok 4: Porovnanie aktivity promótorov Obrázok 5: Porovnanie aktivity promótorov 

M. smegmatis v M. smegmatis (plné stĺpce) M. tuberculosis v M. smegmatis (plné stĺpce)              

a v E. coli (šrafované stĺpce). Špecifická  a v E. coli (šrafované stĺpce). Os y je prerušená 

aktivita CAT je vyjadrená v nanomoloch   v hodnote 150. Špecifická aktivita CAT je vyja- 

za minútu na miligram proteínu drená v nanomoloch za minútu na miligram      

(Gupta et al., 1993). proteínu (Gupta et al., 1993). 
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Doteraz bolo skúmaných len niekoľko konkrétnych promótorov M. smegmatis        

a M. tuberculosis vo vzťahu k iniciácií transkripcie (China et al., 2010; Tare et al., 2012). 

Vždy sa jednalo o promótory pre houskeepingové gény. Napriek tomu vykazovali tieto 

promótry veľmi odlišné vzory iniciácie transkripcie a líšili sa v limitujúcom kroku. 

U promótorov, ktoré vytvárajú veľké množstvo abortívnych transkriptov je predĺžený krok 

„promoter clearace“. Promótory, ktoré vykazovali rôznu úroveň expresie v závislosti na fáze 

rastu boli zároveň aktivované prítomnosťou iNTPs a inhibované molekulou pppGpp (Tare    

et al., 2012), ktorý vo všeobecnosti signalizuje nedostatok živín v prostredí (Potrykus a 

Cashel, 2008). Citlivosť na takúto reguláciu vykazoval aj PgyrB1 promótor M. tuberculosis 

napriek tomu, že tento typ regulácie nie je známy u žiadneho iného promótoru pre gén 

kódujúci topoizomerázu (Tare et al., 2012). 

3.1.2 Sigma faktory 

 V roku 1969 bol publikovaný článok, ktorý hovoril o identifikácií proteínového 

faktoru stimulujúceho aktivitu RNA polymerázy, tento faktor bol pomenovaný σ (Burgess    

et al., 1969). Neskôr sa zistilo, že existuje viacero typov sigma faktorov a boli rozdelené       

do dvoch hlavných rodín. Prvou je σ
70

 kam patria faktory podobné pôvodne identifikovanému 

faktoru σ
70

 u E. coli, druhou je σ
54

. Čísla 70 a 54 odpovedajú molekulovej hmotnosti týchto 

sigma faktorov v kDa u E. coli (Lonetto et al., 1992). Rozlišujeme základné a alternatívne 

sigma faktory, ktorými baktéria reaguje na stresové situácie, ako sú napríklad zmena teploty 

alebo zmena dostupnosti živín. U patogénnych baktérii majú alternatívne sigma faktory vplyv 

aj na ich virulenciu. Základným sigma faktorom u E. coli je σ
70

 kódovaný génom rpoD,         

u B. subtilis σ
A
 kódovaný génom sigA. U mykobaktérií sa vyskytujú len sigma faktory 

skupiny σ
70

. Hlavným sigma faktorom u mykobaktérií je σ
A
 kódovaný génom mysA 

(Doukhan et al., 1995). 

U sigma70 faktorov boli na modeli E. coli identifikované štyri oblasti 

s konzervovanou aminokyselinovou sekvenciou, a tieto oblasti sa ďalej delia na podoblasti. 

Oblasť 1 obsahuje časť 1.1, ktorá má význam pre väzbu DNA a prechod do medzistavu medzi 

uzavretým a otvoreným komplexom a časť 1.2 významnú pre vytvorenie otvoreného 

komplexu (Wilson a Dombroski, 1997). Keď nie je podjednotka sigma naviazaná na RNAP 

dochádza k autoinhibícií rozpoznania promótoru väzbou σ1.1 do oblasti σ4.2(Dombroski et al., 

1993). Oblasť 2 môže byť rozdelená na 5 podoblastí. Región 2.1 sprostredkuje väzbu             

na „core“ RNAP a časť 2.3 sa účastní rozvoľnenia DNA (Wösten, 1998). Časť 2.2 je 

najkonzervovanejšou časťou sigma faktoru ale jej funkcia nie je známa (Lonetto et al., 1992). 
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Oblasť 2.4 rozoznáva 5’koniec -10 oblasti promótoru (Waldburger et al., 1990). Región 2.5  

je zodpovedný za rozoznanie 5‘-TGn-3‘ motívu „upstream“ od -10 oblasti promótoru (Barne     

et al., 1997). V oblasti 3.1 sa nachádza HTH („helix-turn-helix“) motív a oblasť 3.2 obsahuje 

veľa aminokyselín s kyslými zvyškami a uplatňuje sa pri väzbe jadra proteínu (Zhou et al., 

1992) Oblasť 4.1 môže prichádzať do kontaktu s aktivátormi iniciácie transkripcie (Li et al., 

1994). Časť 4.2 rozoznáva oblasť -35 promótoru (Siegele et al., 1989). Schematické 

znázornenie častí sigma faktoru sa nachádza na obrázku 6. 

Obrázok 6: Schematické znázornenie konzervovaných oblastí a podoblastí sigma faktorov rodiny σ
70

 

(Wösten, 1998). 

