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Abstrakt 

 

Eukaryotický iniciační faktor 4E (eIF4E), je klíčovou součástí v zahájení a 

regulaci translace v lidských buňkách. Byli charakterizováni tři členové lidských 

eIF4E proteinů: eIF4E1, eIF4E2 a eIF4E3. Důsledkem působení stresu na buňku je 

inhibice iniciace translace a rozpad polyzomů, coţ je provázeno tvorbou 

cytoplazmatických RNA granulí, zvaných stresové granule (SG). Stresové granule 

jsou dynamické struktury, jejichţ sloţení se můţe lišit v závislosti na typu buňky a 

stresovém podnětu.  

Pomocí fluorescenční mikroskopie byly vizualizovány dvojice lidských 

translačních iniciačních faktorů z rodiny proteinů 4E za působení vysoké teploty (TS), 

arzenitanu sodného (AS) a hypoxie, a byla pozorována jejich lokalizace do SG. 

Kolokalizace proteinů z rodiny 4E byla detekována pomocí stabilních buněčných linií, 

obsahující jeden 4E protein ve fúzi s GFP, zatímco druhý 4E protein byl detekován 

protilátkou. Tato práce potvrdila tezi, ţe eIF4E1 je součástí veškerých SG, jak za TS, 

tak za AS. Dále ukázala, ţe proteiny eIF4E1 a eIF4E3 tvoří společně více SG neţ 

proteiny eIF4E1, respektive eIF4E3, s eIF4E2. Důleţitým zjištěním také je, ţe 

přítomnost toho kterého 4E proteinu nemá na sloţení SG ţádný vliv. 

V této práci byly téţ vizualizovány vybrané proteiny různých skupin v SG za 

TS a AS. Ukázalo se, ţe sloţení SG za těchto dvou stresů se významně liší a 

dokonce se nám podařilo objevit některé principiálně nové komponenty SG. 
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Abstract 

 

Eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) is a key part of initiation and regulation 

of translation in human cells. Three members of human eIF4E proteins have been 

characterized: eIF4E1, eIF4E2 and eIF4E3. Cellular stress causes translation 

initiation inhibition followed by disassembly of the polysomes, those processes are 

accompanied by the assembly of cytoplasmic RNA granules, called stress granules 

(SG). Stress granules are dynamic structures whose composition may vary 

depending on the cell type and the stress stimulus. 

In this study, human cells were subjected to the following stress conditions: 

high temperature (HS), sodium arsenite (AS) or hypoxia. Using fluorescence 

microscopy, pairs of human translational initiation factors from the 4E protein family 

were visualized and their localization to SG was assessed with one GFP- 4E 

incorporated in the stable cell line and the other one detected endogenously. Here 

we show eIF4E1 being a part of all the SGs, both in HS and AS conditions. Next, the 

eIF4E1 and eIF4E3 proteins together form more SGs than proteins eIF4E1, 

respectively eIF4E3, with eIF4E2. And last, that the presence of the particular 4E 

protein has no effect on the composition of SGs. 

Furthermore, selected groups of proteins were assessed for their potential to 

localize to the SGs under HS and AS. It turned out that the composition of SG 

between these two stresses differed significantly and surprisingly enough, we 

managed to discover some fundamentally new SG components. 
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Seznam zkratek 

 

ZKRATKY PROTEINŮ 

 

        český název     anglický název 

4E-BP1/2 eIF4E vazebný protein 1/2  eIF4E-binding protein 1/2 

4E-T  přenašeč eIF4E    4E-transporter 

AP-1  aktivátorový protein 1  activator protein 1 

ARIH1 lidský homolog ariadne 1  ariadne homologue 1 

BRF 1/2 podjednotka 1/2 RNA   RNA Polymerase III Subunit 

polymerázy III 

CIRP  RNA-vazebný protein   cold-inducible mRNA binding protein 

indukovaný chladem  

CPEB-1 vazebný protein    cytoplasmic polyadenylation  
cytoplazmatického    element 1 binding protein 

polyadenylačního elementu 1  

CRM1  protein zodpovědný za export chromosome region maintanance 1  

dalších faktorů z jádra   exportin 1 

DCP1a enzym 1A odstraňující čepičku  mRNA-decapping enzyme 1A 

   na mRNA 

DDX6  DEAD-box helikáza 6  DEAD-Box Helicase 6 

DYRK3 kináza 3 regulovaná fosforylací  dual specificity tyrosine phosphorylation 

tyrozinu    regulated kinase 3 
eIF  eukaryotický iniciační faktor eukaryotic initiation factor 

ERK  extracelulárně regulovaná   extracellular signal-regulated protein  
kináza     kinase 

G3BP-1 protein 1 vázající SH3 doménu  Ras GTPase-activating protein-binding  

Ras GTPázy a tím RAS   protein 1 

 GTPázu aktivující  

GCN2  kináza 2 obecné buněčné   general control non derepressible 2 

kontroly nepodléhající  

odblokování 

GFP  zelený fluorescenční protein green fluorescent protein 

GIGYF2 GYF protein 2 váţící Grb10 Grb10 interacting GYF protein 2 

HIF  transkripční faktor indukovaný  hypoxia-inducible factor 

za hypoxických podmínek 

HRI  kináza regulující podjednotku  heme-regulated eIF2α kinase 

alpha eIF2 regulovaná  

hemovou skupinou 

HSF  transkripční faktor aktivovaný   heat shock factor 

tepelným šokem  

hSMG-1 serin/treonin protein kináza  human suppressor of morphogenesis  

smaug     in genitalia-1 protein kinase 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/26058


 
 

HSP  protein teplotního šoku  heat shock protein 

HUR  lidský R-antigen   human antigen R 

IкB   inhibitor kappa B   inhibitory kappa B 

JNK  c-jun koncová kináza  c-Jun N-terminal kinase 

MAP  mitogenem aktivovaná kináza mitogen-activated protein kinase 

MLN51 protein metastazických   metastatic lymph node 51 

lymfatických uzlin 51      

MNK1/2 kináza 1/2 vázající kinázu MAP MAPK interacting protein kinase 1/2 

mTORC1 cílová molekula pro rapamycin  mammalian target of rapamycin  

v savčích buňkách, jeho   complex 1 

komponent C1 

NF-кB  jaderný faktor kappa B   nuclear factor kappa B 

PABP  polyA-vazebný protein  poly(A)-binding protein 

PERK  kináza podobná PKR, umístěná  PKR-like endoplasmic reticulum  

na endoplazmatickém retikulu  kinase 

PKR  protein kináza R   protein kinase R 

PML   protein promyelocytární   Promyelocytic leukemia protein 

leukemia  
RBM4  RNA vazebný protein RBM4 RNA-binding protein 4 

SAPK  kináza aktivovaná stresem,  stress-activated protein kinase 

člen rodiny MAP kináz 

TIA-1  nukleolysin TIA-1   nucleolysin TIA-1 

TIAR  nukleolysin TIAR   nucleolysin TIAR 

TTP  protein tristetraprolin  tristetraprolin protein 

  

 

 

OSTATNÍ ZKRATKY 

 

40S  malá ribozomální podjednotka 

43S (PIC) preiniciační komplex 

48S  iniciační komplex 

4E1 SG stresové granule obsahující protein eIF4E1 

4E2 SG  stresové granule obsahující protein eIF4E1 a eIF4E2 

4E3 SG stresové granule obsahující protein eIF4E1 a eIF4E3 

4E3/2 SG stresové granule obsahující protein eIF4E3 a eIF4E2 

4E-SE  část mRNA podléhající regulaci pomocí  eIF4E1 

60S  velká ribozomální podjednotka 

AS  stres způsobený arzenitanem sodným 

BR  buněčný replikát 

HeLa  buněčná linie lidských epiteliálních buněk izolovaných adenokarcinomu 

děloţního hrdla 

HRE  hypoxický element 

HSE  oblast tepelného šoku  



 
 

m7G   7-metylguanosin 

Met  aminokyselina metionin 

miRNA mikroRNA 

PEI  polyetylenimin 

PFA  paraformaldehyd 

rHRE  RNA hypoxický element 

RNP  ribonukleoprotein 

ROS  volné kyslíkové radikály 

SG  stresové granule 

SGM  stresové granule obsahující myší protilátku proti eIF3B (SG marker) 

SGRb  stresové granule obsahující králičí protilátku proti eIF3B (SG marker) 

siRNA malé interferující RNA 

TC  ternární komplex 

Trp  aminokyselina tryptofan 

TS  teplotní stres  

U-2 OS buněčná linie lidských epiteliálních buněk izolovaných z osteosarkomu 

UTR (3´, 5´) nepřekládaná oblast 

 

 

Všeobecně známé zkratky (například mRNA, tRNA) zde nejsou vypsány. 

Zkratky pouţité v textu pouze jednou (i u obrázků) zde také nejsou vypsány. Pouţité 

zkratky některých chemikálií jsou uvedeny v jiné kapitole této práce. 
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1 Úvod 

 

Translace neboli syntéza proteinů, je pro buňku vysoce energeticky náročný 

proces, jehoţ regulace je nezbytná. Translace je regulována zejména ve své 

počáteční fázi, neţli během elongace či terminace. Regulace syntézy proteinů 

v počáteční fázi umoţňuje buňkám kontrolovat genovou expresi. Při iniciaci translace 

dochází k dekódování AUG start kodonu v mRNA metionylovou iniciátorovou tRNA, 

pomocí skenovacího mechanismu. Jedním z kroků iniciace translace je i aktivace 

mRNA, kde hraje důleţitou roli eukaryotický translační iniciační komplex 4F (eIF4F). 

Součástí tohoto komplexu mimo jiné je i eukaryotický translační iniciační faktor 4E 

(eIF4E). Faktor eIF4E rozpoznává a váţe 7-metylguanosinovou (m7G) čepičku na 

5´konci mRNA, a tím napomáhá vazbě mRNA k ribozomu. eIF4E je jak obecným 

iniciačním faktorem, který kontroluje celkovou míru translace, tak i faktorem 

ovlivňující míru translace špatně translatovaných mRNA, z nichţ mnohé kódují 

onkogeny či růstové faktory, proto je exprese eIF4E striktně regulována. Během 

evoluce prošel gen pro eIF4E několika duplikacemi, coţ zapříčinilo vznik tří různých 

členů rodiny eIF4E - eIF4E1, eIF4E2 (4EHP, 4E-LP) a eIF4E3, kteří se liší svou 

strukturou, funkční charakteristikou a mírou exprese. Schopnost faktoru eIF4E vázat 

m7G čepičku je regulována pomocí eIF4E vazebných proteinů jako jsou 4E-BPs a 

4E-T (přenašeč eIF4E). Tyto proteiny interagují s eIF4E, a tím dojde ke znemoţnění 

vazby mezi eIF4E, eIF4G a m7G čepičkou, coţ vede k inhibici iniciace translace. 

V situacích, kdy je buňka vystavená stresovým podmínkám, ať uţ vysoké či 

nízké teplotě, oxidativnímu stresu, hypoxii, UV záření či virové infekci, bývá její 

reakcí přenastavení translačních mechanismů – nejčastěji se jedná o inhibici iniciace 

translace. V důsledku toho dochází k rozpadu polyzomů, coţ je klíčový proces pro 

tvorbu cytoplazmatických RNA granulí (RNP granule), zvaných stresové granule 

(SG). Stresové granule jsou dynamické struktury, ve kterých dochází k třídění 

mRNA, které jsou na základě jejich integrity a kompozice zařazeny zpět do 

translačního procesu, degradovány či skladovány. Stresové granule mohou hrát 

mimo jiné i roli v regulaci některých signálních drah či apoptózy. Sloţení stresových 

granulí se můţe lišit v závislosti na typu buňky a stresovém podnětu. To je dáno tím, 

ţe různé stresové podmínky vyvolají různé odpovědi v buňce – vysoké teploty 

zapříčiňují zvýšenou tvorbu proteinů teplotního šoku (HSPs), arzenitan sodný 

vyvolává v buňkách především oxidativní stres a hypoxie stimuluje tvorbu 

transkripčních faktorů indukujících faktor hypoxie (HIF). 

Jedním z hlavních komponentů stresových granulí je mimo jiné faktor eIF4E. 

Bylo prokázáno, ţe všichni členové z rodiny proteinů 4E jsou přítomni ve stresových 

granulích, ovšem s rozdílnou frekvencí v závislosti na typu pouţitého stresu - 

proteiny eIF4E1 a eIF4E3 jsou součástí SG, indukovaných arzenitanem sodným 

nebo vysokou teplotou, protein eIF4E2 je součástí SG, indukovaných vysokou 

teplotou, ale nikoli SG indukovaných arzenitanem sodným. Hlavním cílem této práce 

je odhalení vzájemné kolokalizace faktorů z rodiny proteinů eIF4E za různých 

stresových podmínek ve stresových granulích. A také nás zajímá, zda sloţení 
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stresových granulí je ovlivněno výhradně typem stresu nebo zda se na jejich sloţení 

podílí i přítomnost toho kterého proteinu eIF4E - eIF4E1, respektive eIF4E2. 
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2 Přehled literatury 

 

2.1 Iniciace translace 

Syntéza proteinů je regulována především v počáteční fázi, coţ umoţňuje 

rychlou, reverzibilní a prostorovou kontrolu genové exprese (Jackson, Hellen, & 

Pestova, 2010). Iniciace translace je procesem, kdy dochází k dekódování AUG start 

kodonu v mRNA metionylovou iniciátorovou tRNA (Met-tRNAi) pomocí skenovacího 

mechanismu, který se skládá z několika po sobě jdoucích kroků (Obrázek 1):  

1. Tvorba ternárního komplexu (TC) 

Ternární komplex je tvořen tRNA nesoucí aminokyselinu metionin (Met-tRNAi), 

která je připojena k eukaryotnímu translačnímu iniciačnímu faktoru 2 (eIF2) 

s navázaným GTP. V průběhu iniciace translace dochází k hydrolýze molekuly GTP 

(eIF2-GTP  eIF2-GDP + Pi). K opětovnému pouţití eIF2 je nutná jeho recyklace, 

zajišťována eukaryotním translačním iniciačním faktorem 2B (eIF2B), který je 

zodpovědný za výměnu GDP na GTP. 

 
2. Tvorba preiniciačního komplexu (PIC – 43S) 

Malá ribozomální podjednotka (40S) s navázanými eukaryotními translačními 

iniciačními faktory 1 (eIF1), 1A (eIF1A), 3 (eIF3) a 5 (eIF5) vytvoří spolu s ternárním 

komplexem (Met-tRNAi + eIF2-GTP) preiniciační komplex. 

 

3. Aktivace mRNA 

Molekula mRNA je aktivována navázáním poly(A)-vazebného proteinu (PABP) 

na polyadenylovaný 3´konec a navázáním komplexu eIF4F na 5´konec mRNA. 

Komplex eIF4F je tvořen translačním iniciačním faktorem 4E (eIF4E), který 

rozeznává a váţe 7-metylguanosinovou (m7G) čepičku; translačním iniciačním 

faktorem 4A (DEAD-box helikáza eIF4A), který umoţňuje rozplétání sekundární 

struktury mRNA; translačním iniciačním faktorem 4G (eIF4G), slouţící jako lešení – 

propojuje faktory eIF4E, eIF4A, eIF3 a PABP, čímţ umoţňuje cirkularizaci mRNA. 

 
4. Tvorba iniciačního komplexu (48S) a skenování 

Aktivovaná molekula mRNA vytvoří po spojení s PIC iniciační komplex (48S). 

5´nepřekládaná oblast (5´UTR) mRNA je následně skenována (procházející kodony 

jsou dekódovány v P-místě malé ribozomální podjednotky). Během tohoto procesu 

dochází k nalezení iniciačního kodonu AUG na mRNA (pokud jeho okolní sekvence 

neodpovídají konsenzu Kozakové, můţe být tento AUG kodon přeskočen a vyuţit 

jiný AUG kodon). Po rozpoznání správného AUG kodonu dochází k hydrolýze GTP 

v ternárním komplexu, coţ vede k uvolnění eIF2-GDP z iniciačního komplexu. 
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5. Připojení velké ribozomální podjednotky 

Uvolnění eIF2-GDP z iniciačního komplexu je zároveň spojeno s připojením 

eukaryotního translačního iniciačního faktoru 5B (eIF5B), který stimuluje připojení 

velké ribozomální podjednotky (60S), za vzniku iniciačního komplexu 80S. 

 

Elongační fáze translace začíná dekódováním dalšího tripletu bází, 

umístěného v A-místě ribozomu (Hinnebusch, 2017).  

        
 
 
Obrázek 1. Iniciace translace v eukaryotické buňce. Schematické znázornění eukaryotní iniciace 
translace s důrazem na zapojení 4E proteinu (znázorněno zeleně). Číselné značení jednotlivých kroků 
odpovídá číselnému značení kroků iniciace translace popsané v kapitole 2.1. Převzato a upraveno dle 
Hinnebusch (2017). 
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2.2 Stresové granule  

Odezvou eukaryotické buňky na stres bývá přenastavení translačních 

mechanismů – nejčastěji je to inhibice iniciace translace. Stresem indukovaná 

inhibice iniciace translace bývá provázena vznikem cytoplazmatických RNA granulí 

(RNP granule), a jedněmi z nich jsou stresové granule (SG). Následkem stresu 

dochází k rozpadu polyzomů a přemístění mRNA kódujících proteiny, které jsou 

v buňce stále produkované, tzv. “housekeeping” proteiny, právě do stresových 

granulí (J. Ross Buchan & Parker, 2009; N. Kedersha et al., 2005). Ze stresových 

granulí jsou ovšem vyloučeny mRNA, které kódují stresem indukované geny, jako je 

například gen kódující protein teplotního šoku 70 (HSP70) u tepelného stresu 

(Anderson & Kedersha, 2006). Rozpad polyzomů je pro tvorbu stresových granulí 

zásadní – látky jako emetin či cykloheximid stabilizují polyzomy, a tím inhibují tvorbu 

SG, naopak látky jako puromicin podporují rozpad polyzomů a tvorbu SG. Tato 

zjištění naznačují, ţe polyzomy a stresové granule jsou ve vzájemné rovnováze (N. 

Kedersha et al., 2000). 

Stresové granule nebyly pozorovány v buňkách rostoucích za klidových 

podmínek, avšak jejich tvorba jako odezva na okolní stres, jako je např. vysoká či 

nízká teplota, hypoxie, působení toxických látek nebo UV záření, je rychlá (15 – 30 

minut) (Anderson & Kedersha, 2006). Stresové granule samy o sobě se mohou 

v buňkách vyskytovat po dobu několika minut aţ hodin a vzájemně se spojovat 

s jinými RNA granulemi. Jejich distribuce v cytoplazmě buňky není náhodná – 

nejčastější výskyt je v perinukleárním prostoru a oblasti předpokládaného výskytu 

Golgiho aparátu, vzhledem k velikosti stresových granulí (0,2 aţ více neţ 4 μm) a 

vysoké denzitě jsou pozorovatelné světelným mikroskopem (Ivanov, Chudinova, & 

Nadezhdina, 2003).  

Sloţení stresových granulí je odlišné v závislosti na povaze a délce trvání 

stresu. Avšak mezi hlavní komponenty stresových granulí patří nekompletní 48S 

preiniciační komplex, zahrnující eIF3, eIF4A, eIF4E, eIF4G, malou ribozomální 

podjednotku (40S) a PABP. Mimo tyto základní komponenty se mohou ve stresových 

granulích nacházet RNA vazebné proteiny, RNA helikázy, nukleázy, kinázy, signální 

molekuly, ale také Argonaut proteiny či mikroRNA (Anderson & Kedersha, 2006). 

Naopak, součástí stresových granulí není eIF2, eIF2B, eIF5 a velká ribozomální 

podjednotka (60S). Absence velké ribozomální podjednotky vylučuje moţnost, ţe by 

stresové granule byly místem translace během stresu. Stresové granule jsou tedy 

dynamické struktury, obecně povaţovány za místo třídění mRNA, které jsou na 

základě jejich integrity a kompozice zařazeny zpět do translačního procesu, 

degradovány či skladovány, mimo jiné mohou stresové granule hrát také roli 

v regulaci některých signálních drah či apoptóze (J. Ross Buchan & Parker, 2009; N. 

Kedersha et al., 2002, 2005).  

Kromě rozpadu polyzomů je tvorba stresových granulí ovlivněna alespoň třemi 

dalšími faktory. Prvním je posttranslační modifikace proteinů, zajišťující regulaci 

interakce a funkce sloţek stresových granulí, dále protein-proteinovými interakcemi 

RNA vazebných proteinů jako je nukleolysin TIA-1 (TIA1),  nukleolysin TIAR (TIAR), 
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protein 1 vázající SH3 doménu Ras GTPázy a tím RAS GRTázu aktivující (G3BP-1), 

jejichţ zvýšená hladina vede k formování stresových granulí. Do jisté míry se na 

tvorbě stresových granulí podílejí i mikrotubuly – látky depolymerizující mikrotubuly, 

jako je nokodazol, inhibují tvoru SG (J. Ross Buchan & Parker, 2009; Ivanov et al., 

2003).  

 Stresové granule mimo jiné interagují s P-tělísky, dalšími cytoplazmatickými 

RNP granulemi, se kterými sdílí mnoho proteinových komponentů a stejných druhů 

mRNA, avšak P-tělíska neobsahují translační iniciační faktory nebo malou 

ribozomální podjednotku a jsou převáţně místem degradace mRNA. Interakce mezi 

stresovými granulemi a P-tělísky je zajištěna proteinem tristetraprolin (TTP) a 

podjednotkou 1 a 2 RNA polymerázy III (BRF1, BRF2) tak, ţe se tyto proteiny naváţí 

na AU bohaté sekvence mRNA v 3´nepřekládané oblasti (3´UTR), a tím označí 

mRNA určenou k degradaci, která je následně přemístěna ze stresových granulí do 

P-tělísek (N. Kedersha et al., 2005; Stoecklin et al., 2004).  

 

Stresové faktory, které zabraňují tvorbě funkčních 48S preiniciačních 

komplexů, indukují tvorbu stresových granulí na základě dvou různých mechanismů: 

 

1. Mechanismus závislý na fosforylaci eIF2α 

Tento mechanismus je nejlépe objasněným mechanismem inhibice iniciace 

translace, který vede k indukci stresových granulí. Fosforylace alfa podjednotky eIF2 

(eIF2α) způsobuje nemoţnost správného sestavení ternárního komplexu, potřebného 

k iniciaci translace (fosforylace vede ke zvýšení afinity alfa podjednotky ke GDP, coţ 

znemoţní recyklaci eIF2 faktorem eIF2B) (Trachsel, 1996). Přítomnost správně 

sloţeného ternárního komplexu je předpokladem úspěšného připojení 43S k mRNA, 

proto absence ternárního komplexu znemoţňuje tvorbu 48S preiniciačního 

komplexu. (Pestova et al., 2001). Mechanismus inhibice spočívá ve fosforylaci serinu 

51 eIF2α, pomocí serin/serin/treonin kináz, mezi něţ patří: protein kináza R (PKR) – 

kináza závislá na dsRNA, aktivována virovou infekcí, teplem či UV zářením; kináza 

podobná PKR, umístěná na endoplazmatickém retikulu (PERK) – aktivovaná 

přítomností nesbalených či špatně sbalených proteinů v lumen nedoplazmatického 

retikula; kináza 2 obecné buněčné kontroly nepodléhající odblokování (GCN2) – 

aktivovaná nedostatkem aminokyselin; kináza regulující podjednotku alpha eIF2 

regulovaná hemovou skupinou (HRI) – klasický induktor stresových granulí, 

aktivovaná arzenitanem sodným (Harding, Zhang, Bertolotti, Zeng, & Ron, 2000; N. 

L. Kedersha, Gupta, Li, Miller, & Anderson, 1999; McEwen et al., 2005; Srivastava, 

Kumar, & Kaufman, 1998; Wek, Zhu, & Wek, 1995). 

 

2. Mechanismus nezávislý na fosforylaci eIF2α  

Mezi mechanismy nezávislé na fosforylaci eIF2α patří: 

A. Inhibice skládání ternárního komplexu 

Kromě fosforylace eIF2α lze zabránit skládání ternárního komplexu tím, ţe 

dojde k eliminaci eIF2α pomocí siRNA interference, či znemoţnění vazby eIF2 
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s aktivovanou tRNA (Met-tRNAi) pomocí specifického inhibitoru (NSC 119893) 

(Mokas et al., 2009) 

 

B. Inhibice eIF4E 

Translační iniciační faktor eIF4E rozpoznávající m7G čepičku na 5´konci 

mRNA je důleţitou součástí komplexu eIF4F, který je potřebný k aktivaci mRNA a je 

následně součástí 48S preiniciačního komplexu (Pestova et al., 2001). Dostupnost 

eIF4E pro tvorbu komplexu eIF4F je regulována eIF4E vazebným proteinem 1 (4E-

BP1). 4E-BP1 váţí eIF4E, pokud jsou defosforylovány, a tato regulace je 

zprostředkovaná cílovou molekulou pro rapamycin v savčích buňkách a jeho 

komponentem C1 (mTORC1). Inaktivace mTORC1 stimuluje tvorbu stresových 

granulí prostřednictvím defosforylace 4E-BP1, který posléze asociuje s eIF4E, a tím 

dojde k zabránění vazbě mezi eIF4E a eIF4G a tvorbě 48S. S tímto mechanismem 

byly spojeny zatím dva stresové faktory – peroxid vodíku a seleničitan sodný, avšak 

vytvořené stresové granule jsou odlišného sloţení, neţ stresové granule indukované 

ostatními mechanismy (Emara, Fujimura, Sciaranghella, Ivanova, & Anderson, 2012; 

Fujimura, Sasaki, & Anderson, 2012; Sonenberg & Hinnebusch, 2007). Stresové 

granule, které byly indukované pomocí peroxidu vodíku, jsou menší a postrádají 

faktory eIF3b, eIF4E, eIF4G (Emara et al., 2012). Také stresové granule indukované 

seleničitanem sodným jsou menší a postrádají faktor eIF3b, ostatní komponenty 48S 

komplexu jsou přítomny (Fujimura et al., 2012). 

