
Abstrakt (česky)

Jedna ze základních charakteristik živých organismů je snaha adaptovat se na měnící

se životní podmínky. Regulace translace poskytuje rychlý a široce použitelný mechanismus

pro realizaci stresem indukovaných změn. Komplexy mRNA molekul a asociovaných

proteinů, které se účastní translace a dalších procesů spojených s mRNA molekulami,

podléhají vlivem stresu strukturním změnám. Tyto změny mohou vést k akumulaci

zmíněných komplexů do struktur vyššího řádu, jako jsou stress granules (stresové granule)

nebo processing bodies. O dalším osudu mRNA molekul a některých součástí translačního

aparátu buňky za stresu, se rozhoduje prostřednictvím právě těchto akumulací. Ve snaze

detailně porozumět úloze stresových granulí v buněčném metabolismu, jsme v naší laboratoři

blíže analyzovali teplem indukované stresové granule kvasinkového modelového organismu

Saccharomyces cerevisiae.  Zjištěním,  že  se  stresové  granule  tvoří  také  v  tomto

jednobuněčném eukaryotickém organismu, jsme přispěli k poznání, že fenomén stresových

granulí je evolučně konzervovaný napříč eukaryotickou říší. Teplem indukované stresové

granule kvasinky S. cerevisiae se podobají stresovým granulím evolučně vyšších eukaryot

složením a v navrhovaných metabolických funkcích. Nicméně, tyto granule jsou také

v některých ohledech jedinečné a tvoří tak kvasinkově specifický typ stresových granulí.

Analýzou jejich složení, dynamiky, asociovaných proteinů a vztahu k dalším buněčným

strukturám, jsme je dále detailněji charakterizovali. Následně jsme se zaměřili na jeden

z jejich asociovaných proteinů, na protein Mmi1. Navrhli jsme možnou úlohu tohoto

multifunkčního proteinu v buněčné odpovědi na stress, ve spojitosti s jeho asociací s teplem

indukovanými stresovými granulemi a degradačním systémem proteinů za teplotního stresu.

V souhrnu, jsme zavedením a bližším charakterizováním modelu teplem indukovaných

stresových granulí kvasinky S. cerevisiae přispěli k detailnějšímu pochopení fenoménu

stresových granulí, který hraje roli v odpovědi na stress a buněčném metabolismu obecně. Ve

snaze analyzovat vliv buněčných producentů Reactive Species (volných radikálů) na teplem

indukované stresové granule a na fyziologický stav buňky obecně, jsme přispěli k bližšímu

pochopení funkce zástupce NOX (NADPH oxidázových) enzymů a zároveň

nemitochondriálního producenta volných radikálů u kvasinky S. cerevisiae, proteinu Yno1, v

buněčném metabolismu. Identifikováním a bližší charakterizací zástupce této proteinové

rodiny u kvasinky S. cerevisiae, jsme napomohli k detailnějšímu pochopení úlohy NOX

enzymů v metabolických procesech buňky.