Rodinu σ
70

  môžeme podľa týchto funkčných častí rozdeliť na 5 skupín (Lonetto et al., 

1992; Helmann, 2002): 

a) Skupina 1 – primárne sigma faktory obsahujúce všetky 4 konzervované oblasti 

b) Skupina 2 – podobné sigma faktorom zo skupiny 1 ale vyskytujú sa len 

u niektorých baktérií; v laboratórnych podmienkach väčšinou nie sú esenciálne 

a zväčša neobsahujú konzervovanú oblasť 1 

c) Skupina 3 – obsahujú oblasti 2, 3 a 4 a vykazujú menšiu príbuznosť s faktormi 

skupiny 1 

d) Skupina 4 – najväčšia a najrôznorodejšia skupina sigma faktorov,                 

tiež nazývaných ako sigma faktory s extracytoplazmatickou funkciou (ECF) 

e) Helmann JD. vo svojej práci vyčlenil aj piatu skupinu sigma faktorov 

podobných TxeR sigma faktoru kontrolujúcemu expresiu toxínu u Clostridium 

difficile; sigma faktory mykobaktérií ale neboli zaradené do tejto skupiny  
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Je známych 13 sigma faktorov u M. tuberculosis (Cole et al., 1998). U M. smegmatis 

sa podarilo zistiť 26 sigma faktorov, štyri sigma faktory sa nachádzajú u M. leprae              

a 19 u Mycobacterium avium paratuberculosis (Waagmeester et al., 2005). Pre porovnanie             

u E. coli je známych 7 sigma faktorov. Obrázok 7 zachytáva počet sigma faktorov vzhľadom 

na veľkosť genómu daného organizmu. Je vidieť, že minimálne u týchto štyroch zástupcov 

mykobaktérií vzrastá počet sigma faktorov so vzrastajúcou veľkosťou genómu. V porovnaní 

s mykobaktériami má E. coli pomerne málo sigma faktorov vzhľadom k veľkosti jej genómu.  

 
Obrázok 7: Vzťah medzi počtom sigma faktorov a veľkosťou genómu u M. avium podkmeň 

paratuberculosis, M. leprae, M. smegmatis kmeň mc2 155, M. tuberculosis kmeň H37Rv a   E. coli 

kmeň K12. Počty sigma faktorov pre jednotlivé baktérie boli vybrané z publikácií citovaných v texte 

práce a veľkosť genómu bola zistená z genómovej databáze dostupnej na stránke 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/.  

Predich et al. identifikoval 2 sigma faktory u M. smegmatis a to σ
A
, ktorý bol určený 

ako primárny sigma faktor u tejto mykobaktérie a faktor σ
B 

(Predich et al., 1995).  Prvými 

identifikovanými a izolovanými sigma faktormi u M. tuberculosis boli Mtu SigB (homológ 

sigma B M. smegmatis u M. tuberculosis) a Mle SigB (homológ sigma B M. smegmatis          

u M. leprae) pričom Mtu SigB a Mle SigB sú si vzájomne bližšie príbuzné oproti ich vzťahu 

k MysB (Beggs et al., 1996). Sigma A patrí do prvej skupiny sigma faktorov a sigmu B 

zaraďujeme medzi faktory druhej skupiny. Ďalšími identifikovanými sigma faktormi              

u M. tuberculosis sú SigF patriaci do tretej skupiny a do štvrtej skupiny zaraďujeme faktory 

SigC, SigD, SigE, SigG, SigH, SigI, SigJ, SigK, SigL a SigM (Rodrigue et al., 2006).  

 Bolo ukázané, že minimálne 10 sigma faktorov M. tuberculosis je exprimovaných 

v exponenciálne rastúcej kultúre (obrázok 8). Prekvapivo, množstvo mRNA nie je najvyššie 

pre hlavný sigma faktor σ
A
, ale pre alternatívny sigma faktor σ

C
 (Manganelli et al., 1999).     

Aj keď bolo množstvo sigC  v exponenciálnej fáze najvyššie, väčšina RNAP je v tejto fáze 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/


13 

 

rastu v komplexe so σ
A
 alebo σ

B
, dá sa teda usúdiť, že σ

C
 má nižšiu afinitu k RNAP v tejto 

fáze transkripcie alebo je translácia mRNA tohto faktoru málo účinná.  

Obrázok 8: Hladina mRNA rôznych 

sigma faktorov v exponenciálne rastúcej 

kultúre. Graf zobrazuje množstvo kópií 

cDNA získaných reverznou transkripciou 

10 ng celkovej RNA extrahovanej 

z exponenciálne rastúcej M. tuberculosis 

H37Rv (Manganelli et al., 1999).  

 

 

 

Funkcie jednotlivých sigma faktorov: 

 Sigma A je primárny sigma faktor u mykobaktérií nevyhnutný pre prežitie bunky        

(Gomez et al., 1998). U M. tuberculosis ovplyvňuje aj mieru expresie génov významných    

pre virulenciu baktérie. Pri zvýšenej expresií sigA vykazovali baktérie rýchlejší rast 

v makrofágoch a pľúcach infikovanej myši (Wu et al., 2004). 

 Sigma B – faktor podobný σ
A
 uplatňujúci sa pri reakciách na stresové situácie (Fontán 

et al., 2009). Expresia sigB M. tuberculosis bola zvýšená pri vystavení teplotnému šoku, SDS 

a tiež zníženej aerácií (Manganelli et al., 1999). 

 Sigma C patrí medzi ECF sigma faktory. Homológ tohto sigma faktoru nebol nájdený       

u M. smegmatis. Reguluje viaceré virulenčné faktory u M. tuberculosis. V prípade 

nefunkčnosti tohto faktoru nespôsobila nákaza tuberkulózou smrť u myši, ale baktéria bola 

schopná prežitia v jej organizme (Sun et al., 2004). Pri vystavení SDS a teplotnom šoku sa 

množstvo mRNA SigC zníži (Manganelli et al., 1999). 

 Sigma D patrí do skupiny ECF sigma faktorov. U M. tuberculosis reguluje skupinu 

génov pre ribozomálne proteíny, ktoré sú bežne exprimované v stacionárnej fáze pri raste     

in vitro. Pri infekcií myši kmeňom s mutovaným sigD sa predĺžila doba prežitia infikovaného 

zvieraťa zo 76 na 103 dní (Calamita et al., 2005). 