 

C. Inhibice eIF4A 

Translační iniciační faktor eIF4A má nejvyšší zastoupení v buňce ze všech 

translačních iniciačních faktorů. Jedná se o ATP-dependentní RNA helikázu, která je 

zásadní pro rozplétání sekundární struktury mRNA při iniciaci translace. Nedávno 

byly identifikovány dva nové inhibitory iniciace translace, které brání aktivitě eIF4A, a 

to pateamin A a hippuristanol, kaţdý s jiným účinkem. Pateamin A se váţe na eIF4A, 

brání tak jeho vazbě s eIF4G, tím dojde k zabránění tvorby eIF4F komplexu. Naopak 

hippuristanol inhibuje vazbu eIF4A k molekule mRNA (Mazroui et al., 2010). 

 

 

Samotné skládání a rozpad stresových granulí probíhá v několika fázích (Obrázek 2), 

které jsou přehledně shrnuty v práci autorů Andersona a Kedershy (2008): 

1. Rozpad polyzomů v důsledku stresu 

2. Primární agregace (nukleace SG) – asociace SG vazebných proteinů se 48S 

3. Sekundární agregace (skládání SG) – menší agregáty se spojují ve větší 

granule, po utvoření SG dochází k jiţ zmíněnému třídění mRNA 

4. Rozpad SG po odeznění stresu 

           

 

Během odeznívání stresu dochází k postupnému obnovení translace – 

rozpadají se stresové granule a mRNA se navrací do polyzomů (J. Ross Buchan & 

Parker, 2009). Vzhledem k tomu, ţe jsou ve stresových granulích zachovány 48S 
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preiniciační komplexy v sestaveném stavu, je obnova translace rychlá. K přeměně 

polyzomů ze stresových granulí jsou nutné chaperony, popřípadě zvýšená exprese 

proteinu staufen či proteinu teplotního šoku 70 (HSP70). Kromě toho je přeměna 

regulována kinázou 3 regulovanou fosforylací tyrozinu (DYRK3), která reguluje 

tvorbu a rozklad stresových granulí (Wippich et al., 2013). 

Ovšem je nutné podotknout, ţe ačkoli vznik stresových granulí je podmíněn 

inhibicí iniciace translace, neplatí, ţe při ní dochází vţdy ke vzniku SG. (Mokas et al., 

2009). 

 

 

            
 
Obrázek 2. Schematické znázornění tvorby a degradace stresových granulí. Během klidových 
podmínek mohou ribozomy překládající mRNA utvořit polyzomy. Reakcí buňky na stresové podmínky 
je inhibice iniciace translace, coţ vede k rozpadu polyzomů. Následkem toho dochází k nukleaci SG 
(48S komplexy asociují s RNA vazebnými proteiny), coţ vede ke vzniku SG, kde dochází k třídění 
mRNA. Po odeznění stresu dochází k rozpadu SG, coţ umoţňuje asociaci ribozomů do polyzomů a 
navrácení mRNA do translace. Číselné značení jednotlivých kroků odpovídá číselnému značení kroků 
skládání a rozpadu SG popsané v kapitole 2.2. Převzato a upraveno podle Bentmann, et al. (2013). 
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2.3 Rozdíly v působení různých stresů na buňku  

Odpověď buňky na stres je zásadní pro ochranu buňky jako takové před 

buněčným poškozením, které můţe být způsobeno přechodnou odezvou na stres. 

Jedná se převáţně o sníţení aktivity buněčných oxidantů a zapojení molekulárních 

chaperonů, které brání vzniku nesprávně sbalených nebo poškozených proteinů (Del 

Razo et al., 2001). 

 

2.3.1 Vliv arzenitanu sodného na buňku 

Vstup arzenitanu sodného do buňky je poměrně jednoduchý, můţe se do ní 

dostat buď prostou difúzí či pomocí přenašeče aquaporinu (AQP9) a mít na buňku 

specifické účinky, například indukci apoptózy (Druwe & Vaillancourt, 2010). Typickou 

odezvou buňky na arzenitan sodný je oxidativní stres, kdy dochází k ovlivnění 

specifických signálních kaskád podílejících se na zprostředkování proliferace nebo 

apoptózy (Obrázek 3) (Bernstam & Nriagu, 2010). Při oxidativním stresu dochází 

k tvorbě volných kyslíkových radikálů (ROS), které primárně vznikají na základě 

poškození integrity mitochondriální membrány. Na tvorbě ROS, jako jsou například 

superoxidový anion (O2
•-), hydroxylový radikál (HO•), peroxid vodíku (H2O2), 

peroxylový radikál (ROO•), se kromě mitochondriálního poškození podílí i glutation 

peroxidáza a NADPH oxidáza (Jomova et al., 2011). ROS signalizace ovlivňuje 

růstové faktory a transkripční faktory, které spolu se zvýšenou expresí cytokinů 

mohou vést ke zvýšené proliferaci buněk a nakonec i ke karcinogenezi (Del Razo et 

al., 2001). Arzenitan sodný ovlivňuje tedy především mitogenem aktivované kinázy 

(MAP), aktivátorový protein 1 (AP-1), jaderný faktor kappa B (NF-кB) a p53 

(Bernstam & Nriagu, 2010; Bode & Dong, 2002). 

Jsou známé tři třídy MAP kináz, a to: extracelulárně regulované kinázy (ERK), 

c-jun koncové kinázy / kinázy aktivované stresem (JNK / SAPK) a p38 kinázy. 

Všechny tři třídy MAP kináz jsou aktivované fosforylací arzenitanem sodným, avšak 

jiným způsobem. Bylo prokázáno, ţe ERK kináza indukovaná arzenitanem sodným 

je modulovaná pomocí proteinu Ras, serin/treonin protein kinázy Raf a mitogenem 

aktivované kinázy MEK - cestou Ras  Raf  MEK. Zatímco JNK kinázy nebo p38 

kinázy tuto cestu k vlastní aktivaci nepotřebují, jsou aktivované pomocí ROS a jiných 

kináz. Také bylo zjištěno, ţe indukce ERK kinázy arzenitanem sodným způsobuje 

tumorigenezi (vznik nádoru), kdeţto indukce JNK či p38 kinázy je spojena s indukcí 

apoptózy a inhibicí buněčné transformace (Bode & Dong, 2002). V neposlední řadě 

je nutné podotknout, ţe účinky arzenitanu sodného na buňku závisí na délce stresu a 

jeho dávce – např. 100μM arzenitan sodný, ale uţ ne 10μM arzenitan sodný, 

indukuje zvýšení fosforylace JNK kinázy jiţ po 10 minutách. Nicméně, vystavení 

buněk 10μM arzenitanu sodného po dobu jedné hodiny také indukuje zvýšenou 

fosforylaci JNK kinázy. Tato zjištění naznačují, ţe dlouhodobé vystavení nízkým 

hladinám arzenitanu sodného můţe nakonec vést k podobným účinkům, ke kterým 

dochází při krátkodobém vystavení vyšším koncentracím arzenitanu sodného 

(Hossain et al., 2000). 
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AP-1 je transkripční faktor sloţený z homodimerů a/nebo heterodimerů genů 

jun a fos. AP-1 transkripční faktor reguluje transkripci genů, které se podílejí na 

buněčných procesech jako je proliferace, apoptóza či zánět. Členové AP-1 dráhy 

jsou aktivovány pomocí MAP kináz, které jsou aktivovány vlastní translokací do jádra 

buňky, kde fosforylují cílové transkripční faktory, včetně AP-1. Aktivace AP-1 je tedy 

obecně spojena s jeho vazbou na DNA a zvýšením exprese genů c-fos a c-jun, a 

s následnou zvýšenou hladinou proteinů c-Fos a c-Jun (Bode & Dong, 2002). 

NF-кB je transkripční faktor reagující na stres, který indukuje zesílení 

transkripce různých genů, včetně cytokinů a růstových faktorů. Aktivace NF-кB je 

spojená s MAP kinázou, zejména p38 kinázou. Mechanismus aktivace NF-кB je 

velice dobře znám - NF-кB se nachází v cytoplazmě buňky ve své neaktivní formě (s 

navázaným inhibičním proteinem Inhibitor kappa B (IкB)), po stimulaci buňky je IкB 

fosforylován, uvolněn z NF-кB a následně degradován. Oddělení IкB stimuluje 

translokaci NF-кB do jádra buňky, kde aktivuje transkripci určitého genu vazbou na 

specifickou sekvenci DNA. Bylo prokázáno, ţe arzenitan sodný můţe mít různý vliv 

na aktivitu NF-кB a jeho vazbu na DNA, v závislosti na čase, dávce a typu buňky - 

nemusí mít ţádný efekt na aktivitu NF-кB, nebo můţe aktivovat NF-кB a tím způsobit 

kancerogenezi. Zároveň můţe arzenitan sodný inhibovat TNFα (tumor necrosis 

faktor α), který je typickým induktorem NF-кB, a tím dojde k blokaci buněčné 

transformace a vzniku tumoru. Vzhledem k dvojitým účinkům arzenitanu sodného 

(inhibice či aktivace apoptózy a tumorigeneze), můţe být NF-кB důleţitý pro určení, 

zda arzenitan sodný působí jako karcinogenní či terapeutické činidlo (Bode & Dong, 

2002; Qian, Castranova, & Shi, 2003).  

Protein p53 je rozhodující činitel pro indukci apoptózy po poškození DNA, 

avšak jeho ovlivnění arzenitanem sodným není zcela objasněno. Studie vykazují 

různé výsledky – v buněčných kulturách můţe být arzenitan sodný spojen se 

zvýšenou, sníţenou či ţádnou změnou exprese a akumulace proteinu p53. Dále bylo 

prokázáno, ţe arzenitan sodný indukoval apoptózu, která byla jak p53-závislá, tak 

p53-nezávislá. Všechny tyto výsledky naznačují, ţe vztah p53 a arzenitanu sodného 

v rámci karcinogeneze nebo léčbě rakoviny je nejasný, ale je s největší 

pravděpodobností závislý na typu buňky a tkáně (Bode & Dong, 2002). 

Kromě toho, stres indukovaný arzenitanem sodným ovlivňuje buňku na 

molekulární úrovni podobně, jako stres vyvolaný vysokou teplotou, a to indukcí 

tvorby stresových proteinů jako jsou proteiny teplotního šoku (HSPs) (Bernstam & 

Nriagu, 2010).  

 Během stresu indukovaného arzenitanem sodným dochází mimo jiné také 

k fosforylaci eIF2α pomocí specifických kináz, jako je PKR. Fosforylace eIF2α vede 

k asociaci TIA proteinů (TIA-1 a TIAR), které zprostředkují formaci stresových 

granulí. Formace stresových granulí indukovaná arzenitanem sodným je tedy závislá 

na fosforylaci eIF2α  (N. Kedersha et al., 2002; N. L. Kedersha et al., 1999). 
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Obrázek 3. Buněčná signalizace zprostředkovaná arzenitanem sodným. Aktivace ERK kinázy 
Ras  Raf  MEK dráhou, vedoucí ke kancerogenezi. ROS vytvořené po vystavení buňky arzenitanu 
sodnému, indukované glutation peroxidázou (GPx), NADPH oxidázou či mitochondriálním 
poškozením, aktivují dráhu p53 (vedoucí k poškození DNA a následné apoptóze) a kinázy JNK a p38 
(vedoucí k apoptóze a inhibici buněčné transformace). Navíc ROS aktivují NF-кB dráhu vedoucí 
k transkripci určitého genu. Aktivace AP-1 proteinu vede k jeho vazbě na DNA a zvýšení exprese 
genů c-fos, c-jun. NF-кB a AP-1 protein aktivují protizánětlivé nebo prozánětlivé cytokiny, které by 
mohly hrát důleţitou roli v karcinogenezi. Upraveno podle Jomova et al. (2011) a Flora (2011). 

 
 

 

2.3.2 Vliv vysoké teploty na buňku 

Pokud je buňka vystavena vysokým teplotám, reaguje na tento stres zvýšenou 

tvorbou specifických stresových proteinů - proteinů teplotního šoku (HSPs). Zvýšená 

tvorba HSPs je tkáňově specifická a nenastává jen v důsledku vysokých teplot, ale i 

v důsledku jiných podnětů, jako je oxidativní stres či UV záření (Morimoto, 1998). 

Zvýšená exprese genů tepelného šoku, jako reakce na různé podněty, je 

regulována pomocí transkripčních faktorů tepelného šoku (HSFs), váţících se na 

DNA (Jolly, 2000). HSF se v nestresovaných buňkách vyskytují jak v cytoplazmě, tak 

i v jádře buňky, a jsou ve formě monomerů nemajících ţádnou DNA-vazebnou 

aktivitu. V reakci na tepelný stres dojde k seskupení monomerů do funkčních trimerů, 

které se přemísťují do jádra buňky, kde se váţí na DNA v místě promotoru hsf genu, 



23 
 

zvaném oblast tepelného šoku (hse), charakterizovanou jako několik inverzních 

interakcí penta-nukleotidového motivu 5´ –  nGAAn – 3´, a spouští transkripci HSPs. 

Po odeznění stresu dojde ke zpětné konverzi trimerů HSF zpět na monomery HSF. 

(Morimoto, 1998, 2003). V lidských buňkách byly charakterizovány tři třídy HSF: 

HSF1, HSF2 a HSF4. Faktor HSF1 je všudypřítomný a hraje hlavní roli v indukované 

expresi hsp genů (Jolly, 2000). Uvnitř jádra buňky dochází během tepelného stresu 

mimo jiné k akumulaci HSF1 do specifických nepravidelně tvarovaných granulí, 

odlišných od jiných jaderných tělísek, které ovšem nejsou místem transkripce HS 

proteinů. (Cotto, Fox, & Morimoto, 1997; Jolly, Morimoto, Robert-Nicoud, & Vourc’h, 

1997). Faktor HSF2 není aktivován jako reakce na klasický stresový stimul, ale je 

aktivován během specifických fází vývoje buňky (např. při erytroidní diferenciaci 

indukované pomocí heminu) (Morimoto, 1998). Zdá se, ţe faktor HSF4 je 

exprimován jen v některých tkáních. HSF4 postrádá specifickou doménu nutnou 

k disociaci trimerů, coţ tedy naznačuje, ţe HSF4 existuje jako trimer, který se můţe 

vázat na HSE bez stresu. (Tanabe et al., 1999).  

Proteiny teplotního šoku tvoří velkou skupinu proteinů, které byly rozděleny do 

šesti hlavních rodin, dle jejich molekulární hmotnosti: Hsp100, Hsp90, Hsp70, Hsp60, 

Hsp40 a malých proteinů tepelného šoku. HSPs fungují jako molekulární chaperony 

nebo proteázy. Molekulární chaperony tvoří oligomery a napomáhají správnému 

sbalení proteinů. Proteiny teplotního šoku tedy napomáhají buňce k přeţití během 

stresu či regeneraci ze stresu, a to buď opravou poškozených proteinů, nebo jejich 

degradací (Jolly, 2000).  

Nicméně, během stresu ve formě zvýšené teploty nedochází jen k indukci 

zvýšené exprese proteinů teplotního šoku, ale dochází i k inhibici syntézy proteinů 

jako takové. Tím dojde k zabránění vzniku polypeptidů, které by mohly být 

potenciálně defektní (Morimoto, 1998). Kromě toho dochází k tvorbě stresových 

granulí, která je buď závislá na fosforylaci eIF2α nebo na ní nezávislá. Zdá se, ţe 

formace stresových granulí, která není závislá na fosforylaci eIF2α, je evolučně 

starší, protoţe převládá u niţších eukaryot (T. Grousl et al., 2009). Stresové granule 

vzniklé při teplotním stresu v závislosti na fosforylaci eIF2α obsahují HSP s nízkou 

molekulovou hmotností, na rozdíl od stresových granulí indukovaných arzenitanem 

sodným, které je neobsahují (N. L. Kedersha et al., 1999). Bylo prokázáno, ţe tvorba 

stresových granulí indukovaná vysokou teplotou je u kvasinek převáţně nezávislá na 

fosforylaci eIF2α, tyto granule mají však jiné sloţení neţ ty, které vznikají při 

dlouhodobém nedostatku glukózy – SG vzniklé při dlouhodobém nedostatku glukózy 

neobsahují eIF3, avšak při teplotním stresu se eIF3 v SG nachází. Nicméně vznik 

stresových granulí při dlouhodobém nedostatku glukózy je, na rozdíl od teplotního 

stresu, závislý na fosforylaci eIF2α, stejně jako stres způsobený arzenitanem sodným 

(T. Grousl et al., 2009; Cherkasov et al., 2015). Faktor eIF2α, ať uţ fosforylovaný 

nebo defosforylovaný, byl u kvasinek objeven jako součást stresových granulí po 

odeznívání stresu – je pravděpodobné, ţe je eIF2α důleţitým komponentem při 

rozpadu stresových granulí (Tomas Grousl et al., 2013). Formace stresových granulí 

nezávislá na fosforylaci eIF2α byla pozorovaná i v HeLa buňkách, ovšem formace 

nezávislá na fosforylaci eIF2α byla indukovaná pateaminem A, nikoli vysokou 



24 
 

teplotou. Zajímavé ovšem je, ţe stresové granule indukované pateaminem A mají 

podobné sloţení jako stresové granule indukované arzenitanem sodným (Dang et 

al., 2006). 

  

 

2.3.3 Vliv hypoxie na buňku 

Schopnost buňky reagovat na změny hladiny kyslíku je nezbytná pro její 

přeţití, proto si vyvinula mechanismy, které slouţí k udrţení buněčné a tkáňové 

homeostaze. Hypoxie neboli nedostatek kyslíku v buňkách, je základním rysem 

buněk nádorového mikroprostředí, avšak fyziologicky hypoxické mikroprostředí bylo 

pozorováno v různých tkáních jako např. v sítnici, ledvinách, epidermis pokoţky či v 

hypoxických oblastech v kostní dřeni (Giaccia, Simon, & Johnson, 2004; Noman et 

al., 2015). Aby se buňky přizpůsobily těmto hypoxickým podmínkám, musí být 

schopné registrovat změny v hladinách kyslíku a reagovat odpovídajícím způsobem. 

Moţnými komponenty registrující hladiny kyslíku v buňce jsou prolyl hydroxyláza, 

NAD(P)H, iontové kanály citlivé na kyslík či elektron-transportní řetězec (Giaccia et 

al., 2004). Odpovědi na hypoxický stres zahrnují transkripční a posttranskripční 

mechanismy, které jsou regulovány pomocí transkripčních faktorů indukujících faktor 

hypoxie (HIF).  

HIF jsou vyuţívány k regulaci hladiny kyslíku jak v normálních, tak nádorových 

buňkách. HIF jsou dimerické proteiny sloţené z podjednotky α, citlivé na kyslík (HIF-

1α, HIF-2α nebo HIF-3α) a β podjednotky (HIF-1β) (Noman et al., 2015). HIF-1α a 

HIF-2α mají strukturně podobné DNA-vazebné a dimerizační domény, mají však 

rozdílné své transaktivační domény, v důsledku toho mohou ovlivňovat stejné, ale i 

rozdílné geny. HIF-1α a HIF-2α jsou regulovány pomocí proteinu von Hippel-Lindau 

(VHL), se kterým interagují při normální hladině kyslíku. VHL zprostředkovává 

proteazomální degradaci HIF1 – rekrutuje ubiquitin-ligázu, která označí HIF1 

k degradaci. Pokud dojde k hypoxickému stresu, je HIF1α stabilizován, vytvoří dimer 

s HIF-1β a dojde k jejich translokaci do jádra buňky, kde aktivují transkripci genů 

vazbou na specifickou oblast odpovědi na hypoxii (hre) (Giaccia et al., 2004; Noman 

et al., 2015; Semenza, 2012). 

Bylo prokázáno, ţe hypoxie sniţuje úroveň translace na základě 

hypofosforylace mTOR a jeho efektorů 4E-BP1 a eIF4G. Hypofosforylace 4E-BP1 

vede k jeho asociaci se eIF4E, a tím dojde k inhibici iniciace translace (viz kapitola 

2.2 Stresové granule) (Giaccia et al., 2004; Uniacke et al., 2012).  

Během hypoxie mimo jiné dochází k translokaci transkriptů regulovaných 

pomocí HIF1 do stresových granulí, ovšem v jaké míře jsou tyto transkripty 

lokalizovány nebo vyloučeny ze stresových granulí během hypoxie, není známo 

(Moeller, Cao, Li, & Dewhirst, 2004). Vznik stresových granulí během hypoxie je 

závislý na fosforylaci eIF2α pomocí PERK kinázy. Fosforylace eIF2α pomocí PERK 

kinázy můţe v mozkových buňkách indukovat vznik neuronálních SG (Anderson & 

Kedersha, 2008; Gardner, 2008). 
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2.3.4 Složení stresových granulí za jednotlivých stresů 

Ačkoli arzenitan sodný i vysoké teploty indukují tvorbu stresových granulí, 

jejich vliv na buňku není vţdy stejný – v některých směrech působí tyto dva stresové 

faktory na buňku podobně (například indukcí tvorby stresových proteinů jako jsou 

proteiny teplotního šoku), a naopak, v některých směrech působí na buňku rozdílně 

(například arzenitan sodný způsobuje v buňce k oxidativní stres, při němţ dochází 

k tvorbě ROS). Několik autorů jiţ reportovalo, ţe se sloţení stresových granulí za 

těchto dvou stresů liší (Brown et al., 2011; De Leeuw et al., 2007; Didiot, Murugan, 

Eric, Jean-Louis, & Herve, 2010; N. Kedersha et al., 2016; N. L. Kedersha et al., 

1999). Rozdílné sloţení stresových granulí můţe být dáno tím, zda je jejich formace 

závislá na fosforylaci eIF2α či nikoli (T. Grousl et al., 2009; N. L. Kedersha et al., 

1999). 

Mimo hlavních komponentů stresových granulí, se ve stresových granulích 

mohou nacházet i další proteiny, které můţeme rozdělit do několika skupin, dle jejich 

funkce: RNA helikázy, nukleázy, kinázy, signální molekuly, proteiny podílející se na 

degradaci mRNA, proteiny podílející se na umlčování genů pomoci miRNA, mnoho 

RNA-vazebných proteinů, které regulují strukturu a funkci mRNA, proteiny podílející 

se na posttranslačních modifikacích (Anderson & Kedersha, 2008). Avšak různé 

druhy stresových podmínek mohou ovlivňovat sloţení stresových granulí – jako je 

tomu například v případě proteinu HSP27, který se nachází ve stresových granulích 

indukovaných vysokou teplotou, ale nevyskytuje se ve stresových granulích 

indukovaných arzenitanem sodným či UV zářením, a naopak protein MLN51, který 

se nachází ve stresových granulích indukovaných arzenitanem sodným, ale nikoli ve 

stresových granulích indukovaných vysokou teplotou (Didiot et al., 2010; N. L. 

Kedersha et al., 1999).  

Protein vázající SH3 doménu Ras GTPázy a tím RAS GTPázu aktivující 

(G3BP) je nezbytným faktorem pro tvorbu stresových granulí, a je regulován pomocí 

Ras GTPázy aktivující protein (Ras p21). G3BP je zároveň i stabilním komponentem 

stresových granulí. V buňkách, ve kterých došlo ke sníţení hladiny G3BP, byla 

omezena tvorba stresových granulí indukovaná arzenitanem sodným, ale ne tvorba 

stresových granulí indukovaná vysokou teplotou. Tato zjištění vedou k závěru, ţe 

G3BP je nezbytný při skládání stresových granulí, které byly indukované 

arzenitanem sodným, který stimuloval fosforylaci eIF2α nebo inhibici eIF4A, ale není 

esenciální pro tvorbu stresových granulí, které byly indukované vysokou teplotou (N. 

Kedersha et al., 2016; Tourrière et al., 2003). Ukázalo se, ţe RNA-vazebný protein 

indukovaný chladem (CIRP) mimo jiné indukuje tvorbu stresových granulí při své 

zvýšené hladině. CIRP lokalizuje do stresových granulí, které byly indukované 

různými stresy, ať uţ oxidativním stresem (stimulovaným arzenitanem sodným) nebo 

vysokou teplotou. Ovšem během hypoxie dochází ke sníţení jeho mnoţství v buňce. 

Je také zajímavé, ţe lokalizace CIRP do stresových granulí po indukci arzenitanem 

sodným není závislá na TIA-1 proteinu, toto zjištění naznačuje, ţe TIA-1 není 

jedinečným prostředníkem formace stresových granulí, ale můţe být nutný pouze pro 

tvorbu specifických podskupin SG. Bylo prokázáno, ţe CIRP není součástí P-tělísek, 

toto zjištění vede k závěru, ţe CIRP by mohl být markerem stresových granulí, jako 
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TIA-1 protein (De Leeuw et al., 2007; Zhu, Bührer, & Wellmann, 2016). Serin/treonin 

protein kináza smaug hSMG-1 (hSMG-1), aktivovaná v odpovědi na genotoxický 

stres, hraje důleţitou roli při degradaci mRNA. Nicméně, hSMG-1 kolokalizuje se 

specifickými SG markery, jako jsou TIA1, G3BP a eIF4G. Bylo prokázáno, ţe hSMG-

1 hraje roli při tvorbě a stabilizaci stresových granulí indukovaných arzenitanem 

sodným nebo peroxidem vodíku, ale nikoliv vysokou teplotou. Avšak přítomnost 

hSMG-1 ve stresových granulích je indukována všemi druhy stresů. Dále bylo 

zjištěno, ţe kromě stresových granulí indukovaných peroxidem vodíku, není pro 

tvorbu SG vyţadována kinázová aktivita hSMG-1 (Brown et al., 2011).  

Nicméně, je důleţité podotknout, ţe sloţení stresových granulí během různých 

stresových podmínek není jednotné v rámci eukaryot. Například stresové granule 

indukované při dlouhodobém nedostatku glukózy u Saccharomyces cerevisce 

neobsahovaly eIF3, jeden z charakteristických znaků savčích stresových granulí. 

Nicméně během specifických podmínek, jako je teplotní šok, dochází u kvasinek 

k tvorbě stresových granulí obsahující eIF3 a malou ribozomální podjednotku. Tvorba 

stresových granulí indukovaná vysokou teplotou je však nezávislá na fosforylaci 

eIF2α. S. cerevisce obsahuje potenciální proteiny TIA-1 a TIA-R, zvané Pub1p, 

Ngr1p. Tyto proteiny nejsou potřebné pro tvorbu stresových granulí během teplotního 

stresu, avšak protein Pub1p je zásadní pro tvorbu stresových granulí indukovaných 

při dlouhodobém nedostatku glukózy (J. Ross Buchan, Muhlrad, & Parker, 2008; T. 

Grousl et al., 2009). 
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2.4 Rodina 4E proteinů 

Eukaryotický iniciační faktor 4E (eIF4E), je zásadní součástí zahájení a 

regulace translace v eukaryotických buňkách. Jak jiţ bylo řečeno, eIF4E rozpoznává 

a váţe 7-metylguanosinovou (m7G) čepičku na 5´konci mRNA, a tím napomáhá 

vazbě mRNA k ribozomu. Kromě  m7G  čepičky, interaguje eIF4E také s 

eukaryotickým iniciačním faktorem 4G (eIF4G). eIF4E je jak obecným iniciačním 

faktorem, který reguluje celkovou míru translace, tak i faktorem ovlivňující míru 

translace špatně translatovaných mRNA (obsahujících dlouhé 5´UTR a/nebo AU 

bohaté oblasti), z nichţ mnohé kódují onkogeny či růstové faktory, proto je exprese 

eIF4E striktně regulována (Joshi, Cameron, & Jagus, 2004).  

 Zdá se, ţe během evoluce prošel gen pro eif4e několika duplikacemi, coţ 

způsobilo vznik tří různých tříd faktorů z rodiny proteinů eIF4E, z nichţ jsou odvozeny 

tři různí členové rodiny eIF4E - eIF4E1, eIF4E2 (4EHP, 4E-LP) a eIF4E3, kteří se liší 

svou strukturou, funkční charakteristikou a mírou exprese. Neobvyklým rysem 

sekvence pro eIF4E je vysoký obsah tryptofanových zbytků, některé z nich se 

podílejí na vazbě m7G  čepičky a eIF4G.   

Členové třídy I, kam patří lidský eIF4E1 (kódovaný na lidském chromozomu 4 

a 5), nesou zbytky tryptofanu (Trp) v pozicích ekvivalentních k Trp43 a Trp56 v lidském 

eIF4E1, a zdá se, ţe jsou přítomny u všech eukaryot. Členové třídy II, kam patří 

lidský eIF4E2 (kódovaný na lidském chromozomu 2), mají nahrazeny Trp zbytky – a 

to buď tyrozinem, fenylalaninem či leucinem vzhledem k Trp43 v lidském eIF4E1 a 

tyrozinem či fenylalaninem vzhledem k Trp56 v lidském eIF4E1. Členové třídy II byli 

identifikováni jak v ţivočišné říši, tak u hub nebo rostlin. Členové třídy III, kam patří 

lidský eIF4E3 (kódovaný na lidském chromozomu 3), mají jeden Trp zbytek 

ekvivalentní k Trp43 v lidském eIF4E1 a druhý Trp zbytek substituovaný za cystein či 

tyrozin vzhledem k Trp56 v lidském eIF4E1. Členové třídy III byli nalezeni převáţně u 

strunatců, avšak sporadicky se mohou vyskytovat i u členovců či ţahavců (Joshi et 

al., 2004; Joshi, Lee, Maeder, & Jagus, 2005).  

Pro vazbu m7G  čepičky jsou pro lidské eIF4E zásadní tři Trp rezidua – Trp56, 

Trp102 a Trp166. Rezidua Trp56 a Trp102 vytváří 3D strukturu podobnou tvaru spojených 

dlaní, mezi které je vloţena právě m7G čepička a drţena π-π patrovými interakcemi 

mezi planárními molekulami tryptofanů. Tento způsob rozeznání m7G čepičky je 

označen jako sendvičový model. Třetí konzervovaný zbytek, Trp166, rozpoznává 7-

metylovou část čepičky. Vzhledem k rozdílnému sloţení Trp56 rezidua, rozpoznávají 

a váţou jednotlivý členové eIF4E m7G čepičku specifickým způsobem. (Joshi et al., 

2005; Landon et al., 2014). Bylo prokázáno, ţe eIF4E1 a eIF4E2 vyuţívají klasický 

způsob vazby m7G čepičky (sendvičový model). V porovnání s eIF4E1, váţí eIF4E2 

a eIF4E3 m7G čepičku slaběji – jedním z důvodů je záměna Trp rezidua, která 

zapříčiňuje narušení stacking interakcí s m7G čepičkou. Oproti eIF4E1 a eIF4E2, 

faktor eIF4E3 vyuţívá k rozpoznání m7G čepičky jedinečnou strategii – jedná se o 

kombinaci elektrostatických interakcí a Van der Waalsových sil (Osborne et al., 

2013). 
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Kromě m7G  čepičky, eIF4E interaguje s translačním iniciačním faktorem 

eIF4G, který zajišťuje cirkularizaci mRNA tím, ţe propojuje faktory eIF4E, eIF4A, 

eIF3 a PABP (Joshi et al., 2004). Pro interakci eIF4E s eIF4G je mimo jiné důleţitý 

tryptofan 43 (Trp43). Faktory eIF4E1 a eIF4E3 tento tryptofanový zbytek obsahují, a 

proto ochotně interagují s eIF4G. Naopak, u eIF4E2 došlo k substituci Trp43, coţ je 

jedním z důvodů proč se neváţe k eIF4G (Joshi et al., 2004; Rhoads, 2009) . 

 Schopnost faktoru eIF4E vázat m7G čepičku je regulována pomocí eIF4E 

vazebných proteinů jako jsou 4E-BP a 4E-T (eIF4E transporter). Tyto proteiny 

interagují s eIF4E, tím zabrání jeho interakci s eIF4G a m7G čepičkou a dojde 

k inhibici iniciace translace. 4E-BP obsahují eIF4E vazebný motiv YX4LФ (Y je 

tyrozin, X je jakákoli aminokyselina a Ф je jakákoli hydrofóbní aminokyselina), který je 

stejný jako eIF4E vazebný motiv eIF4G proteinu. Proto 4E-BP proteiny fungují jako 

konkurenční inhibitory eIF4E-eIF4G vazby (Joshi et al., 2004; Kubacka et al., 2013). 

Aktivita 4E-BP proteinu je regulována fosforylací na více místech pomocí mTORC1 

komplexu – hyperfosforylace 4E-BP proteinů sniţuje jejich afinitu k eIF4E, dojde 

k uvolnění eIF4E z této vazby a umoţnění jeho interakce s eIF4G a zahájení 

translace. Pro interakci eIF4E s 4E-BP je mimo jiné důleţité reziduum Trp73, které je 

součástí fylogeneticky konzervované oblasti (S/T)V(E/D(E/D)FW. Bylo prokázáno, ţe 

substituce Trp73 na nearomatickou aminokyselinu, v lidském eIF4E1, vede k narušení 

schopnosti eIF4E interagovat buď s 4E-BP či eIF4G. Ačkoli se eIF4E2, stejně jako 

eIF4E3 liší od eIF4E1 v konzervované oblasti, tak kaţdý vykazují jinou afinitu k 4E-

BP – eIF4E2 slabě interaguje s 4E-BP, naopak, eIF4E3 s 4E-BP neinteraguje vůbec 

(Joshi et al., 2004). Stejný motiv k interakci s eIF4E vyuţívá i 4E-T (také známý jako 

eIF4NIF1). 4E-T se vyskytuje v P-tělískách, kam přemisťuje eIF4E1 a eIF4E2, avšak 

převáţně se vyskytuje v cytoplazmě buňky, kde zároveň slouţí i jako 

nukleocytoplazmatický protein, který transportuje eIF4E1 do jádra buňky (Dostie et 

al. 2000; Ferraiuolo et al. 2005, Kubacka et al. 2013). Nedávno bylo zjištěno, ţe se 

4E-T mimo jiné podílí na regulaci translace buněčných mRNA, včetně mRNA kódující 

mikroRNA (Kamenska et al., 2014). Jak jiţ bylo řečeno, faktor eIF4E3 neinteraguje 

s 4E-BP, tím pádem neinteraguje ani se 4E-T (Joshi et al., 2004).  

  

 

2.4.1 Eukaryotický iniciační faktor eIF4E1 

 Iniciační faktor eIF4E1 je všudypřítomný, a v buňce existuje buď jako 

podjednotka komplexu eIF4F nebo jako monomer. eIF4E1 se vyskytuje převáţně 

v cytoplazmě buňky, avšak část eIF4E1 můţe být přemístěna do jádra buňky 

importin α/β cestou na základě jeho interakce s 4E-T (návrat 4E-T do cytoplazmy je 

zprostředkován pomocí proteinu zodpovědného za export dalších faktorů z jádra 

(CRM1/exortin 1 cestou)). V nepřítomnosti 4E-T nedochází k interakci eIF4E1 s 

importinem α/β, a tím pádem nedojde k jeho přemístění do jádra (Dostie et al., 2000). 

V jádru buňky dochází k asociaci eIF4E1 do specifických jaderných tělísek, zvaných 

4E jaderná tělíska. eIF4E1 napomáhá exportu specifických mRNA (kódující geny 

zapojené do buněčného cyklu) ven z jádra. Stejně jako v cytoplazmě buňky, je 
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asociace eIF4E1 s jadernými mRNA závislá na m7G čepičce. Nicméně při asociaci 

eIF4E1 s mRNA v jádře hraje roli také specifická sekvence v 3´UTR mRNA, zvaná 

eIF4E senzitivní oblast (4E-SE). Tato oblast slouţí jako značka pro přemístění 

mRNA do 4E jaderných tělísek. Zvýšená hladina eIF4E1 v jádře vede například ke 

zvýšenému exportu cyklinu D1, který hraje podstatnou roli v buněčném cyklu. 

Zvýšený export cyklinu D1 do cytoplazmy buňky byl identifikován u některých 

podtypů lidské leukémie, z čehoţ plyne, ţe zvýšená exprese eif4e1 genu vede 

k onkogenní transformaci buněk. Inhibitorem exportu mRNA závislého na eIF4E1 je 

protein promyelocytární leukémie (PML). Ovšem eIF4E1 neinteraguje se všemi 

mRNA, které kódují geny zapojené do buněčného cyklu – neinteraguje s mRNA, 

které odpovídají negativním regulátorům, jako jsou PML či p53, nebo geny jako jsou 

β-aktin nebo α-tubulin. Export mRNA závislých na eIF4E1 (4E-SE mRNA) z jádra je 

zprostředkován CRM1/exportin 1 cestou, na rozdíl od ostatních mRNA, které jsou 

exportovány pomocí jaderného RNA exportního faktoru 1 (NXF1 cestou). V nedávné 

době bylo zjištěno, ţe zvýšený export 4E-SE mRNA a zvýšená transformace eIF4E1 

se podílí na změně struktury jaderného póru, coţ také vede ke zvýšenému 

onkogennímu potenciálu buňky. (Culjkovic-Kraljacic, Baguet, Volpon, Amri, & 

Borden, 2012; Culjkovic, Topisirovic, Skrabanek, Ruiz-Gutierrez, & Borden, 2005, 

2006). 

Jak jiţ bylo řečeno, eIF4E1 se vyskytuje převáţně v cytoplazmě buňky, zde 

funguje jako zásadní faktor při iniciaci translace za klidových podmínek. Nicméně, i 

v cytoplazmě buňky můţe eIF4E1 zvyšovat onkogenní potenciál buňky, a to 

v případě, pokud dojde k fosforylaci eIF4E1 v pozici serinu 209, pomocí kinázy 1 a 2 

vázající mitogenem aktivovanou protein kinázu (MAP) - MNK1 a MNK2. 

Fosforylovaný protein eIF4E1, v pozici serinu 209, stimuluje faktor NF-кB, který dále 

stimuluje translaci onkogenů (Landon et al., 2014).  

Pro nádorové buňky je typické hypoxické prostředí, ovšem i zde musí 

docházet k syntéze proteinů. Za těchto podmínek dochází v buňkách ke zvýšeně 

produkci eIF4E1, coţ stimuluje iniciaci translace specifických mRNA. Zvýšená 

exprese eif4e1 za hypoxie je závislá na faktoru HIF-1α. HIF-1α stimuluje expresi více 

neţ 60 genů, které se podílejí na angiogenezi, buněčné proliferaci, a také na 

mobilitě, invazivitě a metastazování u nádorů. Bylo prokázáno, ţe zvýšená produkce 

eIF4E1 se vyskytuje u buněk rakoviny prsu jak za klidových podmínek, tak i za 

hypoxie (Yi, Papadopoulos, Hagner, & Wagner, 2013). V nedávné době bylo zjištěno, 

ţe buňky nevyuţívají eIF4E1 k translaci za hypoxie (≤ 1 % kyslíku), ale za 

tzv.“fyzioxie“ (1 – 8 % kyslíku) eIF4E1 k translaci z části vyuţívají (Timpano & 

Uniacke, 2016). 

Protoţe je zvýšená exprese eIf4e1 genu neodvratně spjata s onkogenní 

transformací buněk, je nutné, aby buňka jeho aktivitu a lokalizaci kontrolovala 

(Culjkovic et al., 2006). 

Mimo jádro a cytoplazmu buňky se eIF4E1 vyskytuje v RNA granulích, jako 

jsou P-tělíska a stresové granule. Faktor eIF4E1 je součástí stresových granulí, které 

byly indukované arzenitanem sodným či vysokou teplotou (N. Kedersha et al., 2005). 

Lokalizace eIF4E1 do RNA granulí závisí spíše na protein-proteinových interakcích, 
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neţ interakcích s mRNA, a vyţaduje konzervativní reziduum Trp117 (nebo jeho 

ekvivalentní zbytek jiných eIF4E) (Ferrero et al., 2012) 

 

 

2.4.2 Eukaryotický iniciační faktor eIF4E2 

Stejně jako eIF4E1 je i eIF4E2 převáţně cytoplazmatický protein. Avšak i část 

eIF4E2 se vyskytuje v jádře buňky, vyuţívá však jiný způsob translokace přes 

jaderný pór neţ eIF4E1. Bylo prokázáno, ţe 4E-T napomáhá přemístění eIF4E2 

pouze do P-tělísek, nikoliv do jádra. Import eIF4E2 do jádra není zcela objasněný, 

ale zdá se, ţe je zprostředkován CRM1 cestou. Ovšem to, jak eIF4E2 opouští jádro, 

není objasněné vůbec, stejně jako není známá jeho přesná funkce v jádře (Kubacka 

et al., 2013). 

 Fakt, ţe se eIF4E2  vyskytuje v cytoplazmě buňky je zřejmý, co ovšem není 

zcela jasné je jeho funkce. Z důvodu odlišného vazebného potenciálu neţ má 

eIF4E1, bylo navrţeno, ţe eIF4E2 asociuje s unikátními vazebnými partnery. Jedním 

z těchto partnerů je GYF protein 2 váţící Grb10 (GIGYF2). GIGYF2 interaguje jak s 

volným eIF4E2, tak i eIF4E2 navázaným na  m7G čepičku. Tato interakce je nutná 

pro stabilizaci obou partnerů. Bylo prokázáno, ţe komplex eIF4E2-GIGYF2 (eIF4E2-

GYF2) funguje jako nezbytný represor translace specifických mRNA během 

embryonálního vývoje myši – inhibice tohoto komplexu vedla ke zvýšené prenatální 

letalitě (Morita et al., 2012). Nedávno bylo zjištěno, ţe komplex eIF4E2-GYF2 je 

kofaktorem pro protein tristetraprolin (TTP). Asociace eIF4E2-GYF2 komplexu s TTP 

je indukovaná přímou vazbou TTP s GYF2. Důsledkem této interakce je, ţe komplex 

eIF4E2-GYF2 přispívá jak k represi translace, tak k rozkladu mRNA s AU bohatými 

sekvencemi v 3´UTR u člověka (Fu, Olsen, Webb, Bennett, & Lykke-Andersen, 

2016). Dalším vazebným partnerem pro eIF4E2 je lidský homolog ariadne 1 (ARIH1; 

HHARI). ARIH1 asociuje s eIF4E2 v reakci na genotoxický stres, funguje jako 

ubiquitin ligáza E3 a zároveň stimuluje vazbu eIF4E2 k m7G čepičce mRNA. 

Výsledkem je potlačení translace mRNA a ochrana buňky před genotoxickým 

stresem (Von Stechow et al., 2015). Také bylo prokázáno, ţe se faktor eIF4E2 podílí 

na umlčení translace specifických mRNA, s dlouhými 3´UTR, pomocí mikroRNA 

(miRNA), čímţ můţe dojít k ovlivnění ERK kinázy a následnému ovlivnění proliferace 

buněk a jejich přeţití. Asociace eIF4E2 s miRNA vede pravděpodobně pouze k 

umlčení translace, nikoliv přímo k degradaci mRNA (Chen & Gao, 2017; Jafarnejad 

et al., 2018). Zabránění translace pomocí eIF4E2 probíhá na základě konkurence 

eIF4E1 s eIF4E2 - vazba eIF4E2 na m7G čepičku blokuje spojení eIF4E1 s m7G 

čepičkou (Chapat et al., 2017). 

 Tato všechna zjištění vedou k závěru, ţe se eIF4E2 podílí výhradně na represi 

translace specifických mRNA. Avšak za určitých okolností, jako je například hypoxie, 

se eIF4E2 účastní aktivní translace. Při nedostatku kyslíku (hypoxii) dochází 

k přeprogramování ze základní translace závislé na eIF4E1 na translaci závislou na 

eIF4E2 – bylo prokázáno, ţe buňky vyuţívají za hypoxie (≤ 1 % kyslíku) pouze faktor 

eIF4E2 a za tzv.“fyzioxie“ (1 – 8 % kyslíku) vyuţívají kombinaci eIF4E1 a eIF4E2. 
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Hypoxie stimuluje tvorbu hypoxického komplexu, který se skládá z HIF-2α, RNA 

vazebného proteinu RBM4 a eIF4E2 (komplex HIF-2α-RBM4-eIF4E2).  Hypoxický 

komplex HIF-2α-RBM4-eIF4E2 interaguje s RNA hypoxickým elementem (rHRE), 

Tato asociace zajišťuje vazbu HIF-2α-RBM4-eIF4E2 komplexu s m7G čepičkou 

mRNA, dále dochází k vazbě eIF4A a stimulaci tvorby polyzomů a aktivní translaci. 

Díky komplexu HIF-2α-RBM4-eIF4E2 nedochází k inhibici syntézy proteinů 

indukované hypoxií. Faktor eIF4E2 je během hypoxie regulován faktorem HIF-2α, 

nikoliv pomocí faktoru HIF-1α (Timpano & Uniacke, 2016; Uniacke et al., 2012; Yi et 

al., 2013).  

 Také eIF4E2 je součástí RNA granulí, jako jsou P-tělíska a stresové granule, 

avšak ne vţdy, jako je to v případě eIF4E1. Do P-tělísek eIF4E2 lokalizuje jak za 

vysokých teplot, tak za stresu způsobeného arzenitanem sodným. Co je ovšem 

zajímavé, je, ţe eIF4E2 je součástí stresových granulí, které byly indukované 

vysokou teplotou, ale nikoli stresových granulí indukovaných arzenitanem sodným 

(Frydryskova et al., 2016). 

 

 

2.4.3 Eukaryotický iniciační faktor eIF4E3 

 Poslední člen z rodiny proteinů eIF4E, eIF4E3, byl objeven poměrně nedávno, 

a proto není tak dobře popsán jako eIF4E1. Ukázalo se, ţe distribuce eF4E3 není 

všudypřítomná, jako je tomu v případě členů eIF4E1 či eIF4E2 (s nejvyšší mírou 

exprese v gonádách), ale je tkáňově specifická. Exprese faktoru eIF4E3 byla 

detekována pouze v srdci, kosterním svalstvu, plicích a slezině. Takovéto rozdělení 

naznačuje, ţe eIF4E3 můţe fungovat jako tkáňově specifický translační faktor nebo 

jako tkáňově specifický modifikátor aktivity faktoru eF4E1 (Joshi et al., 2004). I kdyţ 

je eIF4E3 nejméně popsaným faktorem z rodiny eIF4E, tak je známo, ţe se vyskytuje 

jak v jádře buňky, tak i v cytoplazmě. Ovšem import, export a přesné funkce eIF4E3 

v jádře zatím popsány nebyly (Volpon, Osborne, Culjkovic-Kraljacic, & Borden, 

2013). 

 Díky atypickému způsobu vázání m7G čepičky mRNA funguje eIF4E3 spíše 

jako inhibitor translace a nádorové transformace neţ jako translatující protein a 

zesilovač onkogenní transformace. eIF4E3 váţe m7G čepičku s niţší afinitou (stejně 

jako eIF4E2) neţ eIF4E1. Avšak kontakty eIF4E3 s m7G čepičkou jsou rozsáhlejší 

neţ je tomu u ostatních členů eIF4E. eIF4E3 asociuje s eIF4G, a soupeří s eIF4E1 o 

vazbu na m7G čepičku mRNA. Avšak výsledkem vazby eIF4E3 s m7G čepičkou je 

místo aktivní translace, separace mRNA od aktivní translace (Osborne et al., 2013). 

Nicméně některé publikace toto tvrzení vyvracejí – eIF4E3 se můţe účastnit aktivní 

translace, vedoucí k inhibici růstu buněk. (Landon et al., 2014).   

Bylo zjištěno, ţe u vzorků akutní myeloidní leukémie, kdy je typická zvýšená 

hladina eIF4E1, byla sníţena hladina eIF4E3. Stejně tak tomu bylo v případě buněk 

rakoviny prsu během hypoxie – zvýšená hladina eI4E1 a velmi nízká hladina eIF4E3. 

Tato zjištění vedla k závěru, ţe eIF4E3 potlačuje specifickou expresi a onkogenní 

transformaci v přímém kontrastu s eIF4E1, který tyto procesy naopak stimuluje 
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(Landon et al., 2014; Osborne et al., 2013; Volpon et al., 2013). Nedávná studie 

odhalila, ţe přeprogramování základní translace, která je řízená pomocí eIF4E1, na 

translaci řízenou pomocí eIF4E3, je regulována pomocí MNK kinázy – inhibice MNK 

kinázy odstraňuje fosforylaci eIF4E1 v pozici serinu 209, vedoucí k onkogenní 

transformaci, a současně zvyšuje hladinu eIF4E3, která můţe tlumit vazbu eIF4E1 s 

m7G čepičkou. Mimo jiné eIF4E3 ovlivňuje RNA specifickou adenosin deaminázu 

(ADAR), která je známá tím, ţe reguluje editaci RNA a stabilitu transkriptu (Landon et 

al., 2014). 

 Faktor eIF4E3 není součástí P-tělísek, ale je součástí stresových granulí, 

které byly indukované arzenitanem sodným a vysokou teplotou (Frydryskova et al., 

2016).  
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3 Cíle práce 

 
 
Jednou z oblastí zájmu naší laboratoře je na čepičce závislá iniciace 

translace. Hlavním cílem této práce je vizualizace dvojic lidských translačních 

iniciačních faktorů z rodiny proteinů eIF4E za stresu a porovnání jejich lokalizace ve 

stresových granulích. Dále bylo naším cílem vizualizovat vybrané proteiny různých 

skupin ve stresových granulích. 

 
 

 
Vizualizace dvojic lidských translačních iniciačních faktorů z rodiny proteinů eIF4E za 

stresu a porovnání jejich lokalizace ve stresových granulích 

 Určit frakci stresových granulí, které obsahují eIF4E1 spolu s eIF4E2 

respektive eIF4E3. 

 

 

 

Vizualizace vybraných proteinů různých skupin ve stresových granulích 

 Posouzení jejich kolokalizace ve stresových granulích s jednotlivými proteiny 

z rodiny 4E. 

 

 Posouzení jejich lokalizace do stresových granulí utvořených za tepelného 

nebo arzenitanem sodným způsobeného stresu, se záměrem detekovat a 

popsat mezi nimi případné rozdíly v proteinovém sloţení. 
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4 Materiál a metody 

 

4.1 Materiál 

4.1.1 Chemikálie 

Název Výrobce Vzorec/Zkratka 

PBS BioWhittaker® Reagents, 
Lonza 

 4',6-diamidin-2-fenylindol SIGMA® DAPI 

Agar SIGMA® 
 Agaróza SIGMA® 
 Ampicilin SIGMA® 
 Arzenitan sodný SIGMA® NaAsO2 

Bovinní sérum albumin Serva BSA 

Deionizovaná voda 
 

ddH2O 

Destilovaná voda 
 

dH2O 

Dihydrogenfosforečnan draselný Lachema KH2PO4 

Etanol 
  Etidium bromid SIGMA® EtBr 

Fetální bovinní sérum SIGMA® FBS 

Hydrogenfosforečnan disodný Lachema Na2HPO4 

Hydroxid sodný Lachema NaOH 

Hygromycin B InvivoGen 
 Chlorid draselný  Lach-Ner KCl 

Chlorid sodný Lach-Ner NaCl 

Kanamycin Serva 
 Kyselina ethylendiamintetraoctová Merck, Serva EDTA 

Kyselina chlorovodíková  Lachema HCl 

Lipofectamin 2000 Invitrogen™  

 Mounting médium Molecular Probes™ 

 Opti-MEM Gibco® OPT 

Paraformaldehyd Serva PFA 
Paraformaldehyd bez metanolu Polysciences, Inc. PFA bez metanolu 

Pepton  OXOID/ ForMedium™ 
 Polyetylenimin SIGMA® PEI 

Tetracyklin InvivoGen 
 Tris(hydroxymethyl)-aminomethan 

chlorid 
Serva Tris-HCl 

Triton X-100 Serva 
 Trypsin SIGMA® 
 Turbofect Thermo Scientific 
 Tween 20 SIGMA® 
 Ţelatina SIGMA® 
 

 

https://www.thermofisher.com/cz/en/home/brands/invitrogen.html
https://www.thermofisher.com/cz/en/home/brands/molecular-probes.html
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4.1.2 Roztoky 

1x PBS: 140 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 1,8 mM KH2PO4; pH 7.3 

Blokační roztok: 0,25% ţelatina, 0,25% BSA v PBST 

EDTA-NaOH: 0,5 M roztok EDTA upravit pomocí NaOH na pH 8 

Fixační roztok: 4% paraformaldehyd v PBS, upravit pomocí NaOH na pH 7,5 

PBST: 0,05% TWEEN v PBS 

Permeabilizační roztok: 0,5% Triton X-100 v PBST 

TAE (Tris-Acetate-EDTA) pufr: 24,2 % (w/v) Tris-HCl; 5,7 % (v/v) HCl; 10 % (v/v)  

                  0,5 M EDTA-NaOH pH 8,0 

 

 

4.1.3 Protilátky 

Název Typ Kat. číslo Výrobce 

primární 
   DCP1a králičí polyklonální ab47811 Santa Cruz 

DDX6, králičí polyklonální A300-461A Bethyl laboratories 

eIF3E králičí polyklonální PA5-29487 Thermo scientific 

eIF3H králičí polyklonální AP6638b Abgent 

eIF4E1 myší monoklonální AM1852a Abgent 

eIF4E2 králičí polyklonální GTX103977 Genetex 

eIF4E-BP1 králičí polyklonální A300-501A Bethyl laboratories 

eIF4E-T (eIF4ENIF1) králičí polyklonální A300-706A Bethyl laboratories 

eIF4GI myší monoklonální SC-373892 Santa Cruz 

eIF4GIII/eIF4GII králičí polyklonální A301-768A Bethyl laboratories 

HUR (ELAVL1) myší monoklonální AM1899a Abgent 

PABP myší monoklonální ab6125 Abcam 

Ribosomal protein L22 králičí polyklonální SC-373993 Santa Cruz 

Ribosomal protein S5 králičí polyklonální SC-100832 Santa Cruz 

    marker SG 
   eIF3b králičí polyklonální pA5-23278 Pierce 

eIF3ŋ králičí polyklonální SC-28857 Santa Cruz 

eIF3η (3BM) myší monoklonální SC-137214 Santa Cruz 

    sekundární 
   

cy3  
oslí protilátka 

namířená proti myším 
imunoglobulinům 

711-175-152 
Jackson Immuno 

research 

cy5 

oslí protilátka 
namířená proti 

králičím 
imunoglobulinům 

715-165-151 
Jackson Immuno 

research 
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4.1.4 Komerční soupravy 

FavorPrep™ Plasmid DNA Extraction Midi Kit (Favorgen® Biotech Corp.) 