 Sigma E patrí medzi extracytoplazmatické sigma faktory. Je konzervovaný v rámci 

jednotlivých zástupcov rodu Mycobacterium. Nie je nevyhnutný pre životaschopnosť baktérie 

ale má úlohu v reakciách na rôzne stresové situácie ako teplotný šok, oxidatívny stres a iné 

(Wu et al., 1997). Patrí k faktorom nevyhnutným pre virulenciu M. tuberculosis (Manganelli 

et al., 2004). 
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 Sigma F patrí medzi neesenciálne sigma faktory. Bolo ukázané, že u myší infikovanej 

kmeňom M. tuberculosis s deletovaným génom pre σ
F
 sa značne predĺžil čas medzi infekciou 

a úmrtím (Chen et al., 2000). Jeho expresia bola zvýšená v prítomnosti antibiotík, pri hypoxií, 

vyčerpaní živín a tiež chladovom šoku (Michele et al., 1999).  U M. smegmatis sa uplatňuje 

pri regulácií expresie génov biosyntézy karotenoidov. Baktérie s nefunkčným génom sigF 

vykazovali vyššiu efektivitu transformácie. SigF tiež ovplyvňuje odolnosť voči peroxidu 

vodíka, teplotnému stresu a zníženiu pH (Provvedi et al., 2008; Gebhard et al., 2008). 

 Sigma G patrí medzi alternatívne sigma faktory. Jeho expresia u M. tuberculosis        

je zvýšená pri infekcií ľudských makrofágov (Cappelli et al., 2006).  

 Sigma H je alternatívny sigma faktor, ktorý zohráva úlohu pri odpovedi na stresové 

podmienky. Je prítomný aj u pomaly, aj u rýchlo rastúcich mykobaktérií. Jeho expresia          

je zvýšená pri vystavení teplotnému šoku a oxidatívnemu stresu (Fernandes et al., 1999). 

Okrem týchto funkcií SigH u M. tuberculosis tiež reguluje expresiu faktorov SigB a SigE 

(Raman     et al., 2001). 

 Sigma I patrí medzi alternatívne sigma faktory u M. tuberculosis. Jeho funkcia zatiaľ 

nie je známa, ale jeho expresia je dvakrát vyššia v stacionárnej fáze (Hu a Coates, 2001)    

a pri vystavení izbovej teplote (miernemu teplotnému šoku) sa množstvo mRNA sigI zvýšilo 

trikrát (Manganelli et al., 1999). U M. smegmatis bola identifikovaná sekvencia o dĺžke      

123 aminokyselín podobná C-terminálnej časti SigI M. tubersulosis. Ostatné sigma faktory 

majú aminokyselinovú sekvenciu nezanedbateľne dlhšiu, a teda nie je jasné či sa skutočne 

jedná o sigma faktor (Waagmeester et al., 2005).  

 Sigma J vykazoval 17-násobné zvýšenie hladiny expresie v neskorej stacionárnej fáze 

u M. tuberculosis a jeho hladina sa výrazne nezmenila ani po vystavení pôsobeniu antibiotika 

rifampicínu (Hu a Coates, 2001). Napriek tomu bolo ukázané, že SigJ nie je nevyhnutný pre 

prežitie baktérie v stacionárnej fáze. Baktérie s deletovaným sigJ boli v porovnaní s divokým 

kmeňom citlivejšie na oxidatívny stres (Hu et al., 2004). 

 Sigma K – jeho funkcia u M. tuberculosis nie je známa a u M. smegmatis sa 

nevyskytuje. 

 Sigma L nebol indukovaný pri oxidatívnom a nitrátovom strese, ale uplatňuje sa pri 

regulácií syntézy lipidov bunkovej steny u M. tuberculosis (Hahn et al., 2005).  

 Sigma M pozitívne reguluje syntézu povrchových alebo sekretovaných proteínov 

(Raman et al., 2006). Jeho expresia sa nezmenila pri vystavení oxidatívnemu stresu                 

a detergentom, ale je indukovaný v stacionárnej fáze a po vystavení teplotnému šoku  

(Agarwal et al., 2007). 
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Piatim sigma faktorom M. smegmatis nebol priradený názov na základe fylogenetickej 

podobnosti s faktormi M. tuberculosis a neboli ani experimentálne charakterizované 

(Waagmeester et al., 2005).  

V tabuľke 1 môžeme vidieť prehľad identifikovaných sigma faktorov u M. smegmatis 

a M. tuberculosis. Pri sigma faktoroch M. tuberculosis je tam, kde je známa uvedená              

aj konsenzus sekvencia promótoru pre  daný sigma faktor. 

Tabuľka 1 

Mycobacterium smegmatis Mycobacterium tuberculosis 

ORF 

navrhovaný 
názov podľa 

sigma 
faktor 

konsenzus sekvencia 
u M. tuberculosis 

zdroj 
fylogenetickej 

analýzy -35 (medzerník) -10 

MSMEG0395 – – – – 

MSMEG1341 – – – – 

MSMEG1417 – – – – 

MSMEG5424 – – – – 

MSMEG6780 – – – – 

MSMEG2759 SigA SigA TTGACW(17)TATAMT  (Unniraman et al., 2002b) 

MSMEG2754 SigB SigB NGTGG(14-18)NNGNNG  (Lee et al., 2008a) 

– – SigC SSSAAT(16-20)CGTSSS  (Sun et al., 2004) 

MSMEG1597 SigD SigD AGAAAG(16-20)CGTTAA  (Calamita et al., 2005) 

MSMEG5060 SigE SigE GGRMC(18)SGTTG  (Manganelli et al., 2001) 