 

4.1.5 Kultivační média 

tkáňové - DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) (BioWhittaker® Reagents, 

Lonza) 

 

bakteriální  

tekutá:   

2x TY médium: 1,6 % (w/v) pepton; 1 % (w/v) kvasničný autolyzát; 0,5 % (w/v) NaCl;  

      upravit pomocí NaOH na pH 7,0  

2xTY médium s antibiotiky: sloţení stejné jako 2xTY médium; přidány antibiotika v  

      celkové koncentraci: ampicilin (100 μg/ml), kanamycin  (50 μg/ml) 

 

agarové půdy:  

2xTYA s antibiotiky: 2xTY médium s antibiotiky + 2 % (w/v) agar 

 

 

4.1.6 Buňky 

Bal2 – stabilní buněčná linie obsahující transkripční faktor  4E2 v N-terminální fúzi  

s GFP, odvozená z mateřské linie U-2 OS, zkonstruovaná Klárou 

Frydrýškovou a Janou Kráčmarovou 

 

ELA3 – stabilní buněčná linie obsahující transkripční faktor  4E1 v N-terminální fúzi  

s GFP, odvozená z mateřské linie U-2 OS, zkonstruovaná Klárou 

Frydrýškovou a Janou Kráčmarovou 

 

MAP1  – stabilní buněčná linie obsahující transkripční faktor  4E3 v N-terminální fúzi  

s GFP, odvozená z mateřské linie U-2 OS, zkonstruovaná Klárou 

Frydrýškovou a Janou Kráčmarovou 

 

U-2 OS (U2OS) – stabilní buněčná linie odvozená z buněk lidského osteosarkomu  

        (ATCC číslo HTB-96) 

 

 

4.1.7 Bakteriální kmeny 

Escherichia coli XL-1 Blue: endA1  gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 supE44 

 lac [F'Tn10(tetR) proAB lacIqΔ(lacZ)M15] hsdR17(rK
- mK

+)     

(Stratagene) 
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4.1.8 Plazmidy 

pEGFP-Ago-2 - plazmid nesoucí gen pro zelený fluorescenční protein (GFP) N- 

      terminálně fúzovaný s  genem pro Argonaut 2 (Obrázek 4).  

      Plazmid byl získán od Dr. Davida Staňka. 
                            

 

pCDNA-3-HA-4E-BP2 – plazmid nesoucí gen pro druhý 4E vazebný protein N- 

        terminálně fúzovaný se třemi hemaglutininovými značkami    

        (Obrázek 5). Plazmid byl získán od Dr. Nahum Sonenberga 

 

 
pmCherry-C1 – plazmid umoţňující navázání genu mCherry na C-konec proteinu  

         našeho zájmu (Obrázek 6). Plazmid byl získán od firmy Addgene.  
 
 
 

          
 
Obrázek 4. Sekvenční mapa plazmidu pEGFP-Ago-2. (https://www.addgene.org/21981/)  

 

https://www.addgene.org/21981/
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Obrázek 5. Sekvenční mapa plazmidu pCDNA-3-HA-4E-BP2. (https://www.addgene.org/10792/) 

 
 

            
 

Obrázek 6. Sekvenční mapa plazmidu pmCherry-C1. (http://www.youbio.cn/product/vt1140) 
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4.2 Metody 

Veškerá manipulace s buněčným materiálem, která vyţadovala sterilní 

prostředí, probíhala v laminárním boxu (NordicSafe™ Class II BSC, ESCO ®). 
 

4.2.1 Kultivace a pasážování buněk 

Buňky byly kultivovány ve 100mm kultivačních miskách s médiem DMEM 

s přídavkem FBS v inkubátoru (CCL-170B-8, ESCO ®) při 37 °C a 5% atmosféře 

CO2. Médium bylo měněné za čerstvé při kaţdé pasáţi buněk. 

Pasáţování nastalo poté, co buňky dosáhly zhruba 80% konfluence. 

Z kultivačních misek bylo odsáto médium, dno misky bylo opláchnuto předehřátým 

PBS. Pasáţování bylo provedeno pomocí 1 ml trypsinu, kdy byly buňky následně 

inkubovány cca po dobu 5 minut při 37 °C, tím došlo k disociaci buněk od podkladu. 

Poté byla zastavena trypsinizační reakce pomocí 1 ml media obsahujícího sérum, a 

buňky byly nasazeny do nových kultivačních misek. V nových kultivačních miskách 

bylo 9 ml média a 1/3 celkového objemu staré buněčné kultury (jejíţ celkový objem 

byl cca 2 ml). V případě stabilních buněčných linií obsahující příslušný 4E protein 

v N-terminální fúzi s GFP, docházelo jednou za několik pasáţí k přidání 

hygromycinu, aby nedošlo ke ztrátě vloţeného genu. 
 

4.2.2 Příprava buněk na experiment 

Před samotným experimentem bylo nejprve nutné připravit buňky – „nasadit“ 

je na sklíčka.  

Krycí kulaté mikroskopické sklíčko, které bylo ponořené v etanolu, bylo 

následně oţehnuto plamenem, z důvodu odstranění nečistot a přeneseno do 35mm 

kultivační misky. Buňky kultivované ve 100mm kultivační misce byly po trypsinizaci 

1ml trypsinu naředěny médiem do 10 ml. Na 35mm misku bylo následně přeneseno 

specifické mnoţství buněk – 250 μl U2OS či MAP1 buněk, 400 μl Bal2 či ELA3 

buněk (větší mnoţství buněk bylo přeneseno z důvodu pomalejšího růstu buněk). 

K nasazeným buňkám byly přidány 2 ml DMEM s FBS spolu s tetracyklinem tak, aby 

výsledná koncentrace tetracyklinu byla 1 μg/ml. Tetracyklin byl buňkám přidáván, aby 

došlo k indukci exprese proteinu GFP-4E. Následně byly buňky inkubovány po dobu 

48 hodin. 
 

4.2.3 Stresové podmínky 

Buňky připravené na experiment v 35mm miskách byly po 48 hodinovém růstu 

vystaveny stresovým podmínkám – teplotnímu stresu, stresu způsobeného 

arzenitanem sodným a hypoxii. 

4.2.3.1 Teplotní stres 

Práce s buňkami probíhala v nesterilním prostředí. Nejprve byla nastavená 

správná teplota termobloku – 47 °C (viz kapitola 5.1.1), ve kterém bylo nahřáto 1,5 

ml DMEM s FBS po dobu zhruba 20 minut. Buňkám bylo následně odsáto médium a 

bylo nahrazeno předehřátým médiem. Kultivační misky byly umístěny na termoblok 
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(MD-02, Major Science), zakryty plastovým víčkem (z důvodu lepší izolace) a 

stresovány po dobu 1 hodiny, následně fixovány pomocí PFA. 

4.2.3.2 Stres způsobený arzenitanem sodným 

Práce s buňkami probíhala v nesterilním prostředí. Arzenitan sodný (NaAsO2) 

byl naředěn v DMEM s FBS na příslušnou koncentraci – 0,5 mM (viz kapitola 5.1.2). 

Buňkám bylo odsáto médium a bylo nahrazeno médiem s NaAsO2 (1,5 ml), 

následovala inkubace buněk ve 37 °C po dobu 50 minut, poté došlo k fixaci 

preparátů pomoci PFA. 

4.2.3.3 Hypoxie 

Práce s buňkami probíhala v nesterilním prostředí. Buňky byly přemístěny na 

24 hodin do hypoxického inkubátoru (IncuSafe MCO-170M, Panasonic), v němţ byla 

nastavena koncentrace O2 na 1%, poté byly buňky fixovány pomocí PFA. 
 

 

4.2.4 Fixace preparátů pomocí paraformaldehydu 

 Buňkám, které byly vystaveny stresu nebo byly kultivovány po dobu 48 hodin na 

sklíčku v kultivační misce, bylo odsáto médium (v případě média s NaAsO2 byla 

vyuţita speciální nádoba na odpad) 

 Poté byly buňky opláchnuty pomocí PBS (37 °C, 2 ml)  

 PBS bylo odsáto a následně bylo přidáno fixatívum (4% PFA / 4% PFA bez 

metanolu, 4 °C), buňky byly ponechány na kývačce (Duomax 1030, Heidolp) po 

dobu 18-25 minut  

 PFA bylo odsáto (byla vyuţita speciální nádoba na odpad) a nahrazeno 

permeabilizačním roztokem (4 °C, 2 ml): nalít, zakývat v ruce a odsát, maximální 

doba působení roztoku byla 5 minut 

 Buňky byly 3x promyty v PBST (2 ml), pokaţdé byly umístěny na kývačce po 

dobu 10 minut 

 PBST bylo odsáto a nahrazeno blokačním roztokem (2 ml), buňky byly posléze 

ponechány na kývačce po dobu  30-45 minut  

 Primární protilátka byla vyředěna do blokačního roztoku (cca 60 μl), tato směs 

byla nanesena na parafilmem pokrytou 100mm misku, kapka s primární 

protilátkou byla následně přiklopena sklíčkem s buňkami  

 Buňky s protilátkou byly inkubovány přes noc při 4 °C 

 Poté byly buňky 3x promyty v PBST (2 ml), pokaţdé byly umístěny na kývačce 

po dobu 10 minut  

 Sekundární protilátka byla vyředěna do blokačního roztoku (cca 60 μl), tato směs 

byla nanesena na parafilmem pokrytou 100mm misku, kapka se 

sekundární protilátkou byla následně přiklopena sklíčkem s buňkami  

 Buňky s protilátkou byly inkubovány po dobu 45 minut při pokojové teplotě, 

chráněny před světlem 

 Buňky byly 2x promyty PBST (pokaţdé po dobu 10 minut, 2 ml), 1x promyty PBS 

bez Tweenu (2 ml) a 1x promyty dH2O (2 ml) (PBS bylo odmyto, aby nedělalo 

krystalky v mounting médiu) 
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pozn. do 2. promyvu PBST bylo přidáno DAPI, 1 : 500 (doba působení byla 10 minut) 

 Poté bylo na podloţní sklíčko aplikováno roztáté mounting medium a bylo 

přiklopené sklíčkem s buňkami, po zatuhnutí mounting media byly preparáty 

skladovány při 4 °C 
 

 

4.2.5 Transfekce buněk 

4.2.5.1 Transfekce pomocí Lipofectaminu 

Buňky byly transfekovány pomocí transfekčního činidla Lipofectamin, dle 

testovaného postupu B (viz kapitola 5.1.4.1): buňky byly nasazeny na sklíčka a ihned 

indukovány k produkci proteinu GFP-4E pomocí tetracyklinu (do kaţdé kultivační 

misky byly přidány 2 ml DMEM s FBS spolu s tetracyklinem tak, aby výsledná 

koncentrace tetracyklinu byla 1 μg/ml). Po 5 hodinové inkubaci při 37 °C, bylo pod 

binokulární lupou zkontrolováno, zda buňky úspěšně přilnuly k povrchu, poté byly 

transfekovány a vráceny do termostatu na dalších 48 hodin. 

 V mikrozkumavce (A) bylo smícháno 7,5 μl Lipofectaminu se 150 μl Opti-MEM, 

směs byla vortexována, poté krátce stočena v mikrocentrifuze a nechala se 5 

minut inkubovat při pokojové teplotě 

 V mikrozkumavce (B) bylo smícháno 2,5 μg DNA se 150 μl Opti-MEM, směs 

byla vortexována, poté krátce stočena v mikrocentrifuze  

 Obsah mikrozkumavky B byl přidán k obsahu mikrozkumavky A, a inkubován 

20 minut při pokojové teplotě 

 Směs byla po kapkách přidána k buňkám, které se nechaly růst při 37 °C 

dalších 48 hodin 
 

4.2.5.2 Transfekce pomocí Turbotectu 

Buňky byly transferovány pomocí transfekčního činidla Turbofect, dle 

testovaného postupu B (viz kapitola 5.1.4.1): buňky byly nasazeny na sklíčka a ihned 

indukovány k produkci proteinu GFP-4E pomocí tetracyklinu (do kaţdé kultivační 

misky byly přidány 2 ml DMEM s FBS spolu s tetracyklinem tak, aby výsledná 

koncentrace tetracyklinu byla 1 μg/ml). Po 5 hodinové inkubaci při 37 °C, bylo pod 

binokulární lupou zkontrolováno, zda buňky úspěšně přilnuly k povrchu, poté byly 

transfekovány a vráceny do termostatu na dalších 48 hodin. 

 V mikrozkumavce byly smíchány 4 μg DNA se 400 μl Opti-MEM 

 Následně bylo přidáno 6 μl Turbofectu, směs byla vortexována a ponechána 20 

minut inkubovat při pokojové teplotě 

 Směs byla po kapkách přidána k buňkám, které se nechaly růst při 37 °C 

dalších 48 hodin 
 

4.2.5.3 Transfekce pomocí Polyetyleniminu (PEI) 

Buňky byly transferovány pomocí PEI, dle postupu doktora Vopálenského: 

buňky byly nasazeny na sklíčka a ihned indukovány tetracyklinem (do kaţdé 

kultivační misky byly přidány 2 ml DMEM s FBS spolu s tetracyklinem tak, aby 
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výsledná koncentrace tetracyklinu byla 1 μg/ml). Po 24 hodinovém růstu buněk bylo 

pod binokulární lupou zkontrolováno, zda buňky úspěšně přilnuly k povrchu, poté 

byly transfekovány a vráceny do termostatu na dalších 48 hodin. 

 V mikrozkumavce bylo smícháno 0,5 μg DNA, 48 μl PBS a 2,5 μl PEI, směs 

byla vortexována, poté krátce stočena v mikrocentrifuze a nechala se 20 minut 

inkubovat při pokojové teplotě  

 Směs byla po kapkách přidána k buňkám, které se nechaly růst při 37 °C po 

dobu 48 hodin 

 

4.2.6 Průtoková cytometrie 

Práce s buňkami probíhala v nesterilním prostředí. Buňky kultivované 

v objemu 2ml byly transfekovány a po 48 hodinovém růstu typsinozovány 50 μl 

trypsinu a inkubovány cca po dobu 5 minut při 37 °C, tím došlo k disociaci buněk od 

podkladu. Poté byla zastavena trypsinizační reakce pomocí 150 μl DMEM s FBS. 

Buňky byly přeneseny do vychlazené zkumavky a separovány pomocí průtokového 

cytometru BD™ LSR II (BD Biosciences), na základě fluorescence. Data byla 

vyhodnocena prostřednictvím softwaru BD FACSDiva software ©, verze 8.0. 

 

4.2.7 Transformace bakteriálních buněk elektroporací 

 60 μl suspenze elektrokompetentních buněk E. coli spolu s 1 μg DNA bylo 

vneseno do předem vychlazené elektroporační kyvety o elektrodové vzdálenosti 

2 mm 

 Elektroporátorem (Gene Pulser XcellTM, BIO-RAD) byl aplikován puls o 

kapacitanci 25 μF, napětí 2500 V a odporu 200 Ω 

 Po pulzu byl přidán 1 ml 2xTY média o pokojové teplotě nebo teplotě 37 °C a 

vše bylo přeneseno do čisté mikrozkumavky 

 Buňky byly inkubovány v třepačce pro mikrozkumavky (TS-100, BIOSAN Ltd.) 

po dobu 1 hodiny (750 otáček/minutu) při teplotě 37 °C 

 Transformované buňky, které byly následně vysety na agarové půdy s 

příslušným selekčním antibiotikem v objemech 10 μl, 100 μl a zbylém objemu, 

byly inkubovány při 37 °C  
 

4.2.8 Izolace plazmidu 

4.2.8.1 Midiprepace plazmidu z buněk E. coli pomocí soupravy FavorPrep™ 
Plasmid DNA Extraction Midi Kit 

 Bakteriální kultura byla ponechána růst přes noc v termostatu při teplotě 37 °C 

na agarových půdách 2x TY obsahujících příslušné selekční antibiotikum 

 Sterilním párátkem byla přenesena vybraná bakteriální monokolinie do 100 ml 

2xTY média s příslušným selekčním antibiotikem, a byla kultivována v orbitální 

třepačce přes noc při 28 °C 

 Bakteriální buňky byly centrifugovány při 5 000×g, 10 minut, 4°C, dále bylo 

postupováno dle instrukcí výrobce 



43 
 

4.2.8.2 Měření koncentrace DNA 

Koncentrace DNA byla měřena na mikrokapilárním spektrofotometru 

(NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop Technologies) v objemu 1 μl při 

vlnové délce 260 nm. 

4.2.8.3 Agarózová elektroforéza DNA 

 Agaróza v poţadované koncentraci (pouţitá koncentrace agarózy byla 0,8 % 

(w/v)) byla rozpuštěna v 1x pufru TAE, byl přidán EtBr (výsledná koncentrace 

0,1 μg/ml) 

 Směs byla zchlazena na cca 60 °C a nalita do vaničky, po vloţení hřebenu se 

směs nechala ztuhnout 

 Vanička byla umístěna do elektroforetického přístroje, přelita 1x pufrem TAE, 

následně byl vyndán hřeben a byly naneseny vzorky 

 Agarózový gel se vzorky byl zapojen do elektrického pole o vhodném 

konstantním napětí (pouţité napětí bylo 60 V) po dostatečně dlouhou dobu 

(pouţitá doba byla 60 minut) 

 Agarózový gel byl prohlédnut pod transluminátorem generujícím UV záření o 

vlnové délce 254 nm nebo 312 nm 

 Přístrojem Gel Logic 112 Imaging System (Kodak) pod transluminátorem 

generujícím UV záření byl agarózový gel vyfocen 

 

4.2.9 Analýza dat 

4.2.9.1 Obrazová analýza 

Obrazová analýza snímků, které byly pořízeny epifluorescenčním 

mikroskopem Olympus CellR s technologií ScanR (software Olympus soft imaging 

solutions), byla vykonána v programu ImageJ-win64 (National Institutes of Health). 

Vţdy se jednalo o vědecky akceptovatelné úpravy, které měly za cíl zpřehlednit 

zobrazovanou skutečnost, popřípadě zobrazovanou skutečnost učinit lépe viditelnou. 

Program ImageJ-win64 byl dále vyuţit ke kvantifikaci počtu jednotlivých tříd 

stresových granulí. 

Obrazová analýza gelu agarózové elektroforézy DNA byla provedena 

v programu Carestream (Kodak), jednalo se o invertování barev obrazu. 
 

4.2.9.2 Statistická analýza 

Statistické vyhodnocení kolokalizace jednotlivých dvojic lidských 

transkripčních faktorů z rodiny 4E za stresu (teplotního či arzenitanového) bylo 

provedeno pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu, na hladině 

významnosti 5% v programu MS - Excel 2007. Hodnoty, kdy byla hodnota 

testovaného kritéria t(Stat) ≥ kritická hodnota t(krit), byly povaţovány za statisticky 

významné. 
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5 Výsledky 

  

Kapitola Výsledky je rozdělena do tří částí – první část Příprava práce, 

pojednává o experimentech, které bylo nutné vykonat před začátkem jakékoli 

budoucí práce, druhá část Vizualizace dvojic lidských translačních iniciačních faktorů 

z rodiny proteinů eIF4E za stresu a porovnání jejich lokalizace ve stresových 

granulích, pojednává o kolokalizaci jednotlivých proteinů 4E ve stresových granulích 

(SG) za různých podmínek stresu a poslední, třetí část, Vizualizace vybraných 

proteinů různých skupin ve stresových granulích, pojednává o kolokalizaci vybraných 

proteinů s proteiny z rodiny 4E ve stresových granulích utvořených za různých 

podmínek stresu. V této práci jsem pouţívala tyto stabilní buněčné linie: U2OS 

obsahující transkripční faktor  4E1 v N-terminální fúzi pod kontrolou tetracyklinového 

promotoru,  U2OS obsahující transkripční faktor  4E2 v N-terminální fúzi pod 

kontrolou tetracyklinového promotoru a U2OS obsahující transkripční faktor  4E3 

v N-terminální fúzi pod kontrolou tetracyklinového promotoru, které budou dále 

pracovně nazývány jako 4E1-GFP stabilní buněčná linie, 4E2-GFP stabilní buněčná 

linie a 4E3-GFP stabilní buněčná linie.  

 

 

5.1 Příprava práce 

Tato kapitola zahrnuje experimenty, které bylo nutné vykonat před tím, neţ jsem 
začala s experimenty, které souvisely s hlavními cíli této práce, jedná se především o 
optimalizační experimenty. 

 

5.1.1 Optimalizace teplotního stresu 

Abych v buňkách mohla pozorovat stresové granule, bylo nutné je vystavit 

stresovým podmínkám. Jedním ze stresových faktorů, který jsem zvolila k indukci 

stresových granulí v buňkách, byl teplotní stres. Pro navození vhodných podmínek 

teplotního stresu (TS) a s tím spojenou tvorbu stresových granulí bylo nejprve nutné 

optimalizovat teplotu termobloku, který jsem vyuţívala.  

Buňky stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po dobu 

48 hodin, jsem vystavila pěti různým teplotám termobloku -  41 °C, 43 °C, 45 °C, 47 

°C, 49 °C a buňky přikryla plastovou miskou. Pomocí ponorné sondy jsem po dobu 

jedné hodiny odečítala kaţdých patnáct minut teplotu média (Tabulka 1). Poté jsem 

preparáty fixovala pomocí postupu 4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 7). 

K preparátům jsem přidala protilátku 3BM jako marker SG. Optimální teplota 

termobloku pro navození podmínek teplotního stresu je 47 °C, kdy docházelo 

k nejvyšší tvorbě stresových granulí. Ostatní teploty termobloku byly nevyhovující 

buď z důvodu absence stresových granulí v buňkách, nebo z důvodu přesaţení 

hodnoty média nad 42 °C, coţ uţ nelze povaţovat za fyziologické podmínky. 
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Tabulka 1. Vývoj teplot v médiu při různých hodnotách teploty termobloku. Naměřené hodnoty 
pomocí ponorné sondy, odečítané kaţdých 15 minut po dobu jedné hodiny. Optimální teplota 
termobloku pro tvorbu SG je zvýrazněna šedou barvou (47 °C), při teplotě termobloku 41 °C nedošlo 
ke zvýšení teploty a naopak při teplotě termobloku 49 °C byla přesaţena hodnota 42 °C. Teploty 
termobloku 43 °C a 45 °C indukovali zvýšení teploty, ale ne tvorbu stresových granulí. 

 

 

 
Obrázek 7. Optimalizace teplotního stresu (TS) pro tvorbu stresových granulí (SG). Buňky byly 
vystaveny těmto teplotám termobloku: 41°C, 43°C, 45°C, 47°C a 49°C po dobu jedné hodiny. 
Optimální teplota termobloku pro tvorbu SG je označena hvězdičkou (47 °C). Při teplotě termobloku 
47 °C docházelo k nejvyšší tvorbě SG (značené šipkou), oproti ostatním teplotám termobloku. Při 
teplotě termobloku 49 °C došlo mimo jiné k přílišnému nahloučení GFP signálu do jádra buněk. 
Překryv zobrazuje SG marker 3BM, 4E2-GFP a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 
μm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

teplota 

termobloku 

teplota média 

(0 min.) 

teplota média 

(15 min.) 

teplota média 

(30 min.) 

teplota média 

(45 min.) 

teplota média 

(60 min.) 

41 °C 35,2 °C 36,0 °C 35,8 °C 35,4 °C 36,0 °C 

43 °C 36,0 °C 37,0 °C 38,4 °C 38,1 °C 38,3 °C 

45 °C 36,0 °C 37,0 °C 38,8 °C 38,4 °C 38,6 °C 

47 °C 37,3 °C 38,4 °C 40,0 °C 39,7 °C 40,1 °C 

49 °C 36,0 °C 39,4 °C 42,2 °C 41,6 °C 42,5 °C 
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5.1.2 Optimalizace stresu způsobeného arzenitanem sodným 

Druhým ze stresových faktorů, který jsem zvolila k indukci stresových granulí v 

buňkách, byl stres způsobený arzenitanem sodným. Pro navození podmínek stresu 

způsobeného arzenitanem sodným (AS) bylo nutné zjistit optimální koncentraci 

arzenitanu sodného (NaAsO2) vhodnou k tvorbě stresových granulí. 