MSMEG1802 SigF SigF GGWWT(16-17)GGGTAY  (Rodrigue et al., 2007) 

MSMEG0209 SigG SigG GCGNGT(15-18)CGANCA  (Lee et al., 2008b) 

MSMEG1918 SigH SigH SGGAAC(17-22)SGTTS  (Manganelli et al., 2002) 

MSMEG3490 SigH1 – – – 

MSMEG0564 SigH2 – – – 

MSMEG4407 SigH3 – – – 

MSMEG0565 SigH4 – – – 

MSMEG1686 SigH5 – – – 

MSMEG3305 SigH6 – – – 

MSMEG1744 SigH7 – – – 

MSMEG5346 SigI SigI – – 

MSMEG1663 SigJ SigJ – – 

MSMEG1688 SigJ1 – – – 

– – SigK CCCATC(14-15)TCCGAA  (Rodrigue et al., 2007) 

MSMEG1483 SigL SigL TGAACC(16)CGTGTC  (Hahn et al., 2005) 

MSMEG5198 SigL1 – – – 

MSMEG6887 SigM SigM GGAAC(16-18)CGTCR  (Agarwal et al., 2007) 

MSMEG4320 SigM1 – – – 

M = A, C; N = A, C, T, G; R = A, G; S = C, G; W = A, T; Y = C, T 
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3.2 Regulácia terminácie transkripcie 

 Terminácia môže byť regulovaná pozitívne aj negatívne. Za formu pozitívnej regulácie 

je možné považovať aj rho-závislú termináciu. Negatívne môže byť terminácia regulovaná 

prostredníctvo antiterminačných proteínov, medzi ktoré patria napríklad NusA a NusG. 

3.2.1 Terminácia transkripcie u mykobaktérií 

 Výskum transkripcie u mykobaktérií sa sústredí hlavne na iniciáciu transkripcie 

a krokom elongácie a terminácie je venovaná menšia pozornosť. Napriek tomu boli zistené 

viaceré odlišnosti od spôsobu terminácie u iných druhov baktérií.  

a) Rho-nezávislá terminácia 

Na základe in silico analýzy a následného experimentálneho overenia bolo u 26,4 % 

génov nájdených minimálne po jednom  rho-nezávislom terminátori. Ostatné gény sa 

pravdepodobne vyskytujú v operónoch alebo je pri ich terminácií využívaný faktor rho, 

prípadne faktory s ním homologické. Na rozdiel od E. coli je hlavným typom nezávislých 

terminátorov mykobaktérií I typ, ktorý neobsahuje U sekvenciu (Mitra et al., 2008). Okrem 

vyššie spomínaných typov terminátorov  bol u Mycobacterium tuberculosis zistený aj iný 

konzervovaný typ terminačnej sekvencie nazvaný TRIT „Tuberculosis Rho-independent 

terminator“. Jedná sa o palindromatickú sekvenciu nachádzajúcu sa často ešte v kódujúcej 

sekvencií okolo pozície -8 vzhľadom k najbližšiemu stop kodónu. U M. tuberculosis bolo 

identifikovaných 147 takýchto sekvencií (Gardner et al., 2011). Efektivitu terminačných 

sekvencií u mykobaktérií bez U-konca môže podporovať aj ich GC bohatý genóm, keďže 

výskyt GC bohatých sekvencií hneď za terminátorom zvyšuje účinnosť teminácie v porovnaní 

s AT bohatými sekvenciami (Epshtein et al., 2007). Terminátory sú v genóme rozložené 

rovnomerne  a nachádzajú sa na obidvoch vláknach väčšinou vo vzdialenosti okolo 50 bp 

„downstream“ od stop kodónu, pričom sa ale medzi jednotlivými zástupcami rodu 

mykobaktérie pozícia terminátoru za génom pre rovnaký proteín môže značne líšiť. 

Príkladom sú napríklad gény rpoC (β‘ podjednotka RNAP), thrB (treonínová kináza), topA 

(topoizomeráza I), tuf (elongačný faktor EF-Tu) a groEL (chaperonín GroEL) (Mitra et al., 

2008). 

b) Rho-závislá terminácia u M. tuberculosis 

Pomocou hmotnostnej spektrometrie bol identifikovaný homológ rho proteínu Rv1297 

o teoretickej molekulovej hmotnosti 65,1 kDa a veľkosti 602 aminokyselín              

(Rosenkrands et al., 2000). Na základe sekvenčnej analýzy tohto proteínu bolo zistené,         
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že má približne 200 aminokyselín dlhú N-terminálu oblasť bežnú pre G+ baktérie s genómom 

bohatým na GC, ale nevyskytujúcu sa u G- baktérií, S1-podobnú doménu viažucu RNA 

a vysoko konzervovanú P slučku ATPázovej domény, ktorá je bežná u rho proteínov a iných 

molekulárnych motorov.  

Rozdiely oproti rho proteínu E.coli (Kalarickal et al., 2010): 

 sekundárna štruktúra proteínu obsahuje viac β-listov 

 na termináciu vyžaduje dlhšie reťazce RNA 

 má 5-10 krát nižšiu ATPázovú aktivitu 

 má slabšiu helikázovú aktivitu 

 je schopný uvoľniť elongačný komplex efektívnejšie a rýchlejšie 

 na rozdiel o proteínu E. coli je schopný uvoľniť elongačný komplex aj za 

podmienok kedy sú dostupné len nehydrolyzovateľné analógy ATP 

 neinteraguje s NusG 

 terminačná funkcia nie je spriahnutá s ATPázovou a helikázovou funkciou 

proteínu 

 Na obrázku 9 ja možné vidieť model monoméru proteínu rho Rv1297                      

z M. tuberculosis vytvorený homologickým modelovaním na základe proteínu rho z E. coli, 

ktorý je zobrazený v pravej časti obrázku ako dimér. Rv1297 vykazuje približne 55% 

homológiu s E. coli rho. 

 
Obrázok 9: Ľavý obrázok zobrazuje model monoméru rho proteínu Rv1297 z M. tuberculosis             

v oblasti aminokyselín 228-591 vytvorený pomocou homologického modelovania s použitím súradníc 

proteínu rho z E. coli. Na pravom obrázku je dimér rho proteínu E. coli. RNA-väzbová doména           

je znázornená modrou farbou a ATPázová doména je šedá (Kalarickal et al., 2010).  
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3.3 Transkripčné faktory 

 Podobne ako u ostatných baktérií aj u mykobaktérií sa nachádza veľké množstvo 

transkripčných faktorov ovplyvňujúcich génovú expresiu daného organizmu.                          

U M. tuberculosis bolo identifikovaných viac ako 100 transkripčných faktorov                    

a 11 dvojkomponentových systémov (Cole et al., 1998). Transkripčné faktory môžu pôsobiť 

väzbou na DNA alebo väzbou na RNAP. V tejto kapitole bližšie charakterizujem vybrané 

transkripčné faktory mykobaktérií.  

 CarD je proteín zložený z dvoch domén. N-terminálnej s RNA polymerázou 

interagujúcej domény (RID) a C-terminálnej domény. Predpokladalo sa, že umlčuje 

transkripciu rRNA u M. tuberculosis obdobne ako proteín DksA E. coli v stacionárnej fáze     

a za rôznych stresových podmienok. Na rozdiel od DksA, ktorý nie je nevyhnutný pre E. coli 

za optimálnych podmienok, je CarD esenciálny pre mykobaktérie za každých podmienok 

(Stallings et al., 2009).  Novšia štúdia ukázala, že sa uplatňuje pri iniciácií transkripcie tým, 

že stimuluje vytvorenie RPO. CarD-RID interaguje s β podjednotkou RNAP a CarD-CTD 

interaguje s promótorovou oblasťou DNA prostredníctvom konzervovaného tryptofánového 

zvyšku W85 umiestneného tak aby bola možná jeho inzercia do malého žliabku nad pozíciou 

-12. Model interakcie CarD s RPO bol vytvorený na základe proteínu z Thermus thermophilus, 

ktorý je na 90% sekvenčne aj štruktúrne homologický s proteínom M. tuberculosis                  

a M. smegmatis. Povrchový aminokyselinový zvyšok W85 mykobaktérií sa nachádza           

na rovnakej pozícií ako W86 T. thermophilus (Obrázok 10) (Srivastava et al., 2013). 

 Rodina faktorov WhiB je nazvaná podľa proteínu WhiB Streptomyces coelicolor 

dôležitého pre sporuláciu tohto organizmu (Davis a Chater, 1992). Proteíny rodiny WhiB      

sú typické pre GC bohaté baktérie radu Actinomycetales. Obsahujú štyri invariantné 

cysteínové zvyšky vzájomne umiestnené ako Cys-X14–22-Cys-X2-Cys-X5-Cys a konzervovaný 

HTH-podobný motív charakterizovaný siedmimi aminokyselinovými zvyškami (FYG)-G-

(VI)-W-G-G-(LVIM) v predpokladanej β-slučke. U M. tuberculosis sa nachádza sedem 

homológov proteínu WhiB označovaných WhiB1-7 alebo tiež WhmA-G (Soliveri et al., 

2000).  

Najbližším ortológom WhiB Streptomyces coelicolor je u M. smegmatis WhmD. 

WhmD je tiež ortológom proteínu WhiB2 M. tuberculosis (Raghunand a Bishai, 2006a). 

WhmD je esenciálny pre bunku a zohráva úlohu pri vytváraní septa a delení bunky (Gomez     

a Bishai, 2000). Zo štyroch konzervovaných cysteínov sú pre funkčnosť proteínu               

u M. smegmatis nevyhnutné 3 (Raghunand a Bishai, 2006a).  
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Obrázok 10: Štruktúrny model CarD/RPO 

komplexu z T. thermophilus. Farebné 

označenie jednotlivých domén je zobrazené 

v legende vpravo pod obrázkom (Srivastava 

et al., 2013).  
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 WhiB1 je esenciálny proteín obsahujúci [4Fe-4S] centrum necitlivé na kyslík            

ale vysoko citlivé na NO. Po vystavení NO indukuje schopnosť väzby WhiB1 na DNA (Smith    

et al., 2010).  Expresia whiB1 je aktivovaná väzbou cAMP depentendtého receptorového 

proteínu do 5’UTR tohto génu, ale v neprítomnosti tohto receptorového miesta vykazoval 

promótor istú bazálnu aktivitu (Agarwal et al., 2006).   

 WhiB2 je homologický a funkčne obdobný s WhmD M. smegmatis (Raghunand          

a Bishai, 2006b) ale tiež bola zistená funkcia tohto proteínu ako chaperónu (Konar et al., 

2012).  

 WhiB3 obsahuje [4Fe-4S]
2+

 centrum ktoré po vystavení kyslíku vytvára [3Fe-4S]
+
 

čím slúži ako senzor prítomnosti O2. NO je ligandom WhiB3. WhiB3 je teda schopné 

reagovať na rôzne redoxné signály (Singh et al., 2007).   WhiB3 tiež intergauje so sigma 

podjednotkou RNAP a predpokladá sa, že je transkripčným faktorom, ktorý reguluje gény 

ovplyvňujúce imunitnú odpoveď hostiteľa (Steyn et al., 2002).  