Buňky stabilní linie 4E1-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po dobu 

48 hodin, jsem vystavila čtyřem různým koncentracím NaAsO2 – 0,25 mM, 0,5 mM, 1 

mM a 2 mM, po dobu 50 minut. Poté jsem preparáty fixovala pomocí postupu 4.2.4 a 

mikroskopovala (Obrázek 8). K preparátům jsem přidala protilátku 3BM jako marker 

SG.  Optimální koncentrace NaAsO2 pro tvorbu SG je 0,5 mM. Při koncentraci 0,25 

mM NaAsO2 se stresové granule tvořili v nejniţší míře, při ostatních koncentracích 

NaAsO2 docházelo k tvorbě zhruba stejného mnoţství stresových granulí, proto jsem 

z těchto koncentrací NaAsO2 volila pro další experimenty tu nejniţší – 0,5 mM 

NaAsO2. 

 

 

 
Obrázek 8. Optimalizace stresu způsobeného arzenitanem sodným (AS) pro tvorbu stresových 

granulí (SG). Buňky byly vystaveny různým koncentracím arzenitanu sodného (NaAsO2) – 0,25 mM, 

0,5 mM, 1 mM a 2 mM po dobu 50 minut. Pro tvorbu stresových granulí za AS je nejoptimálnější 

koncentrace označena hvězdičkou (0,5mM NaAsO2). Při koncentraci 0,25 mM NaAsO2 se SG tvořili 

v nízké míře, při ostatních koncentracích NaAsO2, se SG tvořili v podobné míře, proto jsem z nich 

zvolila tu nejniţší.  Překryv zobrazuje SG marker 3BM, 4E1-GFP a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko 

představuje 200 μm. 
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5.1.3 Izolace plazmidů 

Před samotnou transfekcí, kterou jsem chtěla vyuţít při řešení jednoho z cílů 

práce, bylo nejprve nutné izolovat potřebnou plazmidovou DNA. Plazmidovou DNA 

obou konstruktů pEGFP-Ago-2 a pCDNA-3-HA-4E-BP2, která byla izolována 

metodou 4.2.8, jsem obdrţela od své školitelky. Tato DNA byla vnesena do buněk E. 

coli XL-1 Blue elektroporačním protokolem 4.2.7. Transformované buňky jsem vysela 

na misky -  v případě plazmidu pEGFP-Ago-2 na misky 2xTY s kanamycinem (TYK), 

v případě plazmidu pCDNA-3-HA-4E-BP2 na misky 2xTY s ampicilinem (TYA). 

Z vybraných monokolonií jsem následně izolovala plazmidy midiprepací dle protokolu 

4.2.8.1, změřila koncentraci přítomné DNA a provedla elektroforézu v agarózovém 

gelu (Obrázek 9). 

 

 
 

Obrázek 9. Elektroforetogram izolovaných plazmidů. Elektroforetogram je zobrazen 

v invertovaných barvách. (1) Vyizolovaný plazmid PEGFP-Ago-2 v mnoţství 1 μl o koncentraci 1 000 

ng/ul a velikosti 7287 párů bází (pb); (2) Vyizolovaný plazmid PEGFP-Ago-2 v mnoţství 5 μl o 

koncentraci 1 000 ng/ul a velikosti 7287 pb; (3) Vyizolovaný plazmid pCDNA3.HA4EBP2 v mnoţství 1 

μl o koncentraci 1 000 ng/ul a velikosti 5 446 pb; (4) Vyizolovaný plazmid pCDNA3.HA4EBP2 

v mnoţství 5 μl o koncentraci 1 000 ng/ul a velikosti 5 446 pb. Pouţitá koncentrace agarózy byla 0,8 

% (w/v). 

 
 
 

5.1.4 Transfekce 

Jedním z postupů, který jsem chtěla vyuţít k vizualizaci dvojic proteinů 

z rodiny 4E, byla transfekce stabilní buněčné linie U2OS s příslušným 4E proteinem 

ve fúzi s GFP. Protoţe nikdo v naší laboratoři neměl zkušenosti s transfekcí těchto 

stabilních buněčných linií, bylo třeba nalézt optimální způsob jak linie transfekovat. 

Plazmid pmCherry-C1 byl zvolen pro jeho snadnou detekovatelnost. 
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5.1.4.1 Test transfekce 

Před samotným experimentem vyuţívající transfekci, bylo nutné tuto metodu 

optimalizovat. K testování účinnosti transfekce jsem vyuţila buňky stabilní linie 4E2-

GFP, které jsem kultivovala dle postupu 4.2.1 a transfekovala pomocí postupu 4.2.5. 

Buňky byly transferovány pomocí transfekčního činidla Lipofectamin plazmidem 

pmCherry-C1, který byl izolován metodou 4.2.8., pomocí postupu 4.2.5.1.  

Účinnost transfekce jsem testovala pěti různými postupy, vyuţívající různé 

pořadí nasazení buněk na sklíčka, indukce produkce proteinu GFP-4E pomocí 

tetracyklinu a transfekce:  

A. Nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí produkce proteinu GFP-4E pomocí 

tetracyklinu, následované transfekcí za 5 hodin a následný 24 hodinový růst 

buněk. Účinnost - 12.93% transfekovaných buněk. 

 

B. Nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí produkce proteinu GFP-4E pomocí 

tetracyklinu, následované transfekcí za 5 hodin, s růstem buněk dalších 48 

hodin. Účinnost - 36,03% transfekovaných buněk.   

 

C. Nasazení buněk na sklíčka, následná transfekce buněk za 5 hodin, indukce 

produkce proteinu GFP-4E pomocí tetracyklinu za 24 hodin, a růst buněk dalších 

24 hodin. Účinnost - 35,47% transfekovaných buněk. 

 

D. Nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí produkce proteinu GFP-4E pomocí 

tetracyklinu, následované transfekcí za 24 hodin, růstem buněk dalších 24 hodin. 

Účinnost - 12.80% transfekovaných buněk. 

 

E. Nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí produkce proteinu GFP-4E pomocí 

tetracyklinu, následované transfekcí za 5 hodin s přidáním hygromycinu, růst 

buněk dalších 48 hodin. Účinnost - 44,68% transfekovaných buněk.   

 

Poté jsem preparáty fixovala pomocí postupu 4.2.4 a následně je 

mikroskopovala (Obrázek 10). Z důvodu vysoké účinnosti transfekce, je nejvhodnější 

vyuţívat postup B - nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí produkce proteinu 

GFP-4E pomocí tetracyklinu, následované transfekcí za 5 hodin a růstem buněk 

dalších 48 hodin. Ostatní postupy byly nevyhovující buď z důvodu nízké účinnosti 

transfekce buněk nebo časové náročnosti metody. Postup E byl sice zcela totoţný 

s postupem B a účinnost transfekce byla vyšší, avšak k buňkám byl přidán 

hygromycin, který byl pouţit k selekci buněk s GFP kazetou od buněk, které ji během 

dělení ztratili. Nicméně protoţe hygromycin inhibuje translokaci ribozomu a přímo 

interferuje s translací, proto bylo bezpečnější jej při transfekci buněk nepouţívat. 
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Obrázek 10. Test účinnosti transfekce plazmidem pmCherry-C1 v 4E2-GFP buňkách. 

Transfekce za vyuţití rozdílných postupů: (A) – účinnost 12.93% transfekovaných buněk; (B) - 

účinnost 36,03% transfekovaných buněk; (C) -  účinnost 35,47% transfekovaných buněk; (D)  - 

účinnost 12.80% transfekovaných buněk; (E) - účinnost 44,68% transfekovaných buněk.  Optimální je 

vyuţít postup vyznačený hvězdičkou (B), z důvodu vysoké účinnosti transfekce. Postupy (A) a (D) byly 

nevyhovující z důvodu nízké účinnosti transfekce, postup (C) byl nevyhovující z časové náročnosti, 

postup (E) byl shodný s postupem (B), jen s rozdílem přidání hygromycinu.  Měřítko představuje 200 

μm, jedná se o překryv pmCherry-C1 a šedých jader buněk (DAPI). 

 

5.1.4.2 Porovnání transfekce Lipofectaminem s transfekcí Turbofectem 

K transfekci stabilních buněčných linií jsem vyzkoušela následující transfekční 

činidla: Lipofectamin a Turbofect. Linii U2OS buněk nemající inducibilní expresi 

konkrétního proteinu ve fúzi s GFP, jsem kultivovala dle postupu 4.2.1 a 

transfekovala postupem 4.2.5 za stejných podmínek jako v případě testování 

transfekce B. Buňky byly rovněţ transfekovány plazmidem pmCherry-C1. Poté jsem 

preparáty fixovala pomocí postupu 4.2.4 a následně mikroskopovala. 

Lipofectamin v kombinaci s následným stresem byl pro buňky velkou zátěţí, 

coţ vedlo k jejich zvýšené úmrtnosti a následné špatné analýze. Lépe se osvědčil 

Turbofect - po transfekci pomocí Turbofectu byl sice výsledný počet transfekovaných 

buněk niţší, avšak buňky měly menší úmrtnost, coţ bylo lepší pro jejich následnou 

analýzu (Obrázek 11). Přesná účinnost transfekce nebyla počítána, protoţe jsem se 

rozhodla vyuţívat jinou metodu transfekce.  

 

                     
 

Obrázek 11. Porovnání vlivu Lipofectaminu a Turbofectu na růst buněk U2OS. Transfekce 

Lipofectaminem – větší úmrtnost buněk. Transfekce Turbofectem – menší úmrtnost buněk. Přesná 

účinnost transfekce nebyla počítána, protoţe jsem se rozhodla vyuţívat jinou metodu. Měřítko 

představuje 200 μm, jedná se o překryv pmCherry-C1 a šedých jader buněk (DAPI).  
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5.1.4.3 Transfekce pomocí Polyetyleniminu (PEI) 

Pro úplnost optimalizace transfekce jako takové, jsem se ještě rozhodla vyuţít 

jako transfekční činidlo polyetylenimin (PEI). K ověření účinnosti PEI jako 

transfekčního činidla jsem transfekovala buňky buněčné line U2OS nemající 

inducibilní expresi konkrétního proteinu ve fúzi s GFP, dle postupu 4.2.5 pomocí 

plazmidu pEGFP-Ago-2 izolovaného dle postupu 4.2.8. Buňky byly kulovány dle 

postupu 4.2.1. Pomocí průtokové cytometrie jsem porovnala účinnost transfekce 

pomocí PEI a pomocí Lipofectaminu (Tabulka 2, Graf 1). PEI se ukázal být méně 

toxickým pro buňky neţ Lipofectamin – více přeţivších buněk po transfekci pomocí 

PEI. Pro další postupy jsme se rozhodli dále vyuţívat poměr DNA a transfekčního 

činidla: 0,5 μg DNA + 2,5 μl PEI, místo 1 μg DNA + 2,5 μl PEI, z důvodu úspory DNA. 

Buňky, které byly pozorovány fluorescenčním mikroskopem, byly kultivovány ve 

35mm kultivační misce, avšak účinnosti PEI, která byla vyhodnocena průtokovou 

cytometrií, byla testována ve 24-wellu, proto bylo nutné přepočítat vhodné mnoţství 

pouţité DNA a činidla - dle plochy povrchu kultivační misky (A) a dle konfluence 

buněk (B). V případě A jsem pouţila 2,25 μg DNA + 11,25 μl PEI, v případě B jsem 

pouţila 3 μg DNA + 15 μl PEI. Poté jsem preparáty fixovala pomocí postupu 4.2.4 a 

mikroskopovala (Obrázek 12). Výsledná účinnost byla při transfekci A - 14.81% 

transfekovaných buněk a při transfekci B - 21,87% transfekovaných buněk, proto 

jsem se rozhodla nadále vyuţívat takové mnoţství DNA a činidla, které bylo pouţito 

při transfekci B (3 μg DNA + 15 μl PEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 2. Porovnání účinnosti transfekce pomocí PEI a Lipofectaminu. Buňky byly 

transfekovány v různém poměru DNA a transfekčního činidla, vyhodnocené pomocí průtokové 

cytometrie. Nejvhodnější poměr DNA a transfekčního činidla je zvýrazněn šedou barvou (0,5 μg DNA 

+ 2,5 μl PEI).  

 

č. 

zkumavky 
transfekce 

% 

transfekovaných 

buněk 

počet buněk 

1 U2OS - samotné buňky 1,7 36156 

2 U2OS - 0,5 μg DNA + PEI 33,9 16059 

3 U2OS – 1 μg DNA + PEI 36,3 8955 

4 U2OS - 1,5 μg DNA + PEI 29,7 8091 

5 U2OS – 2 μg DNA + PEI 23 3486 

6 U2OS - 2,5 μg DNA + PEI 20,3 11884 

7 U2OS – 3 μg DNA + PEI 18,7 12649 

8 U2OS – 1 μl Lipofectaminu 29,8 7923 

9 U2OS - 1,5 μl Lipofectaminu 24,4 4847 

10 U2OS – 2 μl Lipofectaminu 41,2 6690 

11 U2OS - 2,5 μl Lipofectaminu 20,2 3836 

12 U2OS - samotné buňky 2,2 34178 
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Graf 1. Porovnání účinnosti transfekce pomocí PEI a Lipofectaminu. Znázornění výsledného 

počtu transfekovaných buněk a celkového počtu buněk, které byly transferovány v různém poměru 

DNA a transfekčního činidla, vyhodnocené pomocí průtokové cytometrie. Nejoptimálnější poměr DNA 

a transfekčního činidla je označen tmavší barvou sloupečku (0,5μg DNA + 2,5 μl PEI) 

 

 

      
 

Obrázek 12. Transfekce buněk linie U2OS plazmidem pEGFP-Ago-2  za využití 

Polyethylenaminu (PEI). Transfekce na základě výsledku z průtokové cytometrie – 0,5μg DNA + 

2,5μl PEI v objemu 500μl, toto mnoţství bylo přepočteno na plochu povrchu kultivační misky – A 

(2,25μg DNA + 11,25μl PEI) účinnost transfekce byla 14,81% transfekovaných buněk a na konfluenci 

buněk – B (3μg DNA + 15 μl PEI) účinnost transfekce byla 21.87% transfekovaných buněk. Měřítko 

představuje 200 μm, jedná se o překryv pEGFP-Ago-2 a šedých jader buněk (DAPI). 
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5.1.5 Porovnání fixace preparátů pomocí standardního PFA a PFA bez 
metanolu 

 K fixaci preparátů jsem zpočátku vyuţívala 4% PFA v PBS (normální), avšak 

z důvodu častého výskytu GFP signálu v jádře, jsem se rozhodla vyzkoušet jako 

fixatívum 4% PFA bez metanolu.  

Obě fixatíva jsem testovala na stabilních buněčných liniích 4E2-GFP, 4E1-

GFP a 4E3-GFP. Buňky byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po dobu 48 hodin, 

následně byla část ponechána za klidových podmínek, část buněk byla vystavena 

stresovým podmínkám - TS a AS, dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2. Preparáty jsem 

následně fixovala dle postupu 4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 13). 

U všech buněčných linií je za teplotního stresu patrný rozdíl ve výskytu GFP 

signálu. Buňky fixované normálním PFA mají vyšší podíl GFP nahloučeného v jádře, 

neţ buňky fixované PFA bez metanolu. Z toho důvodu jsem se rozhodla pouţívat pro 

další experimenty vyţadující fixativům, PFA bez metanolu. 

 

 

 

Obrázek 13. Porovnání fixace preparátů paraformaldehydem (PFA) s metanolem a bez 
metanolu. Buňky byly vystaveny různým podmínkám – klid, TS a AS. Za TS je patrný rozdíl ve 
výskytu GFP signálu v jádře buněk – vyšší výskyt u buněk fixovaných normálním PFA, neţ u buněk 
fixovaných PFA bez metanolu. Měřítko představuje 200 μm. 
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5.2 Vizualizace dvojic lidských translačních iniciačních faktorů z rodiny 
proteinů eIF4E za stresu a porovnání jejich lokalizace ve stresových 
granulích 

V této části výsledků se soustředím na jeden z hlavních cílů mé diplomové 

práce, a to vizualizaci dvojic lidských transkripčních faktorů z rodiny 4E za stresu (TS 

a AS) a porovnání jejich lokalizace ve stresových granulích – bylo publikováno, ţe 

4E1 se nachází v kaţdém SG, toto jsem chtěla ověřit a zjistit, zda spolu jednotlivé 4E 

proteiny v SG kolokalizují nebo zda tvoří samostatnou podskupinu SG, kde místo 

4E1 bude 4E2, respetive 4E3. 

K tomu jsem původně zamýšlela vyuţít stabilní buněčnou linii s jedním 4E 

proteinem ve fúzi s GFP a druhý 4E protein, nesený na plazmidu s mCherry-C1 

transfekovat do buněk, tento způsob detekce kolokalizace se ukázal být jako 

neprůchozí, z důvodu nízkého počtu ţivých buněk pro analýzu. Proto jsem se 

rozhodla pro vyuţití stabilní buněčné linie s jedním 4E proteinem ve fúzi s GFP a 

druhý 4E protein detekovat pomocí protilátky. Abych vyloučila moţný vliv GFP na 

tvorbu stresových granulí, vizualizovala jsem dvojice 4E1-GFP a 4E2 endo, a 

zároveň 4E2-GFP a 4E1 endo. U 4E3 proteinu nebyl tento postup moţný, protoţe 

doposud nebyla na trhu nalezena spolehlivá protilátka, ačkoli všechny dostupné byly 

jiţ v laboratoři testovány. 

Experiment jsem opakovala na třech nezávislých buněčných replikátech. 
 

5.2.1 Ředění protilátek 

 Protilátky, které byly vyuţívány při experimentu vizualizaci dvojic lidských 

transkripčních faktorů z rodiny 4E za stresu, a nebylo u nich známé vhodné ředění 

pro fluorescenční mikroskopii, bylo nutné je nejprve otestovat, jednalo se o protilátky: 

eIF3B, eIF4E1, eIF4E2.  

 

5.2.1.1 Ředění králičí protilátky eIF3B (Rb SG marker)  

 K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku eIF3B v různých poměrech ředění, a to: 1 : 50, 

1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 a 1 : 1 000. Preparáty jsem následně fixovala dle postupu 

4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 14). Optimální ředění protilátky je 1 : 1 000. 

 

Obrázek 14. Ředění protilátky eIF3B. Řada ředění protilátky – 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 a 1 : 1 

000. Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 1 000). Měřítko představuje 200 μm. 



54 
 

5.2.1.2 Ředění myší protilátky cílené proti lidskému eIF4E1 proteinu (4E1M) 

 K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku eIF4E1 v různých poměrech ředění, a to: 1 : 

50, 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1: 2 000. Preparáty jsem následně fixovala dle 

postupu 4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 15). Optimální ředění protilátky je 1 : 

1 000. 

Obrázek 15. Ředění protilátky eIF4E1. Řada ředění protilátky – 1 : 50, 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 

: 2 000. Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 1 000). Měřítko představuje 200 μm. 

 

 

 

5.2.1.3 Ředění králičí protilátky cílené proti lidskému eIF4E2 proteinu (4E2Rb) 

 K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku eIF4E2 v různých poměrech ředění, a to: 1 : 

50, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 a 1 : 1 000.  Preparáty jsem následně fixovala dle 

postupu 4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 16). Optimální ředění protilátky je 1 : 

1 000. 

Obrázek 16. Ředění protilátky eIF4E2. Řada ředění protilátky – 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 a 1 : 

1 000. Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 1 000). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.2.2 Vizualizace proteinů 4E1 se 4E2 v linii 4E2-GFP a 4E1-GFP 

 Povaţovala jsem za důleţité ověřit si, ţe přítomnost GFP kotvy nebude 

zásadně ovlivňovat lokalizaci proteinů z rodiny 4E v buňce, proto jsem k vizualizaci 

kolokalizace eIF4E1 s eIF4E2 vyuţila kombinaci dvojic 4E1-GFP a 4E2 endo, a 

zároveň 4E2-GFP a 4E1 endo. 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP a buňky linie U2OS, nemající 

inducibilní expresi konkrétního proteinu ve fúzi s GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám – klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům jsem přidala protilátky – v případě 4E2-GFP buněk to byly 

protilátky: eIF4E1M a eIF3B jako marker SG; v případě 4E1-GFP buněk to byly 

protilátky: eIF4E2Rb a 3BM jako marker SG; v případě U2OS buněk to byly 

protilátky: eIF4E1M a eIF4E2Rb. Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 

17, 18, 19, 20) a porovnala distribuci exogenních a endogenních proteinů z rodiny 4E 

za klidu. Z výsledků je zřejmé, ţe ačkoliv je signál exogenních proteinů vyšší neţ u 

proteinů endogenních, jejích distribuce v buňce se zásadně neliší (porovnej Obrázek 

18, 19 a 20). 
 

5.2.2.1 Klidové podmínky v linii 4E2-GFP a 4E1-GFP 

 
 
Obrázek 17. 4E proteiny fúzované s GFP kotvou mají vyšší úroveň exprese v buňce, než jejich 
endogenní protějšky, nicméně jejich distribuce zůstává stejná.  (A) – Stabilní buněčná linie 4E2-
GFP za klidových podmínek. (B) – Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. Překryv 
zobrazuje 4E1M/4E2Rb, 4E1-GFP/4E2-GFP, SG marker eIF3B/3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). 
Měřítko představuje 200 μm. 
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5.2.2.2 Teplotní stres v linii 4E2-GFP a 4E1-GFP 

 Kolokalizace 4E1 se 4E2 za teplotního stresu není 100%, u obou buněčných 

linií (4E2-GFP, 4E1-GFP) se tvoří více SG obsahujících 4E1 neţ těch SG, která 

obsahují kromě 4E1 i 4E2, dále budou nazývány jako 4E1 a 4E2 SG (Obrázek 18, 

Tabulka 3, Graf 2). 

 

 
 
Obrázek 18. Kolokalizace 4E1 se 4E2 ve stresových granulích. (A) – Stabilní buněčná linie 4E2-
GFP za TS. (B) – Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za TS. Kolokalizace 4E1 se 4E2 za TS není u obou 
linií 100%, tvoří se více SG obsahující 4E1. SG ve kterých kolokalizuje 4E1 se 4E2 jsou označena 
bílou šipkou, SG, která jsou tvořena jen 4E1 jsou označena ţlutou šipkou. Překryv zobrazuje 
4E1M/4E2Rb, 4E1-GFP/4E2-GFP, SG marker eIF3B/3BM, a šedá jádra buněk (DAPI).Měřítko 
představuje 200 μm. 
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5.2.2.3 Stres způsobený arzenitanem sodným v linii 4E2-GFP a 4E1-GFP 

 Proteiny 4E1 a 4E2 za stresu způsobeném arzenitanem sodným spolu 

nekolokalizují, protoţe se SG obsahující 4E2 za AS téměř netvoří (méně neţ 20% 

výskyt - cca 20% buněk transfekovaných prázdným vektorem pEGFP tvoří SG 

(Frydryskova et al., 2016; N. L. Kedersha et al., 1999)), to platí u obou buněčných 

linií (4E2-GFP i 4E1-GFP), (Obrázek 19, Tabulka 4, Graf 3). 

 

 
 
Obrázek 19. Za stresu způsobeného arzenitanem sodným vznikají pouze 4E1 SG. (A) – Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za AS. (B) – Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS. Za AS se SG obsahující 
4E2 téměř netvoří (méně neţ 20% výskyt), proto spolu 4E1 a 4E2 za AS nekolokalizují (platí pro obě 
buněčné linie). SG, která jsou tvořena jen 4E1 jsou označena ţlutou šipkou. Překryv zobrazuje 
4E1M/4E2Rb, 4E1-GFP/4E2-GFP, SG marker eIF3B/3BM, a šedá jádra buněk (DAPI).  Měřítko 
představuje 200 μm. 

 

5.2.2.4 U2OS 

 Buněčnou linii U2OS jsem vyuţila jako kontrolu – chtěla jsem ověřit, zda je 

tvorba stresových granulí ovlivněná GFP kotvou (viz kapitola 5.2.5 Statistické 

vyhodnocení) a zda se endogenní proteiny nebudou chovat odlišně od těch s GFP 

kotvou. Bohuţel jsem nemohla pouţít marker na SG, protoţe jej máme králičí nebo 

myší, a tudíţ bych spolu s ním nemohla pouţít protilátky eIF4E1M a eIF4E2Rb, aniţ 

by došlo k problémům s detekcí. Proto v této podkapitole hovoříme o 

ribonukleoproteinových částicích (RNP). 



58 
 

Kolokalizace 4E1 se 4E2 i v normální linii U2OS bez konkrétního proteinu ve 

fúzi s GFP, odpovídá jejich kolokalizaci ve stabilních buněčných liniích (Obrázek 20). 

Při teplotním stresu není kolokalizace 4E1 se 4E2 100%, tvoří se více 4E1 SG neţ 

4E2 SG; při stresu způsobeném arzenitanem sodným se SG obsahující 4E2 téměř 

netvoří (méně neţ 20% výskyt).   
 

 
 
Obrázek 20. Vizualizace endogenních proteinů eIF4E1 a 2 v U2OS. (A) Buněčná linie U2OS, bez 
konkrétního proteinu ve fúzi s GFP za TS. Kolokalizace 4E1 a 4E2 v SG není 100%, tvoří se více SG 
obsahující 4E1. (B) Buněčná linie U2OS, bez konkrétního proteinu ve fúzi s GFP za AS, kdy se SG 
obsahující 4E2 téměř netvoří (méně neţ 20% výskyt). (C) Buněčná linie U2OS bez konkrétního 
proteinu ve fúzi s GFP, za klidových podmínek. SG ve kterých kolokalizuje 4E1 se 4E2 jsou označena 
ţlutou šipkou, SG, která jsou tvořena jen 4E1 jsou označena bílou šipkou. Překryv zobrazuje 4E1M, 
4E2Rb a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.2.3 Vizualizace proteinů 4E3 se 4E1 a 4E2 v linii 4E3-GFP 

Buňky stabilní linie 4E3-GFP jsem vystavila specifickým podmínkám – 

klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2., a fixovala. 

K preparátům jsem přidala protilátky – v prvním případě to byly protilátky: eIF4E1 

(4E1M) a eIF3B jako marker SG; ve druhém případě to byly protilátky: eIF4E2 

(4E2Rb) a 3BM jako marker SG. Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 

21, 22, 23). 

 
 

5.2.3.1 Klidové podmínky v linii 4E3-GFP 

 
 
Obrázek 21. Vizualizace 4E3 se 4E1 (endo) a 4E2 (endo). (A) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP se 
4E1(endo) za klidových podmínek. (B) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP se 4E2(endo) za klidových 
podmínek. Překryv zobrazuje 4E1M/4E2Rb, 4E3-GFP, SG marker eIF3B/3BM a šedá jádra buněk 
(DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.2.3.2 Teplotní stres v linii 4E3-GFP 

 Kolokalizace 4E3 se 4E1(endo) a 4E2(endo) za TS se liší – kolokalizace 4E3 

se 4E1 je téměř 100% (4E3 SG), avšak kolokalizace 4E3 se 4E2 není 100%, tvoří se 

více SG obsahující 4E3 (4E3 SG) neţ těch, obsahujících oba proteiny dohromady 

(4E3/2 SG) (Obrázek 22, Tabulka 3, Graf 2). 

 

 
 
Obrázek 22. Za teplotního stresu v linii 4E3-GFP vznikají dva typy stresových granulí: 4E3 a 
4E2 SG. (A) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP se 4E1(endo) za TS, kdy kolokalizace 4E1 se 4E3 je 
téměř 100%. (B) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP se 4E2(endo) za TS. Kolokalizace 4E2 se 4E3 za TS 
není 100%, tvoří se více SG obsahující 4E3. SG ve kterých kolokalizuje 4E3 se 4E1 jsou označena 
bílou šipkou, SG ve kterých kolokalizuje 4E3 se 4E2 jsou označena ţlutou šipkou, SG. Překryv 
zobrazuje 4E1M/4E2Rb, 4E3-GFP, SG marker eIF3B/3BM a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko 
představuje 200 μm. 
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5.2.3.3 Stres způsobený arzenitanem sodným v linii 4E3-GFP 

Kolokalizace 4E3 se 4E1(endo) a 4E2(endo) za AS, se stejně jako za TS, liší 

– kolokalizace 4E3 se 4E1 je téměř 100%, avšak 4E3 se 4E2 spolu nekolokaluzují, 

při AS se SG obsahující 4E2 téměř netvoří (méně neţ 20% výskyt) (Obrázek 23, 

Tabulka 4, Graf 3) 

 

 
 

Obrázek 23. Za stresu způsobeného arzenitanem sodným v linii 4E3-GFP spolu kolokalizují ve 
stresových granulích proteiny 4E3 a 4E1, nikoliv 4E3 a 4E2. (A) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP 
se 4E1(endo) za AS, kdy kolokalizace 4E1 se 4E3 je téměř 100%. (B) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP 
se 4E2(endo) za AS. Za AS se SG obsahující 4E2 téměř netvoří (méně neţ 20% výskyt), proto spolu 
4E2 a 4E3 za AS nekolokalizují. SG ve kterých kolokalizuje 4E3 se 4E1 jsou označena bílou šipkou, 
SG, která jsou tvořena jen 4E3 jsou označena ţlutou šipkou. Překryv zobrazuje 4E1M/4E2Rb, 4E3-
GFP, SG marker eIF3B/3BM a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.2.4 Výsledný souhrn vizualizace dvojic lidských translačních iniciačních 
faktorů z rodiny proteinů eIF4E za stresu a porovnání jejich lokalizace ve 
stresových granulích 

 

5.2.4.1 Teplotní stres 

 

buněčná linie 
biologický 

replikát 

počet 
měřených 

buněk 

počet 
marker SG 

počet 
4E1 SG 

počet 
4E2 SG 

počet 
4E3 SG 

4E2-GFP BRI 57 325 (100%) 316 (97%) 171 (53%) X 

(4E1M-endo_4E2GFP) 
BRII 52 547 (100%) 540 (99%) 442 (81%) X 

BRIII 53 547 (100%) 547 (100%) 447 (82%) X 

4E1-GFP BRI 58 644 (100%) 526 (82%) 342 (53%) X 

(4E2Rb-endo_4E1GFP) 
BRII 53 623 (100%) 623 (100%) 483 (78%) X 

BRIII 61 538 (100%) 538 (100%) 424 (79%) X 

4E3-GFP BRI 43 250 (100%) 248 (99%) X 242 (97%) 

(4E1M-endo_4E3GFP) 
BRII 67 270 (100%) 244 (90%) X 246 (91%) 

BRIII 54 559 (100%) 530 (95%) X 548 (98%) 

4E3-GFP BRI 64 328 (100%) X 219 (67%) 328 (100%) 

(4E2Rb-endo_4E3GFP) 
BRII 68 263 (100%) X 135 (51%) 263 (100%) 

BRIII 56 500 (100%) X 373 (75%) 500 (100%) 

 
Tabulka 3. Celkové shrnutí kolokalizace lidských transkripčních faktorů z rodiny 4E za 
teplotního stresu. Zobrazení celkového počtu SG obsahujících jednotlivé 4E proteiny, převedené na 
procenta, ve třech nezávislých buněčných replikátech. SG obsahují vţdy protein eIF4E1. Kolokalizace 
4E1 se 4E2 není 100% - tvoří se více SG obsahujících 4E1 neţ těch SG, která obsahují kromě 4E1 i 
4E2. Kolokalizace 4E1 se 4E3 je téměř 100%. Také kolokalizace 4E2 se 4E3 není 100% - tvoří se 
více SG obsahující 4E3 neţ těch, obsahujících proteiny 4E2 a 4E3 dohromady. 
 

 

         
 
Graf 2. Frakce SG obsahující příslušný 4E protein za teplotního stresu, vyjádřená v procentech. 
Jedná se o mediány procentuálních hodnot pro kaţdý eIF4E protein (Tabulka 3) – 100% celkového 
počtu SG (marker SG), 99% 4E1 SG, 75% 4E2 SG a 99%  4E3 SG. 
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5.2.4.2 Stres způsobený arzenitanem sodným 

 

buněčná linie 
biologický 

replikát 

počet 
měřených 

buněk 
marker SG 4E1 SG 4E2 SG 4E3 SG 

4E2-GFP BRI 73 586 (100%) 583 (100%) 117 (20%) X 

(4E1M-endo_4E2GFP) 
BRII 57 573 (100%) 573 (100%) 14 (2%) X 

BRIII 47 631 (100%) 631 (100%) 26 (4%) X 

4E1-GFP BRI 46 308 (100%) 304 (99%) 5 (2%) X 

(4E2Rb-endo_4E1GFP) 
BRII 63 528 (100%) 528 (100%) 14 (3%) X 

BRIII 54 435 (100%) 435 (100%) 5 (1%) X 

4E3-GFP BRI 80 854 (100%) 854 (100%) X 823 (96%) 

(4E1M-endo_4E3GFP) 
BRII 60 549 (100%) 549 (100%) X 529 (96%) 

BRIII 59 454 (100%) 454 (100%) X 451 (99%) 

4E3-GFP BRI 59 579 (100%) X 1 (0%) 579 (100%) 

(4E2Rb-endo_4E3GFP) 
BRII 60 451 (100%) X 8 (2%) 451 (100%) 

BRIII 51 542 (100%) X 5 (1%) 542 (100%) 

 

Tabulka 4. Celkové shrnutí kolokalizace lidských transkripčních faktorů z rodiny 4E za stresu 

způsobeného arzenitanem sodným. Zobrazení celkového počtu SG obsahujících jednotlivé 4E 

proteiny, převedené na procenta, ve třech nezávislých buněčných replikátech. SG obsahují vţdy 

protein eIF4E1. Proteiny 4E1 a 4E2, za AS spolu nekolokalizují, protoţe SG obsahující 4E2 za AS 

téměř netvoří (cca 20% buněk transferovaných prázdným vektorem pEGFP tvoří SG (Frydryskova et 

al., 2016)), proto jsme nehodnotili takové skupiny SG, které vznikali v méně neţ 20% buněk). 

Kolokalizace 4E1 se 4E3 je téměř 100%. A stejně jako 4E1, ani 4E3 nekolokalizuje se 4E2 (SG 

obsahující 4E2 za AS téměř netvoří). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3. Frakce SG obsahující příslušný 4E protein za stresu způsobeného arzenitanem sodným, 
vyjádřená v procentech. Jedná se o mediány procentuálních hodnot pro kaţdý eIF4E protein 
(Tabulka 4)  - 100% celkového počtu SG (marker SG), 100% 4E1 a 4E3 SG, 2% 4E2 SG (20% buněk 
transferovaných prázdným vektorem pEGFP tvoří SG (Frydryskova et al., 2016)), proto jsme 
nehodnotili takové skupiny SG, které vznikali v méně neţ 20% buněk). 
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5.2.5 Statistické vyhodnocení 

Tři naměřené biologické replikáty u obou stresů jsem statisticky vyhodnotila. 

Jelikoţ jsem vţdy hodnotila dva soubory výběrových dat, tak jsem se rozhodla pouţít 

dvouvýběrový t-test. Pro statistické vyhodnocení kolokalizace jednotlivých 4E 

proteinů ve stresových granulích jsem pouţila dvouvýběrový párový t-test na střední 

hodnotu, na hladině významnosti 5% (nulové hypotézy 1 – 4), protoţe výběry na 

sobě byly závislé (jednalo o pozorování v jedné buňce). K ověření, zda počty 

stresových granulí nejsou ovlivněny různým pouţíváním specifických SG markerů 

(myší nebo králičí protilátka proti eIF3B), a zda lokalizace 4E proteinu do stresových 

granulí není ovlivněna přítomností GFP kotvy (27 kDA), která je podobně velká jako 

eIF4E protein (28 kDA), jsem pouţila dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů (který 

byl zvolen na základě hodnot testovacího kritéria v porovnání s hodnotami kritické 

hodnoty, vypočítaných ve dvouvýběrovém F-testu pro rozptyl), na hladině 

významnosti 5% (nulové hypotézy 5 – 9). Tento typ testu jsem zvolila proto, ţe se 

jednalo o výběry, které na sobě byly nezávislé. Výsledné hodnoty dvouvýběrových t-

testů, kdy byla hodnota testovaného kritéria t(Stat) ≥ kritická hodnota t(krit), byly 

povaţovány za statisticky významné. 

 

Stanovila jsem si tyto nulové hypotézy: 

 

1) Rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E1 a průměrného počtu SG 

obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 4E2 se za TS rovná nule. 

Za TS vzniklo v 334 buňkách celkem 3 224 SG (marker SG), z toho 3 090 SG 

obsahovalo protein 4E1, a 2 309 SG obsahovalo, kromě proteinu 4E1 i protein 4E2 

(viz kapitola 9.1). 

  Výsledná hodnota testovaného kritéria (10,58) dvouvýběrového párového t-

testu na střední hodnotu, byla větší neţ jeho kritická hodnota (1,97). Nulovou 

hypotézu jsem proto zamítla, rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 

4E1 a průměrného počtu SG obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 4E2 se za 

TS nerovná nule. Z toho plyne, ţe průměrný počet 4E1 SG se za TS statisticky liší 

od průměrného počtu 4E2 SG. 

 

 

2) Rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E1 a průměrného počtu SG 

obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 4E3 se za TS rovná nule. 

Za TS vzniklo ve 164 buňkách celkem 1 079 SG (marker SG), z toho 1 021 

SG obsahovalo protein 4E1, a 1 036 SG obsahovalo kromě proteinu 4E1 i protein 

4E3 (viz kapitola 9.2). 

Výsledná hodnota testovaného kritéria (0,74) dvouvýběrového párového t-

testu na střední hodnotu, byla menší neţ kritická hodnota (1,97). Nulovou hypotézu 

jsem proto přijala, rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E1 a 

průměrného počtu SG obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 4E3 se za TS 

rovná nule. Z toho plyne, ţe průměrný počet 4E1 SG se za TS statisticky neliší od 

průměrného počtu 4E3 SG. 
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3) Rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E1 a průměrného počtu SG 

obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 4E3 se za AS rovná nule. 

Z AS vzniklo ve 199 buňkách celkem 1 857 SG (marker SG), z toho 1 857 SG 

obsahovalo protein 4E1, a 1 803 SG obsahovalo kromě proteinu 4E1 i protein 4E3 

(viz kapitola 9.3). 

Výsledná hodnota testovaného kritéria (1,92) dvouvýběrového párového t-

testu na střední hodnotu, byla menší neţ kritická hodnota (1,97). Nulovou hypotézu 

jsem proto přijala, rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E1 a 

průměrného počtu SG obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 4E3 se za TS 

rovná nule. Z toho plyne, ţe průměrný počet 4E1 SG se za AS statisticky neliší od 

průměrného počtu 4E3 SG. 

 

 

4) Rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E3 a průměrného počtu SG 

obsahující kromě proteinu 4E3 i protein 4E2 se za TS rovná nule. 

Za TS vzniklo ve 188 buňkách celkem 1 091 SG (marker SG), z toho 1 091 

SG obsahovalo protein 4E3, a 727 SG obsahovalo kromě proteinu 4E3 i protein 4E2 

(viz kapitola 9.4). 

  Výsledná hodnota testovaného kritéria (10,88) dvouvýběrového párového t-

testu na střední hodnotu, byla větší neţ kritická hodnota (1,97). Nulovou hypotézu 

jsem proto zamítla, rozdíl průměrného počtu SG, obsahující protein 4E3 a 

průměrného počtu SG obsahující kromě proteinu 4E3 i protein 4E3 se za TS 

nerovná nule. Z toho plyne, ţe průměrný počet 4E3 SG se za TS statisticky liší od 

průměrného počtu 4E3/2 SG. 

 

 

5) Počet SG, ve kterých se vyskytuje myší SG marker se za TS neliší od počtu SG 

s králičím SG markerem. 

Za TS vzniklo v 652 buňkách celkem 5 394 SG, toho zhruba polovina 

obsahovala myší SG marker (2 600), a druhá polovina obsahovala králičí SG marker 

(2 498) (viz kapitola 9.5). 

Výsledná hodnota testovaného kritéria F-testu (1,42) byla větší neţ kritická 

hodnota F-testu (1,20), proto byl ke statistickému vyhodnocení zvolen dvouvýběrový 

t-test s nerovností rozptylů - hodnota testovaného kritéria (0,83) byla menší neţ 

kritická hodnota (1,96). Nulovou hypotézu jsem proto přijala, počet SG ve 

kterých se vyskytuje myší SG marker se za TS neliší od počtu SG s králičím SG 

markerem. 

 

 

6) Počet SG, ve kterých se vyskytuje myší SG marker se za AS neliší od počtu SG 

s králičím SG markerem. 

Za AS vzniklo v 666 buňkách celkem 6 152 SG, toho 2 843 SG obsahovalo 

myší SG marker, a 3 309 SG obsahovalo králičí SG marker (viz kapitola 9.6). 
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Výsledná hodnota testovaného kritéria F-testu (1,21) byla větší neţ kritická 

hodnota F-testu (1,20), proto byl ke statistickému vyhodnocení zvolen dvouvýběrový 

t-test s nerovností rozptylů - hodnota testovaného kritéria (3,18) byla větší neţ 

kritická hodnota (1,96). Nulovou hypotézu jsem proto zamítla, počet SG ve 

kterých se vyskytuje myší SG marker se za AS liší od počtu SG s králičím SG 

markerem. 

 

 

7) Počet SG, ve kterých se vyskytuje 4E1-GFP protein se za TS neliší od počtu SG 

se 4E1(endo). 

Za TS vzniklo v 344 buňkách celkem 3 142 SG, toho 1 687 SG obsahovalo 

4E1-GFP, a 1 455 SG obsahovalo 4E1(endo) (viz kapitola 9.7). 

Výsledná hodnota testovaného kritéria F-testu (1,73) byla větší neţ kritická 

hodnota F-testu (1,28), proto byl ke statistickému vyhodnocení zvolen dvouvýběrový 

t-test s nerovností rozptylů - hodnota testovaného kritéria (1,85) byla menší neţ 

kritická hodnota (1,97). Nulovou hypotézu jsem proto přijala, SG, ve kterých se 

vyskytuje 4E1-GFP protein se za TS neliší od počtu SG se 4E1(endo). 

 

 

8) Počet SG, ve kterých se vyskytuje 4E1-GFP protein se za AS neliší od počtu SG 

se 4E1(endo). 

Za AS vzniklo v 326 buňkách celkem 2 423 SG, toho 1 267 SG obsahovalo 

4E1-GFP, a 1 655 SG obsahovalo 4E1(endo) (viz kapitola 9.8). 

Výsledná hodnota testovaného kritéria F-testu (1,91) byla větší neţ kritická 

hodnota F-testu (1,30), proto byl ke statistickému vyhodnocení zvolen dvouvýběrový 

t-test s nerovností rozptylů - hodnota testovaného kritéria (0,37) byla menší neţ 

kritická hodnota (1,97). Nulovou hypotézu jsem proto přijala, počet SG, ve 

kterých se vyskytuje 4E1-GFP protein se za AS neliší od počtu SG se 

4E1(endo). 

 

 

9) Počet SG, ve kterých se vyskytuje 4E2-GFP protein se za TS neliší od počtu SG 

se 4E2(endo). 

 TS vzniklo v 324 buňkách celkem 2 251 SG, toho 1 060 SG obsahovalo 4E2-

GFP, a 1 191 SG obsahovalo 4E2(endo) (viz kapitola 9.9). 

Výsledná hodnota testovaného kritéria F-testu (2,12) byla větší neţ kritická 

hodnota F-testu (1,30), proto byl ke statistickému vyhodnocení zvolen dvouvýběrový 

t-test s nerovností rozptylů - hodnota testovaného kritéria (1,22) byla menší neţ 

kritická hodnota (1,97). Nulovou hypotézu jsem proto přijala, počet SG, ve 

kterých se vyskytuje 4E2-GFP protein se za TS neliší od počtu SG se 

4E2(endo). 
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5.2.6 Hypoxie 

Na základě článku od autorů Timpano a Uniacke (2016), který pojednává o 

rozdílném vyuţití 4E proteinů při iniciaci translace v závislosti na hladině kyslíku, 

jsem se rozhodla začlenit do mé práce ještě hypoxický experiment. Chtěla jsem 

ověřit, zda se protein 4E2 nachází ve stresových granulích při nízké hladině kyslíku 

více neţ protein 4E1, respektive 4E3. 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP, 4E1-GFP a 4E3-GFP jsem vystavila hypoxickým 

podmínkám dle postupu 4.2.3.3 a fixovala. K preparátům jsem přidala protilátku 3BM 

jako marker SG. Následně jsem preparáty mikroskopovala. 

Hypoxie nevedla k tvorbě tolika stresových granulí, jako třeba arzenitan sodný. 

To ovšem neznamená, ţe by hypoxie nebyla pro buňku stresující. Nicméně bylo 

publikováno, ţe buňka dokáţe přepínat z 4E1 iniciace translace na 4E2 translaci, 

která je činná právě za hypoxie (Timpano & Uniacke, 2016).  Zajímavé také je, ţe 

protein 4E2 tvoří za hypoxie i jiná granula, neţ jen stresová, proteiny 4E1 a 4E3 se 

v samostatných granulích nenacházejí, pouze v SG (Obrázek 24). 
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Obrázek 24. Hypoxie způsobuje nízkou tvorbu stresových granulí ve 4E2-GFP linii, 4E1-GFP 
linii i 4E3-GFP linii. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za hypoxie, kdy dochází k tvorbě i jiných 
granulí neţ stresových. SG jsou označena bílou šipkou, granula obsahující 4E2 protein jsou označena 
ţlutou šipkou. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za hypoxie, kdy dochází k nízké tvorbě SG, ve 
kterých se nachází 4E1. SG jsou označena bílou šipkou. (C) Stabilní buněčná linie 4E3-GFP za 
hypoxie, kdy dochází k nízké tvorbě SG, ve kterých se ne vţdy nachází 4E3. SG jsou označena bílou 
šipkou, granule bez 4E3 proteinu jsou označena ţlutou šipkou. Překryv zobrazuje SG marker 3BM, 
4E2-GFP/4E1-GFP/4E3-GFP a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm.  
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5.3 Vizualizace vybraných proteinů různých skupin ve stresových 
granulích 

 Ve druhé části mé práce jsem se zaměřila na kolokalizaci vybraných proteinů 

s jednotlivými proteiny z rodiny 4E, zejména 4E1 a 4E2 ve stresových granulích. U 

většiny proteinů, které jsem se snaţila takto detekovat, bylo známo, ţe do SG 

lokalizují a mě zajímalo, zda vypozoruji rozdíl ve sloţení SG mezi TS a AS, jak jiţ 

bylo dříve popsáno (Didiot et al., 2010; N. L. Kedersha et al., 1999), a také, zda budu 

schopna vypozorovat rozdíl ve sloţení SG v linii exprimující 4E-GFP, respektive 4E1-

GFP nebo 4E2-GFP. Bylo publikováno, ţe protein eIF4E2 interaguje se 4E-T 

(přenáší ho do P-tělísek) (Kubacka et al., 2013) a s eIF4GIII (během hypoxické 

translace) (Ho et al., 2016), proto jsem předpokládala, ţe tyto proteiny budou 

nabohaceny ve 4E2 SG. Pro tuto část práce byly vybrány proteiny ze dvou skupin:  

1) Iniciace translace: translační eukaryotický iniciační faktor 4GI (eIF4GI), translační 

eukaryotický iniciační faktor eIF4GIII (eIF4GIII/GII), polyA-vazebný protein 

(PABP), translační eukaryotický iniciační faktor eIF3 podjednotka E (eIF3E), 

translační eukaryotický iniciační faktor eIF3 podjednotka H (eIF3H), ribozomální 

protein L22, a ribozomální protein S5 
 

2) Proteiny umlčující translaci: eIF4E vazebný protein 1 (4E-BP1), přenašeč eIF4E 

(4E-T), lidský R-antigen (HUR), enzym 1A odstraňující čepičku na mRNA 

(DCP1a), DEAD-box helikáza 6 (DDX6), Argonaut 2 (AGO-2, jako komponenta 

RISC) 

 

5.3.1 Ředění protilátek 

 Protilátky, které byly vyuţívány při vizualizaci vybraných proteinů různých 
skupin ve stresových granulích, a nebylo u nich známé vhodné ředění pro 
fluorescenční mikroskopii, bylo nutné nejprve otestovat, jednalo se o protilátky: HUR, 
Ribozomální protein L22, Ribozomální protein S5, eIF3E, eIF3H. 
 

5.3.1.1 Ředění protilátky HUR  

K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku HUR v různých poměrech ředění, a to: 1 : 200, 

1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000.  Preparáty jsem následně fixovala dle postupu 4.2.4 a 

mikroskopovala (Obrázek 25). Optimální ředění protilátky je 1 : 1 000. 
 

          
Obrázek 25. Ředění protilátky HUR. Řada ředění protilátky – 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000. 

Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 1 000). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.1.2 Ředění protilátky Ribozomální protein L22  

K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku Ribozomální protein L22 v různých poměrech 

ředění, a to: 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000.  Preparáty jsem následně fixovala 

dle postupu 4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 26). Optimální ředění protilátky je 1 : 

200. Avšak po vystavení buněk stresu se protilátka nevázala, proto jsem pouţívala 

koncentraci 1 : 50. 

 

 
Obrázek 26. Ředění protilátky Ribozomální protein L22. Řada ředění protilátky – 1 : 200, 1 : 500, 1 

: 1 000 a 1 : 2 000. Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 200). Měřítko představuje 200 μm. 

 

 

5.3.1.3 Ředění protilátky Ribozomální protein  S5  

K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku Ribozomální protein S5 v různých poměrech 

ředění, a to: 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000.  Preparáty jsem následně fixovala 

dle postupu 4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 27). Optimální ředění protilátky je 1 : 

200. Avšak po vystavení buněk stresu se protilátka nevázala, proto jsem pouţívala 

koncentraci 1 : 50. 

 

 
Obrázek 27. Ředění protilátky Ribozomální protein S5. Řada ředění protilátky – 1 : 200, 1 : 500, 1 : 
1 000 a 1 : 2 000. Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 200). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.1.4 Ředění protilátky eIF3E 

 K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku eIF3E v různých poměrech ředění, a to: 1 : 

200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000. Preparáty jsem následně fixovala dle postupu 

4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 28). Optimální ředění protilátky je 1 : 1 000. 

 

 
Obrázek 28. Ředění protilátky eIF3E. Řada ředění protilátky – 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000. 
Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 1 000). Měřítko představuje 200 μm 

 

 

 

5.3.1.5 Ředění protilátky eIF3H 

K buňkám stabilní linie 4E2-GFP, které byly kultivovány dle postupu 4.2.1 po 

dobu 48 hodin, jsem přidala protilátku eIF3H v různých poměrech ředění, a to: 1 : 

200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000. Preparáty jsem následně fixovala dle postupu 

4.2.4 a mikroskopovala (Obrázek 29). Optimální ředění protilátky je 1 : 1 000. 

 

 
Obrázek 29. Ředění protilátky. Řada ředění protilátky – 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1 000 a 1 : 2 000. 
Optimální ředění je označeno hvězdičkou (1 : 1 000). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.2 Translační iniciační faktor 4GI 

 

Translační iniciační faktor 4GI je zásadní pro iniciaci na čepičce závislé 

translace (Pestova et al., 2001), a zároveň je i známou součástí stresových granulí 

(N. Kedersha et al., 2002). Zajímalo mě, zda se bude vyskytovat i v 4E2 SG.     

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka eIF4GI a eIF3B jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 30, 31). 