 WhiB4 je transkripčným faktorom viažucim sa na DNA sekvenčne nešpecificky       

ale s preferenciou GC bohatých oblastí. Podobne ako WhiB3 reaguje svojím [4Fe-4S] 

centrom na O2 a NO a v kmeni s deletovaným whiB4 bola zvýšené expresia génov 

fungujúcich ako antioxidanty (Chawla et al., 2012).  

 Prítomnosť WhiB5 v genóme M. smegmatis nebola identifikovaná.  Jeho rola         

u M. tuberculosis zahŕňa schopnosť reaktivácie progresívnej infekcie zo štádia chronickej 

tuberkulózy. U myši bol mutantný kmeň s deletovaným whiB5 citlivejší na GSNO              

a po dlhodobom hladovaní mal zníženú metabolickú aktivitu (Casonato et al., 2012). 

 U proteínu WhiB6 bolo ukázané, že jeho expresia je indukovaná pri vystavení SDS, 

teplotnému šoku, etanolu alebo oxidatívnemu stresu (Geiman et al., 2006).    

 Delécia génu whiB7 spôsobila u mykobaktérií citlivosť na antibiotiká, z čoho je možné 

usudzovať pravdepodobnú úlohu WhiB7 v regulácií rezistencie na antibiotiká (Morris et al., 

2005). Boli určené 3 domény proteínu WhiB7. FeS väzbová skupina pravdepodobne 

stabilizujúca terciárnu štruktúru proteínu, stredná doména viažuca sa na C-terminálny koniec 

primárneho sigma faktoru σ
A
 a AT-hák umožňujúci WhiB7 špecificky zvyšovať expresiu 

z promótorov obsahujúcich AT bohatú sekvenciu proti smeru transkripcie od -35 oblasti 

(Burian et al., 2013).  
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 DevRS dvojkomponentový systém sa skladá z regulátoru odpovede DevR zloženého 

z 217 aminokyselín a histidínovej protín-kinázy DevS obsahujúcej 578 aminokyselín 

(Dasgupta et al., 2000). Pre proteín DevR je používaný aj názov DosR („dormancy survival 

regulator“ – regulátor prežitia dormancie)  (Boon a Dick, 2002). Gény pre tieto proteíny        

sa nachádzajú v klastry Rv3134c-devR-devS a táto sekvencia je unikátna pre M. tuberculosis 

a M. bovis BCG. Pri použití samostatných sond pre jednotlivé gény (Rv3134c,devR,devS)     

sa ukázalo, že homológ devR sa vyskytuje aj u širšieho spektra baktérií (Dasgupta et al., 

2000). Tento dvojkomponentový systém funguje mechanizmom autofosforylácie His
395

         

na DevS a následného prenosu fosfátu z DevS~P na Asp
54 

DevR. Pre obidva tieto kroky             

je nevyhnutná prítomnosť Mg
2+

 iónov (Saini et al., 2004).  Následne môže C-terminálna časť 

DevR interagovať s DNA. K autofosforylácií DevS dochádza po vystavení hypoxickým 

podmienkam, CO a vitamínu C – ten ochudobní prostredie o O2 čo následne vedie k aktivácií 

DevS (Park et al., 2003; Kumar et al., 2008; Taneja et al., 2010). Okrem väzby na DNA 

sprostredkováva DevR aktiváciu génov dôležitých pre adaptáciu na hypoxické podmienky     

aj väzbou na podjednotku sigma A RNA polymerázy (Gautam et al., 2014).  

 Faktory Nus sú evolučne konzervované faktory a zaraďujeme k nim NusA, NusB, 

NusE a NusG. Tieto faktory slúžia ako antiterminátory a viažu sa do konzervovaných oblastí 

RNA nazvaných BoxA, BoxB a BoxC.  

 NusA je elongačný a antiterminačný faktor viažuci sa na RNAP. Je zložený z dvoch 

domén   N-terminálnej so štruktúrou α3β3, ktorej je prisudzovaná funkcia interakcie s RNAP            

a C-terminálnej oblasti so štruktúrou zloženou z S1-podobnej domény, KH1 a KH2 domény 

a takisto α3β3. C terminálna oblasť obsahuje 3 oddelené RNA väzbové moduly (Gopal et al., 

2001a). Obrázok 11A zobrazuje štruktúru NusA v komplexe s RNA.  

 NusB je antiterminačný faktor viažuci sa na RNA. Na rozdiel od proteínu NusB          

E. coli, ktorý v roztoku existuje ako monomér (Altieri et al., 2000) NusB M. tuberculosis       

je vo forme diméru ako v roztoku tak aj v kryštalickej podobe (Gopal et al., 2000).  Štruktúra 

NusB obsahujúca fosfátové ióny interagujúce s Arg
10

 a Arg
14

 proteínu je zobrazená na 

obrázku 11B.  

 NusE je proteín slúžiaci ako antiterminátor pri transkripcií DNA úsekov kódujúcich 

rRNA. Bolo ukázané, že v roztoku je čiastočne denaturovaný a obsahuje alfa helikálnu 

sekundárnu štruktúru asi v 10-12% pri teplote 30 ºC. V roztoku je vo forme monoméru       

a za neprítomnosti RNA tvorí nestabilný komplex s NusB (Gopal et al., 2001b).  
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Obrázok 11: A) Proteín NusA zobrazený ako stuha zelenej farby a 11 bp RNA zobrazených 

v podobe paličiek asociovaných s KH1 a KH2 doménami (Beuth et al., 2005). B) Štruktúra diméru 

NusB. Helixi A-G sú zobrazené vo forme kužela a fosfátové atómy sú zobrezené ako gule. Na obrázku 

sú 2 pohľady vzájomne otočené približne o 90º (Gopal et al., 2000).   

3.4 RNA slúžiace ako regulačné molekuly 

 Okrem mediátorovej RNA slúžiacej ako prostredník medzi informáciou zapísanou 

v DNA a proteínom sa v bakteriálnej bunke nachádza aj množstvo nekódujúcich RNA. Medzi 

prvé známe nekódujúce RNA patrí ribozomálna alebo rRNA a transferová RNA (tRNA). 

Postupne je objavovaných stále viac typov RNA ako napríklad mikro RNA (miRNA) a  malé 

interferujúce RNA (siRNA) u eukaryot alebo malé nekódujúce RNA (sRNA) a CRISPR 

(„cluster regulatory interspaced short palindromic repeats“) RNA u prokaryot. Niektoré 

z týchto RNA môžu slúžiť aj ako matrica pre malé proteíny (Arnvig a Young, 2012). Rozvoj 

v tejto oblasti umožnil aj pokrok v sekvenačných technológiách, a tým pádom zvýšené 

množstvo sekvencií rôznych organizmov v databázach, v ktorých sú malé RNA vyhľadávané 

pomocou bioinformatických metód. Tiež je postupne objasňovaná funkcia týchto molekúl, 

ktorá je veľmi rôznorodá a zahŕňa tak ako reguláciu na úrovni transkripcie, tak aj reguláciu 

post transkripčnú, reguláciu pri prechode z exponenciálnej do stacionárnej fáze, 

ovplyvňovanie virulancie patogénnych baktérií a iné.    

Malé RNA môžeme rozdeliť na niekoľko skupín:  

a) Riboswitch – sú časťou mRNA a väčšinou sa nachádzajú v 5‘ UTR čo je 

neprekladaná RNA nachádzajúca sa na 5‘ konci mRNA medzi miestom začiatku 

transkripcie a začiatkom translácie. Tento úsek RNA môže nadobudnúť rôznu 

štruktúru na základe podnetu z prostredia, väčšinou vo forme malej                   
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molekuly – ligandu, a tým buď stimulovať alebo inhibovať začiatok translácie. Ako 

príklad je možné uviesť 5‘ UTR mRNA génu btuB u E. coli, do ktorého sa viaže 

kofaktor B12 a to vedie k vytvoreniu štruktúry inhibujúcej RBS a teda znemožneniu 

translácie z tejto mRNA (Nahvi et al., 2002). 

b) Malé RNA kódované in-cis – RNA transkribované v opačnej orientácií ako ich 

cieľová mRNA. Patrí sem aj 3‘ a 5‘ UTR a teda k nim môžeme zaradiť aj riboswitch. 

Majú pomerne rozsiahly homologický úsek s cieľovou RNA.  

c) Malé RNA kódované in-trans – RNA transkribovaná z úsekov DNA medzi génmi. 

Obvykle majú tieto RNA viac ako jednu cieľovú RNA a interagujú s ňou 

prostredníctvo menšieho počtu nukleotidov v porovnaní s sRNA pôsobiacich in-cis. 

Pre funkčnosť sRNA je u väčšiny gramnegatívnych baktérií nevyhnutný chaperón 

Hfq.  Taktiež sa už podarilo vytvoriť arteficiálne RNA kódované in-trans, ktoré môžu 

slúžiť na cielené umlčiavanie požadovaných génov (Man et al., 2011).  

d) RNA interagujúce s proteínmi – klasicky malé RNA interagujú s cieľovou mRNA 

prostredníctvom párovania báz, ale nájdu sa aj sRNA, ktorých mechanizmus účinku 

spočíva vo väzbe na konkrétny proteín. Do tejto skupiny patrí napríklad 6S RNA 

viažuca sa na holoenzým RNAP, a tým ovplyvňujúca expresiu génov v závislosti      

na fáze rastu (Wassarman a Storz, 2000).  

e) CRISPR – je to vysoko variabilná DNA obsahujúca vedúcu sekvenciu nasledovanú 

sériou opakovaní, ktoré po transkripcií vytvoria sériu vláseniek prerušených rôznymi 

medzerníkovými sekvenciami. Slúžia ako adaptívny imunitný systém baktérií proti 

bakteriofágovým infekciám (Marraffini a Sontheimer, 2010).  

3.4.1 Malé RNA u mykobaktérií 

 S výskumom malých RNA ako formy regulácia génovej expresie u mykobaktérií        

sa začalo pomerne nedávno. Prvá experimentálna štúdia identifikujúca malé RNA                   

u M. tuberculosis bola vykonaná v roku 2009. Boli identifikované sRNA kódované in-trans   

aj in-cis, ale nenašiel sa homológ chaperónu Hfq. Northern blot analýzou bola ukázaná rôzna 

miera expresie sRNA medzi exponenciálnou a stacionárnou fázou a v závislosti na stresových 

podmienkach (Arnvig a Young, 2009). Genóm M. tuberculosis kóduje malé RNA 

v protismernej orientácií vzhľadom ku kódujúcim sekvenciám a  tiež sa nachádzajú 

v medzigénových oblastiach. Boli nájdené príklady 3’UTR oblastí, 5’UTR oblastí, RNA 

slúžiace ako riboswitch a takisto príklady CRIPSRs (Arnvig et al., 2011).  
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Okrem metód založených na klonovaní, výpočtoch alebo sekvenčnom porovnaní        

je možné na zisťovanie nových RNA použiť aj metódu založenú na schopnosti proteínu Hfq 

viazať sRNA. Hfq je proteín zohrávajúci úlohu v správnej väzbe sRNA na cieľovú mRNA     

na základe sekvenčnej podobnosti obsahujúci dve väzbové miesta pre RNA (Arluison et al., 

2007; Folichon et al., 2003). Aj keď sa u mykobaktérií tento proteín nevyskytuje je možné 

použiť heterologický proteín z E. coli na imunoprecipitáciu sRNA z mykobaktérií.           