 

Translační iniciační faktor 4GI je součástí stresových granulí vytvořených za 

teplotního stresu i za stresu způsobeného arzenitanem sodným v obou buněčných 

liniích, tím pádem kolokalizuje se 4E1 i 4E2. 
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Obrázek 30. eIF4GI je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným.  (A) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP 
za TS, kdy eIF4GI je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy eIF4GI je součástí 
SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke 
kolokalizaci eIF4GI se 4E2 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje eIF4GI, 4E2-GFP, SG marker 
eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 31. eIF4GI je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 
teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP 
za TS, kdy eIF4GI je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy eIF4GI je součástí 
SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke 
kolokalizaci eIF4GI se 4E1 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje eIF4GI, 4E1-GFP, SG marker 
eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.3 Translační iniciační faktor 4GIII/4GII  

 

Translační iniciační faktor 4GIII/4GII je sloţkou hypoxického iniciačního 

komplexu, a interaguje s eIF4E2 (Ho et al., 2016), a proto mě zajímalo, zda bude ve 

stresových granulích kolokalizovat s eIF4E1 a eIF4E2. 

 

 Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka eIF4GIII/eIF4GII a 3BM jako marker 

SG. Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 32, 33). 

 

Translační iniciační faktor 4GIII/4GII je součástí stresových granulí 

vytvořených za teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným 

se eIF4GIII/4GII ve stresových granulích téměř nevyskytuje (u obou buněčných linií). 

V linii 4E2-GFP se eIF4GIII/4GII vyskytuje za TS ve 172 SG (29%) z celkového počtu 

586 SG, a za AS jen v 55 (15%) SG z celkového počtu 379 SG. V linii 4E1-GFP se 

eIF4GIII/4GII vyskytuje za TS ve 228 (33%) SG z celkového počtu 681 SG, a za AS 

jen v 50 (10%) SG z celkového počtu 506 SG. Jedná se však pouze o jeden buněčný 

replikát.  
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.  
 
Obrázek 32. eIF4GIII/4GII je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným nikoliv. (A) Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za TS, kdy eIF4GIII/4GII je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP 
za AS, kdy se eIF4GIII/4GII vyskytuje v SG v mnohem niţším mnoţství neţ za TS - za TS tvoří 29% 
SG z celkového počtu SG, zatímco za AS tvoří jen 15% SG z celkového počtu SG. (C) Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci eIF4GIII/GII se 
4E2 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje eIF4EGIII/GII, 4E2-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra 
buněk (DAPI).  Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 33. eIF4GIII/4GII je součástí SG ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za teplotního stresu, 

avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným nikoliv. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za 

TS, kdy eIF4GIII/4GII je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy eIF4GIII/4GII se 

vyskytuje v SG v mnohem niţším mnoţství neţ za TS - za TS tvoří 33% SG z celkového počtu SG, 

zatímco za AS tvoří jen 10% SG z celkového počtu SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za 

klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci eIF4GIII/GII se 4E1 jsou označené 

šipkou. Překryv zobrazuje eIF4EGIII/GII, 4E1-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI).  

Měřítko představuje 200 μm.  
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5.3.4 PolyA - vazebný protein 

 

PolyA – vazebný protein se vyskytuje ve stresových granulích jako součást 

48S translačních iniciačních komplexů (N. Kedersha et al., 2002). Toto tvrzení jsem 

chtěla potvrdit. 

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka PABP a eIF3B jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 34, 35). 

 

PolyA - vazebný protein je součástí stresových granulí vytvořených za 

teplotního stresu i za stresu způsobeného arzenitanem sodným v obou buněčných 

liniích, tím pádem kolokalizuje se 4E1 i 4E2. 
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Obrázek 34. PABP je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 

teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP 

za TS, kdy PABP je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy PABP je součástí 

SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke 

kolokalizaci PABP se 4E2 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje PABP, 4E2-GFP, SG marker 

eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm.  
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Obrázek 35. PABP je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 

teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP 

za TS, kdy PABP je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy PABP je součástí 

SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke 

kolokalizaci PABP se 4E1 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje PABP, 4E1-GFP, SG marker 

eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI).  Měřítko představuje 200 μm 
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5.3.5 Ribozomální protein L22 

 

Velká ribozomální podjednotka je sloţena ze 49 proteinů a protein L22 je 

jedním z nich (Wool, Chan, & Glück, 1995). Kedersha a kol. (Anderson & Kedersha, 

2008; N. Kedersha et al., 2002) opakovaně publikovali, ţe velká ribozomální 

podjednotka není součástí stresových granulí, toto tvrzení jsem chtěla ověřit. 

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka Ribozomální protein L22 (L22) a eIF3B 

jako marker SG. Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 36, 37). 

 

Ribozomální protein L22 se ve stresových granulích za teplotního stresu téměř 

nevyskytuje – v linii 4E2-GFP se ribozomální protein L22 vyskytuje se v 70 (12%) 

SG, z celkového počtu 571 SG, a v linii 4E1-GFP se ribozomální protein L22 

vyskytuje v 57 (10%) SG, z celkového počtu 574 SG. Naopak, ribozomální protein 

L22  je součástí stresových granulí indukovaných arzenitanem sodným u obou 

buněčných linií a kolokalizuje se 4E1. Jedná se však o jeden buněčný replikát. 



82 
 

 
 
Obrázek 36. Ribozomální protein L22 není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 
4E2-GFP za teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným jejich 
součástí je. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za TS, kdy se ribozomální protein L22 téměř 
nevyskytuje v SG (vyskytuje se ve 12% SG, z celkového počtu SG). (B) Stabilní buněčná linie 4E2-
GFP za AS, kdy ribozomální protein L22 je součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za 
klidových podmínek. Překryv zobrazuje L22, 4E2-GFP, SG marker eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). 
Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 37. Ribozomální protein L22 není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 
4E1-GFP za teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným jejich 
součástí je. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za TS, kdy se ribozomální protein L22 téměř 
nevyskytuje v SG (vyskytuje se v 10% SG, z celkového počtu SG). (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP 
za AS, kdy ribozomální protein L22 je součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových 
podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci ribozomálního proteinu L22 se 4E1 jsou označené 
šipkou. Překryv zobrazuje L22, 4E1-GFP, SG marker eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko 
představuje 200 μm. 
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5.3.6 Ribozomální protein S5 

 

Ribozomální protein S5 je součástí malé ribozomální podjednotky (Wool et al., 

1995), která se jako součást 48S vyskytuje ve stresových granulích (N. Kedersha et 

al., 2002). Opět nás zajímalo, zda bude ribozomální protein S5 kolokalizovat jak 

s eIF4E1, tak eIF4E2 za obou typů stresu. 

  

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka Ribozomální protein S5 (S5) a eIF3B 

jako marker SG. Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 38, 39). 

 
Ribozomální protein S5 je součástí stresových granulí vytvořených za teplotního 

stresu i za stresu způsobeného arzenitanem sodným v obou buněčných liniích, tím 
pádem kolokalizuje se 4E1 i 4E2.  
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Obrázek 38. Ribozomální protein S5 je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 
4E2-GFP za teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným.  (A) Stabilní buněčná 
linie 4E2-GFP za TS, kdy je ribozomální protein S5 součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP 
za AS, kdy ribozomální protein S5 je součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových 
podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci ribozomálního proteinu S5 se 4E2 jsou označené 
šipkou. Překryv zobrazuje S5, 4E2-GFP, SG marker eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko 
představuje 200 μm.  
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Obrázek 39. Ribozomálního proteinu S5 je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 
4E1-GFP za teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná 
linie 4E1-GFP za TS, kdy se ribozomální protein S5 je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-
GFP za AS, kdy ribozomální protein S5 je součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za 
klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci ribozomálního proteinu S5 se 4E1 jsou 
označené šipkou. Překryv zobrazuje S5, 4E1-GFP, SG marker eIF3B, a šedá jádra buněk (DAPI). 
Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.7 Translační iniciační faktor eIF3 podjednotka E (eIF3E) 

 

Translační iniciační faktor eIF3 je sloţený ze 13 podjednotek (eIF3A – eIF3M) 

(Dong & Zhang, 2006), kompletní přítomnost všech těchto podjednotek ve 

stresových granulích pokud je mi známo, nikdy zkoumána nebyla. Protein eIF3 jako 

takový ovšem součástí stresových granulí je, přítomnost eIF3E ve stresových 

granulích jiţ byla zkoumána (N. Kedersha & Anderson, 2009). 

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka eIF3E a 3BM jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 40, 41). 

 

Translační iniciační faktor eIF3E není součástí stresových granulí vytvořených 

za teplotního stresu ani za stresu způsobeného arzenitanem sodným v žádné 

z buněčných linií, tím pádem nekolokalizuje se 4E1, ani 4E2. 
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Obrázek 40. eIF3E není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným.  (A) Stabilní buněčná linie 4E2-
GFP za TS, kdy eIF3E není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy eIF3E není 
součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. Překryv zobrazuje eIF3E, 
4E2-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 41. eIF3E není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 
teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-
GFP za TS, kdy eIF3E není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy eIF3E není 
součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. Překryv zobrazuje eIF3E, 
4E1-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 

 

 

 



90 
 

5.3.8 Translační iniciační faktor eIF3 podjednotka H (eIF3H)  

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka eIF3H a 3BM jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 42, Obrázek 43). 

 

Translační iniciační faktor eIF3H není součástí stresových granulí vytvořených 

za teplotního stresu ani za stresu způsobeného arzenitanem sodným v žádné 

z buněčných linií, tím pádem nekolokalizuje se 4E1, ani 4E2. 
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Obrázek 42. eIF3H  není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 

teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-

GFP za TS, kdy eIF3H není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy eIF3H není 

součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. Překryv zobrazuje eIF3H, 

4E2-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 43. eIF3H není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 
teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-
GFP za TS, kdy eIF3H není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy eIF3H není 
součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. Překryv zobrazuje eIF3H, 
4E1-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.9 eIF4E vazebný protein 1 (4E-BP1)  

 

eIF4E vazebný protein 1 je známý inhibitor translace, který váţe ve své 

defosforylované formě protein eIF4E1 – tím inhibuje jeho vazbu na m7G čepičku 

mRNA a následnou translaci (Joshi et al., 2004). Je známo, ţe 4E-BP1 nelokalizuje 

do stresových granulí (N. Kedersha et al., 2002), toto tvrzení jsem chtěla ověřit, také 

mě zajímalo, zda protein 4E-PB1 je ovlivněn přítomností eIF4E2 proteinu ve 

stresových granulích, a tím pádem zda lokalizuje nebo nelokalizuje do 4E2 SG. 

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám - klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka eIF4E-BP1 a 3BM jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 44, 45). 

  

Protein 4E-BP1 není součástí stresových granulí vytvořených za teplotního stresu 

ani za stresu způsobeného arzenitanem sodným v žádné z buněčných linií, tím 

pádem nekolokalizuje se 4E1, ani 4E2. 
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Obrázek 44. eIF4E-BP1 není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-
GFP za TS, kdy eIF4EBP1 není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy 
eIF4EBP1 není součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. Překryv 
zobrazuje eIF4E-BP1, 4E2-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 
200 μm. 
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Obrázek 45. eIF4E-BP1 není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 
teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-
GFP za TS, kdy eIF4EBP1 není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy 
eIF4EBP1 není součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. Překryv 
zobrazuje eIF4E-BP1, 4E1-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 
200 μm. 
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5.3.10 Přenašeč eIF4E (4E-T) 

 

Přenašeč eIF4E je známý přenašeč eIF4E2 do P-tělísek, ovšem nikoli do 

jádra, kam přenáší eIF4E1 (Dostie et al., 2000; Kubacka et al., 2013). Zajímalo mě, 

zda se protein 4E-T bude vyskytovat ve 4E1 SG nebo 4E2 SG, protoţe při zvýšené 

expresi byl jiţ dříve pozorován ve stresových granulích indukovaných teplotním 

stresem (nepublikovaná data). 

 

 Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a fixovala. K 

preparátům byla přidána protilátka eIF4E-T a 3BM jako marker SG. Následně jsem 

prepa 

ráty mikroskopovala (Obrázek 46, 47). 

Přenašeč eIF4E (4E-T) není součástí stresových granulí vytvořených za 

teplotního stresu ani za stresu způsobeného arzenitanem sodným v žádné 

z buněčných linií, tím pádem nekolokalizuje se 4E1, ani 4E2. 
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Obrázek 46. Přenašeč eIF4E (4E-T) není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 

4E2-GFP za teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní 

buněčná linie 4E2-GFP za TS, kdy 4E-T není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, 

kdy 4E-T není součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. Překryv 

zobrazuje eIF4E-T, 4E2-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 

μm. 
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Obrázek 47. Přenašeč eIF4E (4E-T) není součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 
4E1-GFP za teplotního stresu ani stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní 
buněčná linie 4E1-GFP za TS, kdy 4E-T není součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, 
kdy 4E-T není součástí SG. Překryv zobrazuje eIF4E-T, 4E1-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra 
buněk (DAPI). (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. Měřítko představuje 200 
μm. 
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5.3.11 Protein HUR 

 

Protein HUR je součástí stresových granulí (N. Kedersha et al., 2002), a mimo 

jiné váţe AU bohaté sekvence na mRNA (Gallouzi et al., 2003), stejně jako TTP, o 

kterém se ví, ţe v součinnosti s eIF4E2 tyto transkripty degraduje (Tao & Gao, 2015). 

Proto byl protein HUR zahrnut do této práce.   

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka HUR a eIF3B jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 48, 49). 

 

Protein HUR je součástí stresových granulí vytvořených za teplotního stresu i 

za stresu způsobeného arzenitanem sodným v obou buněčných liniích, tím pádem 

kolokalizuje se 4E1 i 4E2. 
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Obrázek 48. Protein HUR je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP 
za TS, kdy HUR je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy HUR je součástí SG. 
(C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci 
HUR se 4E2 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje HUR, 4E2-GFP, SG marker eIF3B, a šedá 
jádra buněk (DAPI).  Měřítko představuje 200 μm 
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Obrázek 49. Protein HUR je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 
teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP 
za TS, kdy HUR je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy HUR je součástí SG. 
(C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci 
HUR se 4E1 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje HUR, 4E1-GFP, SG marker eIF3B, a šedá 
jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm 
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5.3.12 Protein DCP1a 

 

Protein DCP1a je enzym, který odjímá m7G čepičku na 5´ konci u eukaryotické 

mRNA (Lykke-Andersen, 2002), mimo jiné je protein DCP1a součástí P-tělísek, ale 

ve stresových granulích se nevyskytuje (N. Kedersha et al., 2005). 

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka DCP1a a 3BM jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 50, 51). 

 

Protein DCP1a je v nízké míře součástí stresových granulí vytvořených za 

teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným je DCP1a 

součástí jiných granulí než stresových u obou buněčných linií (Obrázek 50, 51, 52). 
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Obrázek 50. DCP1a je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným nikoliv. (A) Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za TS, kdy DCP1a je součástí SG, ale v nízké míře (ve 20% SG, z celkového 
počtu SG). (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy DCP1a není součástí SG. (C) Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci DCP1a se 4E2 
jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje DCP1a, 4E2-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk 
(DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 51. DCP1a je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 

teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným nikoliv. (A) Stabilní 

buněčná linie 4E1-GFP za TS, kdy DCP1a je součástí SG, ale v nízké míře (ve 28% SG, z celkového 

počtu SG). (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy DCP1a není součástí SG. (C) Stabilní 

buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. SG, ve kterých dochází ke kolokalizaci DCP1a se 4E1 

jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje DCP1a, 4E1-GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk 

(DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Přítomnost proteinu DCP1a ve stresových granulích za teplotního stresu mě 

překvapila, proto ji zde uvádím zřetelněji, bez nadbytečného GFP kanálu. 
 

 

 
Obrázek 52. DCP1a je součástí stresových granulí v liniích 4E1-GFP i 4E2-GFP vystavených 
tepelnému stresu nikoliv stresu indukovaném arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná 
linie 4E2-GFP za TS, kdy DCP1a je součástí SG v nízké míře (20% celkového počtu SG). (B) Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy DCP1a není součástí SG, ale jiných granulí. (C) Stabilní buněčná 
linie 4E1-GFP za TS kdy DCP1a je součástí SG v nízké míře (28% celkového počtu SG). (D) Stabilní 
buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy DCP1a není součástí SG, ale jiných granulí. Měřítko představuje 
200 μm, jedná se o překryv - DCP1a (červená), SG markeru 3BM (modrá) a šedých jader buněk 
(DAPI), bez GFP signálu. 
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5.3.13 Protein DDX6 

 

Protein DDX6 je stejně jako protein DCP1a, proteinem P-tělísek (Souquere et 

al., 2009), avšak ojediněle byl popsán jeho výskyt ve stresových granulích 

(Wilczynska, 2005). Mimo jiné je protein DDX6 znám svou účastí v miRNA 

zprostředkovaném umlčování transkriptů a degradaci mRNA (Wang, Arribas-Layton, 

Chen, Lykke-Andersen, & Sen, 2017). 

 

Buňky stabilní linie 4E2-GFP a 4E1-GFP, jsem vystavila specifickým 

podmínkám -  klidovým a stresovým (TS a AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a 

fixovala. K preparátům byla přidána protilátka DDX6 a 3BM jako marker SG. 

Následně jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 53, 54). 

 

Protein DDX6 je součástí stresových granulí vytvořených za teplotního stresu 

u obou buněčných linií, avšak z mého pozorování vyplívá, že za stresu indukovaného 

arzenitanem sodným je distribuce DDX6 ve stresových granulích rozdílná – u 

buněčné linie 4E2-GFP není DDX6 součástí SG, ale jiných granulí; u buněčné linie 

4E1-GFP je DDX6 součástí SG, ale je zároveň součástí i jiných granulí (Obrázek 53, 

54, 55). 
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Obrázek 53. DDX6 je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E2-GFP za 
teplotního stresu, avšak za stresu způsobeného arzenitanem sodným nikoliv. (A) Stabilní 
buněčná linie 4E2-GFP za TS, kdy DDX6 je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, 
kdy DDX6 není součástí SG. (C) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za klidových podmínek. SG, ve 
kterých dochází ke kolokalizaci DDX6 se 4E2 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje DDX6, 4E2-
GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 54. DDX6 je součástí stresových granulí ve stabilní buněčné linii 4E1-GFP za 

teplotního stresu i za stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Stabilní buněčná linie 4E1-

GFP za TS, kdy DDX6 je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy DDX6 je 

součástí SG, ale i jiných granulí. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za klidových podmínek. SG, ve 

kterých dochází ke kolokalizaci DDX6 se 4E1 jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje DDX6, 4E1-

GFP, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Rozdílná distribuce proteinu DDX6 do stresových granulích  za teplotního 

stresu a stresu indukovaného arzenitanem sodným mě překvapila, proto ji zde 

uvádím zřetelněji, bez nadbytečného GFP kanálu. 

 

 

 
 

Obrázek 55. DDX6 je součástí stresových granulí v liniích 4E1-GFP i 4E2-GFP za teplotního 
stresu, za stresu způsobeného arzenitanem sodným je distribuce DDX6 rozdílná -  u buněčné 
linie 4E2-GFP není DDX6 součástí stresových granulí, u buněčné linie 4E1-GFP dochází 
k částečné lokalizaci DDX6 do stresových granulí. (A) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za TS, kdy 
DDX6 je součástí SG. (B) Stabilní buněčná linie 4E2-GFP za AS, kdy DDX6 není součástí SG, ale 
jiných granulí. (C) Stabilní buněčná linie 4E1-GFP za TS, kdy DDX6 je součástí SG. (D) Stabilní 
buněčná linie 4E1-GFP za AS, kdy DDX6 je součástí SG, ale i jiných granulí. Měřítko představuje 200 
μm, jedná se o překryv DDX6 (červená), SG markeru 3BM (modrá) a šedých jader buněk (DAPI), bez 
GFP signálu.  
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5.3.14 Protein Argonaut 2 (AGO-2) 

 

Protein Argonaut 2 je známý tím, ţe se podílí na umlčování translace pomocí 

miRNA, ačkoli někdy bývá popisován, jako protein stimulující translaci (Höck & 

Meister, 2008). Kromě toho, je protein AGO-2 známý jako komponent stresových 

granulí, ale i P-tělísek (Leung, Calabrese, & Sharp, 2006; Sen & Blau, 2005). 

 

Buňky linie U2OS jsem transfekovala pomocí plazmidu pEGFP-Ago-2 dle 

postupu 4.2.5 a vystavila je specifickým podmínkám - klidovým a stresovým (TS a 

AS) dle postupu 4.2.3.1 a 4.2.3.2, a fixovala.  K preparátům jsem přidala protilátky – 

v prvním případě to byly protilátky: eIF4E1 (4E1M) a eIF3B jako marker SG; ve 

druhém případě to byly protilátky: eIF4E2 (4E2Rb) a 3BM jako marker SG. Následně 

jsem preparáty mikroskopovala (Obrázek 56, 57). 

 

Protein Argonaut 2 je součástí stresových granulí vytvořených za teplotního 

stresu, z toho vyplývá, že za TS kolokalizuje se 4E1 i 4E2. Z mých pozorování však 

vyplývá, že za stresu způsobeného arzenitanem sodným se AGO-2 ve stresových 

granulích vyskytuje, ale zároveň je součástí i jiných granulí 

 

 

 

 

. 
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Obrázek 56. AGO-2 je součástí stresových granulí v buněčné linii U2OS s protilátkou eIF4E1 za 
teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným.  (A) Buněčná linie U2OS 
transfekovaná pEGFP-Ago-2 za TS, kdy AGO-2 je součástí SG. (B) Buněčná linie U2OS 
transfekovaná pEGFP-Ago-2 za AS, kdy AGO-2 je součástí SG, ale i jiných granulí. (C) Buněčná linie 
U2OS transfekovaná pEGFP-Ago-2 za klidových podmínek. SG ve kterých kolokalizuje AGO-2 se 
4E1  jsou označené šipkou. Překryv zobrazuje 4E1M, pEGFP-Ago-2, SG marker eIF3B, a šedá jádra 
buněk (DAPI). Měřítko představuje 200 μm. 
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Obrázek 57. AGO-2 je součástí stresových granulí v buněčné linii U2OS s protilátkou eIF4E2 za 
teplotního stresu i stresu způsobeného arzenitanem sodným. (A) Buněčná linie U2OS 
transfekovaná pEGFP-Ago-2 za TS, kdy AGO-2 je součástí SG. SG ve kterých kolokalizuje AGO-2 se 
4E2  jsou označené šipkou. (B) Buněčná linie U2OS transfekovaná pEGFP-Ago-2 za AS, kdy AGO-2 
je součástí SG, ale i jiných granulí. (C) Buněčná linie U2OS transfekovaná pEGFP-Ago-2 za klidových 
podmínek. Překryv zobrazuje 4E2Rb, pEGFP-Ago-2, SG marker 3BM, a šedá jádra buněk (DAPI). 
Měřítko představuje 200 μm. 
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5.3.15 Souhrn složení stresových granulí 

5.3.15.1 Složení stresových granulí za různých stresových podmínek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 5. Složení stresových granulí za různých stresových podmínek – TS a AS v buněčné 
linii 4E2-GFP a 4E1-GFP. Tmavou barvou je zvýrazněn protein vyskytující se v SG, světlou barvou je 
zvýrazněn protein nevyskytující se v SG. 

 

5.3.15.2 Kolokalizace vybraných proteinů se 4E1/4E2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabulka 6. Kolokalizace vybraných proteinů s proteiny 4E1 a 4E2. Tmavou barvou je zvýrazněn 
protein kolokalizující se 4E1 či 4E2, světlou barvou je zvýrazněn protein nekolokalizující se 4E1 či 
4E2. 

 
podmínky 

protilátka TS AS 

eIF4GI je součástí SG je součástí SG 

eIF4GIII/eIF4GII je součástí SG není součástí SG 

PABP je součástí SG je součástí SG 

Ribozomální protein L22 není součástí SG je součástí SG 

Ribozomální protein S5 je součástí SG je součástí SG 

eIF3E není součástí SG není součástí SG 

eIF3H není součástí SG není součástí SG 

eIF4E-BP1 není součástí SG není součástí SG 

eIF4E-T není součástí SG není součástí SG 

HUR je součástí SG je součástí SG 

DCP1a je součástí SG není součástí SG 

DDX6 je součástí SG je součástí SG 

AGO-2 je součástí SG je součástí SG 

 
buněčná linie 

protilátka 4E2-GFP 4E1-GFP 

eIF4GI kolokalizují za TS kolokalizují 

eIF4GIII/eIF4GII kolokalizují za TS kolokalizují za TS 

PABP kolokalizují zaTS kolokalizují 

Ribozomální protein L22 nekolokalizují kolokalizují za AS 

Ribozomální protein S5 kolokalizují za TS kolokalizují 

eIF3E nekolokalizují nekolokalizují 

eIF3H nekolokalizují nekolokalizují 

eIF4E-BP1 nekolokalizují nekolokalizují 

eIF4E-T nekolokalizují nekolokalizují 

HUR kolokalizují za TS kolokalizují 

DCP1a kolokalizují za TS kolokalizují za TS 

DDX6 kolokalizují za TS kolokalizují 

AGO-2 kolokalizují za TS kolokalizují  
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6 Diskuze 

 
Mezi nejčastěji zvolené stresové faktory indukující tvorbu stresových granulí 

patří arzenitan sodný, vysoká teplota a peroxid vodíku (Emara et al., 2012; N. L. 
Kedersha et al., 1999). My jsme pro indukci tvorby stresových granulí ve svých 
experimentech zvolili vysokou teplotu a arzenitan sodný, protoţe předchozí práce 
v naší laboratoři ukázaly, ţe sloţení stresových granulí za teplotního stresu a stresu 
způsobeného arzenitanem sodným se liší. Na rozdíl od arzenitanového stresu, do 
stresových granulí za tepelného stresu lokalizoval translační iniciační faktor eIF4E2. 
Dosud nebylo publikováno, ţe by se tento protein za normálních podmínek účastnil 
iniciace translace v lidských buňkách (Fu et al., 2016; Chen & Gao, 2017; Jafarnejad 
et al., 2018; Von Stechow et al., 2015), proto jeho přítomnost ve stresových 
granulích, která jsou místy třídění translačních 48S komplexů (N. Kedersha et al., 
2002), provokovala naši představivost. Chtěli jsme vědět, zda rozdílné sloţení 
stresových granulí závisí pouze na pouţitém typu stresu, nebo zda je způsobené 
rozdílnými translačními iniciačními komplexy, které jsou popsané pro 4E1 a 4E2 (Ho 
& Lee, 2016). Ovšem před samotnými experimenty bylo nutné zoptimalizovat 
stresové podmínky vyuţívané k tvorbě stresových granulí v naší laboratoři.  