Touto metódou bolo identifikovaných 24 sRNA u M. smegmatis, z toho 12 kódovaných in-cis 

a 12 kódovaných in-trans. Všetky vykazovali rozdiely v expresií medzi stacionárnou 

a exponenciálnou fázou. Zistené sRNA boli určené ako fylogeneticky konzervované medzi 

rýchlo rastúcimi zástupcami mykobaktérií ale ich konzervovanosť s M. tuberculosis bola 

pomerne malá (Li et al., 2013).  

Príkladom génu, ktorého transkripcia je ovplyvňovaná malými RNA je metE               

z M. tuberculosis. „Upstream“ od tohto génu bol identifikovaný riboswitch a bolo ukázané,  

že je citlivý na prítomnosť vitamínu B12. MetE je jednou z dvoch metionín syntetáz                       

M. tuberculosis. Druhá syntetáza, MetH, vyžaduje pre svoju funkciu kofaktor vytvorený 

z vitamínu B12. V prípade, že bola rozrušená sekvencia MetH, čo viedlo k jeho 

znefunkčneniu, vykazovali baktérie výrazne zhoršenú schopnosť rastu na pevnom médiu 

obsahujúcom vitamín B12. To ukazuje, že B12 pôsobí na riboswitch pred metE, a tým 

negatívne ovplyvňuje génovú expresiu MetE (Warner et al., 2007). 

6S RNA je malá nekódujúca RNA, ktorej funkcia bola objasnená u E. coli. Zistilo sa, 

že jej množstvo sa zvyšuje v stacionárnej fáze rastu, kedy sa viaže na σ
70

 a tým stabilizuje jej 

väzbu na RNAP . To následne vedie k inhibícií  génovej expresie z promótorov špecifických 

pre sigmu 70, čiže génov dôležitých pre replikáciu bunky. Táto zmena je podstatná               

pre prechod do stacionárnej fázy rastu (Wassarman a Storz, 2000).  U M. tuberculosis bola 

identifikovaná malá RNA MTS2823, ktorej množstvo sa v stacionárnej fáze zvýšilo 

a navodenie zvýšenej expresie tejto RNA viedlo k celkovému zníženiu génovej expresie.      

To nasvedčuje, že by sa mohlo jednať o funkčný homológ 6S RNA u M. tuberculosis (Arnvig     

et al., 2011). Avšak bioinformatickou analýzou hľadajúcou sekundárne štruktúry 

homologické k 6S RNA bola u M. smegmatis nájdená malá RNA o dĺžke približne 300 

nukleotidov, nazvaná Ms1. Táto RNA je konzervovaná v rámci mykobaktérií                       

a je homologická k MTS2823.  Na základe bližšej analýzy Ms1 ale bolo ukázané, že 

neinteraguje s komplexom RNAP-σ
A 

(Obrázok 12), a je teda možné predpokladať,                 

že sa nejedná o 6S RNA ale o nový typ nekódujúcej RNA (Pánek et al., 2011).   
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Obrázok 12: A) Western blot celkového lyzátu buniek E. coli, B. subtilis a M. smegmatis 

s použitím protilátky proti σ
70

 z E. coli. Je vidieť, že táto protilátka reaguje aj so sigma 

faktormi B. subtilis a M. smegmatis.  B) Northern blot celkovej RNA (RNA) a produktu 

imunoprecipitácie (IP) s použitím protilátky proti σ
70

 (rovnaká ako bola použitá 

v experimente zobrazenom na obrázku A). Pre northern blot u B. subtilis bola použitá sonda 

proti 6S RNA. Môžeme vidieť, že táto RNA je prítomná na RNAP obsahujúcom σ
A
.             

Pre M. smegmatis bola použitá sonda proti Ms1 RNA. Je vidieť, že v celkovom RNA sa táto 

RNA nachádza ale v precipitáte nie je prítomná (Pánek et al., 2011).  
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4. Záver 

 V tejto práci som podala prehľad základných spôsobov regulácie génovej expresie 

u mykobaktérií na základe v súčasnosti dostupných informácií. Mykobaktériám je venovaná 

pozornosť hlavne kvôli chorobám, ktoré spôsobujú zástupcovia tohto bakteriálneho rodu. 

Preto sa výskum zameriava na reguláciu génovej expresie z pohľadu hľadania možných 

cieľov nových liečiv. Najviac štúdií sa zameriava hlavne na patogénneho zástupcu 

Mycobacerium tuberculosis. Informácie o ostatných zástupcoch nie sú väčšinou známe.      

 Zdá sa, že regulácia transkripcie u mykobaktérií je v porovnaní s E. coli 

komplexnejšia. Príkladmi sú väčší počet sigma faktorov (13 u M. tuberculosis a 26 u M. 

smegmatis v porovnaní so 7 u E. coli) a expresia väčšiny týchto sigma faktorov                    

ako v exponenciálnej tak aj v stacionárnej fáze. Väčšia rôznorodosť promótorových sekvencií 

a neprítomnosť univerzálnej konzervovanej sekvencie v oblasti -35. Iný typ terminačných 

sekvencií, veľké množstvo transkripčných faktorov a v neposlednom rade neprítomnosť        

6S RNA u mykobaktérií ale prítomnosť novej malej RNA Ms1. Je vidieť, že nie vždy je 

možné generalizovať poznatky zistené pre jeden organizmus a považovať ich za univerzálny 

mechanizmus akým tento proces prebieha. Vždy je potrebné sa zamyslieť či je vhodné 

aplikovať dané poznatky aj v našom študovanom modely.  

 Na túto prácu by som rada nadviazala v rámci magisterského štúdia zameraním sa       

na bližšie charakterizovanie spomínanej Ms1 objavenej v laboratóriu Molekulárnej genetiky 

baktérií na Mikrobiologickom ústave AVČR.     
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