 

6.1 Optimalizační experimenty 

K indukci stresových granulí pomocí vysokých teplot byl pouţit jiný postup, 
neţ bylo publikováno (N. L. Kedersha et al., 1999), z důvodu předchozích neúspěchů 
mých kolegů. Postup, dříve zavedený v laboratoři, bylo potřeba zoptimalizovat pro 
pouţití u stabilních linií. Pro indukci stresových granulí způsobených vysokou 
teplotou jsme zvolili vyuţití termobloku, na který byla postavena miska s ţivými 
buňkami nasazenými na krycím sklíčku. Po dobu jedné hodiny byla kaţdých 15 minut 
měřena teplota v médiu ponornou sondou napojenou na teploměr. Cílem bylo nalézt 
takové podmínky, které ještě budou fyziologické a zároveň budou charakterizovány 
dostatečnou tvorbou stresových granulí. K optimalizaci správné teploty bylo zvoleno 
několik různých teplot termobloku, a to: 41 °C, 43 °C, 45 °C, 47 °C a 49 °C. Ukázalo 
se, ţe nejvhodnější teplota termobloku k indukci stresových granulí teplotním šokem 
je 47 °C. A to z toho důvodu, ţe při teplotě termobloku 41 °C, vůbec nedošlo ke 
zvýšení teploty v médiu u buněk, a tím pádem ani k tvorbě stresových granulí. 
Zatímco při teplotách termobloku 43 °C a 45 °C, docházelo ke zvýšení teploty v 
médiu, ale nedošlo k tvorbě stresových granulí (SG se v buňkách objevovali 
sporadicky a ve velmi malé míře). Nejvyšší teplota termobloku, která byla testovaná, 
byla 49 °C, ale i ta se ukázala jako nevhodná k indukci stresových granulí  - došlo 
k indukci SG, avšak teplota média přesáhla 42 °C, coţ uţ nelze povaţovat za 
fyziologické podmínky. Navíc při teplotě 49°C docházelo k přílišnému nahloučení 
GFP signálu do jádra buněk. Oproti nedostatkům ostatních teplot, se teplota 
termobloku 47 °C být nejvhodnější – při této teplotě došlo k navození stavu 
podobného horečce a zároveň k tvorbě stresových granulí v hojné míře, proto jsme 
tedy pro veškeré experimenty zvolili teplotu termobloku 47 °C. 

Pro navození podmínek oxidativního stresu je vyuţíván arzenitan sodný (N. L. 
Kedersha et al., 1999). K otestování, jaké mnoţství arzenitanu sodného je 
nejvhodnější k indukci stresových granulí, bylo zvoleno několik jeho různých 
koncentrací - 0,25 mM, 0,5 mM, 1 mM, 2 mM. Nejvhodnější se ukázala být 0,5 mM 
koncentrace arzenitanu sodného – při 0,25 mM koncentraci se tvořili stresové 
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granule, ale v niţší míře v porovnání s ostatními koncentracemi. Protoţe ostatní 
koncentrace arzenitanu sodného indukovali zhruba stejné mnoţství stresových 
granulí, zvolili jsme tu nejniţší z nich a to tedy 0,5 mM koncentraci arzenitanu 
sodného. Navíc, tato koncentrace arzenitanu sodného (0,5 mM) je standardně 
pouţívaná k indukci tvorby stresových granulí pro řadu buněčných linií i jinými autory 
(Guil, Long, & Caceres, 2006; N. Kedersha et al., 2000; N. L. Kedersha et al., 1999). 

Původním záměrem při řešení jednoho z hlavních cílů této práce – vizualizace 
dvojic proteinů z rodiny 4E, byla transfekce stabilní buněčné linie. Buňka by 
obsahovala jeden 4E protein ve fúzi s GFP pod kontrolou tetracyklinového promotoru 
a druhý 4E protein by byl nesen na plazmidu ve fúzi s pmCherry-C1 kotvou. V naší 
laboratoři zatím nikdo neměl zkušenosti s transfekcí stabilních buněčných linií U2OS 
s příslušným 4E proteinem ve fúzi s GFP, proto bylo nutné nalézt optimální způsob, 
jak tyto stabilní buněčné linie transfekovat. Bylo pouţito několik postupů vyuţívající 
různé pořadí nasazení buněk, indukce produkce proteinu GFP-4E pomocí 
tetracyklinu a transfekce. Postupy A (nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí 
produkce 4E proteinu tetracyklinem, následované transfekcí po 5 hodinách a růstem 
dalších 24 hodin, s následnou fixací buněk) a D (nasazení buněk na sklíčka zároveň 
s indukcí produkce 4E proteinu tetracyklinem, následované transfekcí po 24 
hodinách a růstem dalších 24 hodin, s následnou fixací buněk) měli velmi nízkou 
účinnost (12.93% a 12.80% transferovaných buněk), proto jsme od těchto postupů 
upustili. Postup C, při kterém byly nasazeny buňky na sklíčka, transfekovány po 5 
hodinách růstu a indukovány tetracyklinem pro produkci 4E proteinu za dalších 24 
hodin, s následnou fixací buněk, sice vykazoval vysokou účinnost (35.47% 
transferovaných buněk), ovšem z důvodu časové náročnosti transfekce při tomto 
postupu, jsme se rozhodli upustit i od tohoto postupu. Nejvhodnějším způsobem 
transfekce je postup B: nasazení buněk na sklíčka zároveň s indukcí produkce 4E 
proteinu tetracyklinem, následované transfekcí po 5 hodinách a růstem dalších 48 
hodin, poté následovalo zafixování buněk. Účinnost tohoto postupu byla 36,03% 
transferovaných buněk. Postup E byl zcela totoţný jako postup B, avšak s tím 
rozdílem, ţe byl buňkám dodán hygromycin, který byl pouţit k selekci buněk s GFP 
kazetou od buněk, které ji během dělení ztratily. Účinnost transfekce byla sice vyšší 
(44.68% transferovaných buněk), avšak hygromycin inhibuje translokaci ribozomu a 
přímo interferuje s translací, proto nám přišlo bezpečnější jej při transfekci buněk 
raději nepouţívat. 

  Od transfekce jako takové jsme ovšem upustili, z důvodu nízkého počtu 
ţivých transfekovaných buněk pro analýzu – pro buňky byla transfekce 
Lipofectaminem a následný tepelný šok aţ příliš velkým stresem, který nepřeţívaly. 

 

6.2 Vizualizace dvojic lidských translačních iniciačních faktorů z rodiny 
proteinů eIF4E za stresu a porovnání jejich lokalizace ve stresových 
granulích 

Eukaryotický iniciační faktor 4E (eIF4E), je principiálním komponentem 
v zahájení a regulaci translace v eukaryotických buňkách, rozeznávající m7G čepičku 
na mRNA. Byly charakterizovány 3 třídy eIF4E proteinů, z nichţ kaţdá má svého 
zástupce mezi lidskými eIF4E, a to: eIF4E1, eIF4E2 (4EHP, 4E-LP) a eIF4E3 (Joshi 
et al., 2005). Mimo aktivní translaci je protein eIF4E součástí RNP granulí, mezi něţ 
patří stresové granule (N. Kedersha et al., 2002). Bylo prokázáno, ţe všichni členové 
z rodiny proteinů 4E jsou přítomni ve stresových granulích, ovšem v závislosti na 
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pouţitém stresu je jejich lokalizace do stresových granulí rozdílná – protein eIF4E1 je 
součástí stresových granulí, které byly indukované arzenitanem sodným nebo 
vysokou teplotou, protein eIF4E2 je součástí stresových granulí, které byly 
indukované vysokou teplotou, ale nikoli stresových granulí indukovaných 
arzenitanem sodným a protein eIF4E3 je stejně jako eIF4E1 součástí stresových 
granulí, které byly indukované arzenitanem sodným a vysokou teplotou (Frydryskova 
et al., 2016; N. Kedersha et al., 2005). Co ovšem zkoumáno nebylo, je jejich 
vzájemná kolokalizace ve stresových granulích za různých typů stresu. V této práci 
tedy šlo o ověření tvrzení, ţe eIF4E1 je součástí kaţdé stresové granule (Fournier et 
al., 2013), a zároveň jsme chtěli zjistit, zda spolu jednotlivé 4E proteiny kolokalizují 
ve stresových granulích nebo zda tvoří samostatnou podskupinu stresových granulí, 
kde místo eIF4E1 bude eIF4E2 či eIF4E3. K potvrzení či vyvrácení této hypotézy 
byly vytvořeny tři nezávislé buněčné replikáty, a pozorování byla statisticky 
vyhodnocena. Pro statistické vyhodnocení dat byl pouţit dvouvýběrový párový t-test 
na střední hodnotu a dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů, oba na hladině 
významnosti 5%. Na základě definice centrální limitní věty není v případě 
dostatečného počtu hodnot (v řádu několika desítek) nutné zkoumat shodu rozloţení 
naměřených hodnot s normálním (Gaussovým) rozdělením (Swoboda, Frisch, & 
Císař, 1977). Proto nebyla zkoumána normalita dat u ţádného z testů. 

Z našich pozorování vyplývá, ţe protein eIF4E1 je opravdu přítomen ve všech 
stresových granulích, bez ohledu na typ stresu, a dochází k jeho vzájemné 
kolokalizaci s ostatními členy 4E proteinů -  eIF4E2 a eIF4E3. Za vysokých teplot tak 
vznikají 4E2 SG (obsahující 4E1 i 4E2), a 4E3 SG (obsahující 4E1 i 4E3), a za 
arzenitanového stresu vznikají pouze 4E3 SG. Také jsme potvrdili, ţe protein eIF4E2 
není přítomen ve stresových granulích indukovaných arzenitanem sodným (jeho 
výskyt v SG byl menší neţ 20%), jak je uvedeno v článku od autorky Frydrýškové et 
al. (2016). Bylo potvrzeno, ţe cca 20% buněk transferovaných prázdným vektorem 
pEGFP tvoří stresová granula (N. L. Kedersha et al., 1999; N. Kedersha, Tisdale, 
Hickman, & Anderson, 2008), proto jsme nehodnotili skupiny stresových granulí, 
které vznikaly v méně neţ 20%. 

Vzájemná kolokalizace jednotlivých 4E proteinů během různých stresů není 
stejná. Kolokalizace 4E1 a 4E2 proteinů ve stresových granulích za teplotního stresu 
není 100%, bylo prokázáno, ţe se počet 4E1 SG a 4E2 SG statisticky liší – během 
teplotního stresu se tvoří více 4E1 SG neţ 4E2 SG. Za vysokých teplot tedy vznikají 
dva typy stresových granulí, menšina (30%), která obsahuje pouze eIF4E1 protein a 
většina (70%), ve které spolu kolokalizují eIF4E1 a eIF4E2. Naopak, kolokalizace 
4E1 a 4E3  proteinů ve stresových granulích za teplotního stresu je téměř 100%, bylo 
prokázáno, ţe se počet 4E1 SG a 4E3 SG statisticky neliší - za teplotního stresu se 
mnoţství stresových granulí obsahujících pouze eIF4E1 protein, od mnoţství 
stresových granulí obsahujících proteiny eIF4E1 a eIF4E3, liší o 2%. Kolokalizace 
4E2 se 4E3 proteinů ve stresových granulích za teplotního stresu není 100%, stejně 
jako v případě kolokalizace 4E1 a 4E2. Bylo prokázáno, ţe se počet 4E3/2 SG 
(obsahující eIF4E3 i eIF4E2) a 4E3 SG statisticky liší – během teplotního stresu se 
tvoří více 4E3 SG neţ 4E3/2 SG.  

Jak jiţ bylo řečeno, při stresu způsobeným arzenitanem sodným nedochází 
k tvorbě 4E2 SG, proto spolu 4E1 a 4E2 za stresu způsobeného arzenitanem 
sodným nekolokalizují. Je ale zajímavé, ţe eIF4E2 je součástí P-tělísek během 
teplotního, ale i arzenitanového stresu (Frydryskova et al., 2016). eIF4E2 je 
pravděpodobně součástí P-tělísek proto, ţe se v interakci se specifickými proteiny 
podílí na represi translace a rozkladu mRNA s AU bohatými sekvencemi v 3´UTR (Fu 
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et al., 2016). Kolokalizace 4E1 a 4E3 proteinů ve stresových granulích za stresu 
indukovaného arzenitanem sodným je 100%, bylo prokázáno, ţe se počet 4E1 SG a 
4E3 SG statisticky neliší. Kolokalizace proteinů 4E2 se 4E3 za stresu způsobeným 
arzenitanem sodným je stejná jako v případě kolokalizace 4E1 a 4E2 – proteiny 4E2 
a 4E3 spolu nekolokalizují.  

Z našich pozorování vyplývá, ţe protein eIF4E3 kolokalizuje ve stresových 
granulích spíše s eIF4E1 neţ s eIF4E2. Důvodem toho můţe být fakt, ţe stejně jako 
eIF4E1, se protein eIF4E3 pravděpodobně účastní aktivní translace za klidových 
podmínek (na rozdíl od eIF4E2, které se podílí spíše na represi translace), a proto za 
stresových podmínek lokalizuje do stresových granulí (je součástí 48S komplexů 
přemístěných do SG) (Frydryskova et al., 2016). Zároveň bylo prokázáno, ţe eIF4E3, 
stejně jako eIF4E1, interaguje s eIF4G, který je známou součástí stresových granulí 
(Frydryskova et al., 2016), coţ můţe být dalším důvodem lokalizace eIF4E3 do SG 
(díky interakci eIF4E3 s eIF4G). Nebo naopak, důvod proč eIF4E3 lokalizuje do SG 
je ten, ţe inhibuje translaci tím, ţe svým navázáním na m7G čepičku na mRNA brání 
vazbě eF4E1, a následné translaci (Osborne et al., 2013). Bylo prokázáno, ţe do 
stresových granulí lokalizuje veškerá mRNA, nascentní transkripty i translatující se 
mRNA (Guil et al., 2006; N. Kedersha et al., 2005; Mollet et al., 2008), a je tedy 
moţné, ţe právě do stresových granulí lokalizuje i inhibovaná mRNA, nakonec, 
proteinů známých v inhibici translace je ve stresových granulích popsáno také 
několik – například AGO-2, TTP nebo BRF-1 (N. Kedersha et al., 2005; Leung et al., 
2006). 

V rámci experimentu vizualizace dvojic 4E proteinů ve stresových granulích 
nás zajímalo, zda počty stresových granulí nejsou ovlivněny různým pouţíváním 
specifických SG markerů (myší nebo králičí protilátka proti eIF3B) - myší protilátkou 
3BM (SGM), a králičí protilátkou eIF3B (SGRb). V tomto případě je však výsledek 
rozporuplný – za teplotního stresu se počet SGM a SGRb statisticky neliší, ale za 
stresu způsobeného arzenitanem sodným se tyto počty statisticky liší. Tento rozkol je 
dán pravděpodobně tím, ţe výsledné počty jednotlivých SG nejsou shodné, ačkoliv 
počty analyzovaných buněk se výrazně neliší. Za stresu způsobeného arzenitanem 
sodným bylo pozorováno 2 843 SGM a 3 309 SGRb, rozdíl v počtu mezi SGM a 
SGRb za arzenitanového stresu je mnohem větší (466 SG) neţ rozdíl mezi SGM a 
SGRb za teplotního stresu (102 SG), kdy bylo pozorováno 2 600 SGM a 2 498 
SGRb. Ze zpracovaných dat vyplývá, ţe za stresu způsobeného arzenitanem 
sodným vzniká celkově více stresových granulí neţ za teplotního stresu, tento fakt 
v součinnosti s pravděpodobně rozdílnou kvalitou protilátek zapříčiňuje pozorovaný 
rozdíl. Dále nás také zajímalo, zda lokalizace 4E proteinu do stresových granulí není 
ovlivněna přítomností GFP kotvy (27 kDA), která je podobně velká jako eIF4E protein 
(28 kDA), proto jsme srovnávali počty 4E1-GFP SG s 4E1(endo) SG a 4E2-GFP SG 
s 4E2(endo) SG. V obou případech, za obou typů stresu jsme došli ke stejnému 
závěru, a to, ţe se počty SG obsahující 4E1-GFP/4E2-GFP se neliší od počtu SG 
obsahující 4E1(endo)/4E2(endo), coţ znamená, ţe GFP neovlivňuje lokalizaci 4E 
proteinu do stresových granulí. 

Iniciace translace je mimo jiné také ovlivněna hladinou kyslíku v buňce. 
Podmínky, které se označují jako klidové (normoxia – 21%) ne vţdy odpovídají 
fyziologickým podmínkám. Ve skutečnosti kolísá hladina kyslíku v lidských tkáních 
mezi 1 - 11 %. Toto zjištění vedlo k otázce, jak jsou za těchto podmínek ovlivněny 
eIF4E proteiny a následná translace. Bylo prokázáno, ţe buňky vyuţívají za hypoxie 
(≤ 1 % kyslíku) k translaci pouze faktor eIF4E2, za tzv.“fyzioxie“ (1 – 8 % kyslíku) 
vyuţívají k translaci kombinaci eIF4E1 a eIF4E2 a za tzv. normoxie (21%) vyuţívají 
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k translaci výlučně faktor eIF4E1. Proto pro buňku hypoxie není zřejmě tak limitujícím 
stresem z hlediska inhibice translace, jak se předpokládalo, protoţe buňka dokáţe 
přepínat z 4E1 iniciace translace nečinné za hypoxie, na 4E2 translaci činnou právě 
během hypoxie (Timpano & Uniacke, 2016; Uniacke et al., 2012; Yi et al., 2013).  

Protoţe nedílnou součástí stresových granulí jsou nekanonické 48S komplexy 
a velká část mRNA obsaţená ve stresových granulích pochází z polyzomů, jsme 
postulovali hypotézu, ţe 4E2 protein by měl být zastoupen ve stresových granulích 
hypoxických buněk více, neţ protein 4E1, jejich poměr by dokonce mohl být přesně 
opačný neţ za tepelného stresu, kdy je 4E1 protein přítomen v kaţdém SG (100%) a 
4E2 pouze v menšině (cca 70%). Na základě publikace od autorů Timpano a 
Uniacke (2016), jsme si chtěli ověřit, zda protein eIF4E2 lokalizuje do stresových 
granulí při hypoxii více neţ protein eIF4E1, popřípadě eIF4E3.  

Z našich pozorování vyplývá, ţe eIF4E2 je součástí stresových granulí, ale 
tvoří i jiná granula, v porovnání s proteiny 4E1 a 4E3, která se v samostatných 
granulích nenacházejí, pouze ve stresových granulích. Tato specifická granula 
neobsahující eIF3 protein by mohla být předmětem dalších experimentů – 
identifikace, zda se jedná o jiná RNP granule, nebo zda jsou to 4E2 SG mající 
specifickou funkci. Přesto, ţe nedošlo ke kolokalizaci eIF4E2 s eIF3 jako SG 
markerem, tak je moţné, ţe se stále jedná o stresové granule – v některých 
případech stresů došlo k tomu, ţe se eIF3 nevyskytoval v SG (J. Ross Buchan et al., 
2008; T. Grousl et al., 2009).  

Nicméně je také moţné, ţe nízká kolokalizace proteinu eIF4E2 s eIF3 jako 
markerem SG byla dána rozdílnými experimentálními podmínkami pro navození 
hypoxie neţ bylo publikováno (Timpano & Uniacke, 2016; Yi et al., 2013) – k indukci 
hypoxie byly vyuţity hladiny kyslíku: 1% na 20 – 25 minut, nebo 0,1%  na 24 hodin, 
v našich laboratorních podmínkách jsme však pouţili 1% hladinu kyslíku na 24 hodin, 
protoţe náš laboratorní termostat určený pro hypoxické experimenty neumoţňuje 
navodit niţší hladinu kyslíku neţ 1%. 

 

6.3 Vizualizace vybraných proteinů různých skupin ve stresových 
granulích 

Odlišné sloţení stresových granulí závisí na povaze a délce trvání stresu 
(Anderson & Kedersha, 2008), příkladem je přítomnost proteinu G3BP ve stresových 
granulích – za teplotního stresu (působení 45 °C po dobu 40 minut) není G3BP 
součástí stresových granulí, naopak během arzenitanového stresu (působení 200 μM 
arzenitanu sodného po dobu 1 hodiny) dochází k lokalizaci G3BP do stresových 
granulí (N. Kedersha et al., 2016). Odlišné sloţení stresových granulí je podrobněji 
prozkoumáno u kvasinek, kdy na toto téma existuje několik publikací (J. R. Buchan, 
Yoon, & Parker, 2011; J. Ross Buchan et al., 2008; T. Grousl et al., 2009; Tomas 
Grousl et al., 2013; Cherkasov et al., 2015), zatímco publikací týkajících se odlišného 
sloţení stresových granulí u savců je minimum.  

Pro tuto část práce jsme si vybrali proteiny spadající do dvou skupin: iniciace 
translace (eIF4GI, eIF4GIII/II, PABP, ribozomální protein L22, ribozomální protein S5 
eIF3E, eIF3H) a proteiny umlčující translaci (4E-BP1, 4E-T, HUR, DDX6, DCP1a, 
AGO-2). U většiny proteinů, které jsme detekovala ve stresových granulích je známo, 
ţe lokalizují do stresových granulí, co však známo není, je zda existuje v lidských 
buňkách rozdíl v lokalizaci těchto proteinů ve stresových granulích, a tím pádem i ve 
sloţení stresových granulí, mezi teplotním a arzenitanovým stresem. Také nás 
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zajímalo, zda tyto proteiny kolokalizují či nikoliv s eIF4E1, respektive eIF4E2, a zda 
přítomnost proteinu eIF4E2 ve stresových granulích ovlivní jeho sloţení či nikoliv.  

Jak jiţ bylo několikrát řečeno, komplex eIF4F se skládá z proteinů eIF4E, 
eIF4G a eIF4A. Stejně jako u eIF4E, existují i varianty proteinu eIF4G (eIF4GI,  
eIF4GII, eIF4GIII). Na základě toho, jaký eIF4E protein tento komplex obsahuje, 
rozlišujeme 3 varianty eIF4F komplexů: eIF4F, skládající se z eIF4E1, eIF4GI a 
eIF4A; eIF4H, skládající se z eIF4E2, eIF4GIII a eIF4A; eIF4FM, skládající se z 
eIF4E3, eIF4GI a eIF4A. Komplex eIF4F je činný hlavně při translaci během 
klidových podmínek, komplex eIF4H hraje důleţitou roli v translaci během hypoxie a 
komplex eIF4FM je regulován pomocí MNK kinázy, jeho přesná funkce zatím nebyla 
identifikována (Anderson & Kedersha, 2006; J. Ross Buchan & Parker, 2009; Ho & 
Lee, 2016). Tím, zda protein eIF4E3 kolokalizuje s eIF4GI do stresových granulí, 
jejichţ součástí by tím pádem mohl být právě i komplex eIF4FM (coţ by mohlo 
naznačit jeho moţnou funkci), jsem se z časových důvodů nezabývala.  

Bylo prokázáno, ţe translační iniciační faktor eIF4E2 interaguje za hypoxie 
spíše s eIF4GIII, neţ eIF4GI (Ho et al., 2016), ale nikde nebylo publikováno, zda 
lokalizuje do stresových granulí. Z našich pozorování vyplývá, ţe protein 
eIF4GIII/4GII je součástí stresových granulí indukovaných vysokou teplotou, a 
kolokalizuje za vysokých teplot jak s eIF4E1, tak s eIF4E2. Ovšem za stresu 
způsobeného arzenitanem sodným se protein eIF4GIII/4GII ve stresových granulích 
téměř nevyskytuje (menší neţ 20% výskyt), tím pádem nekolokalizuje za 
arzenitanového stresu s eIF4E1. Tato zjištění naznačují, ţe za oxidativního stresu, 
kdy eIF4E2 není součástí stresových granulí, nedochází k lokalizaci eIF4GIII/4GII do 
SG. Nicméně protein eIF4GIII/4GII  lokalizuje do stresových granulí za vysokých 
teplot, kdy je součástí SG právě i eIF4E2. Získaná i publikovaná data naznačují, ţe 
protein eIF4GIII/4GII by mohl být další součástí 4E2 SG. Na otázku, zda je 
přítomnost proteinu 4GII/III ve stresových granulích závislá na přítomnosti 4E2, 
respektive zda se vyskytují ve stejném 48S komplexu, by se dalo odpovědět 
například s vyuţitím malých interferujících RNA cílených proti 4E2, případně 
s pouţitím linie, která má deleci v genu pro 4E2. Vyřešení této otázky by mohlo být 
předmětem dalšího výzkumu. 

Translační iniciační faktory eIF4GI, PABP, eIF3E, eIF3H a ribozomální protein 
S5 (sloţka malé ribozomální podjednotky), jsou standardními sloţkami 48S 
komplexu (Pestova et al., 2001), ve kterém by se měl vyskytovat i na čepičku 
navázaný protein eIF4E1, proto jsme předpokládali, ţe budou tyto proteiny 
lokalizovat do stresových granulí s eIF4E1. Toto očekávání se u S5, eIF4GI a PABP 
potvrdilo. Tyto proteiny lokalizovaly do SG za teplotního i arzenitanového stresu, bez 
ohledu na přítomnost nebo absenci 4E2 proteinu. 

 Překvapilo nás však, ţe podjednotky eIF3E a H do stresových granulí 
nelokalizují, navzdory tomu, ţe eIF3B je ustanovený jako marker stresových granulí 
(N. Kedersha et al., 2005), a protein eIF3E byl pozorován jako součást SG (N. 
Kedersha & Anderson, 2009). Vzhledem k tomu, ţe tato data pochází z jediného 
pozorování, nelze vyloučit laboratorní záměnu nebo nespecifickou vazbu protilátky 
na jiný protein. Nicméně savčí protein eIF3 se skládá ze 13 podjednotek (eIF3A – 
eIF3M), ovšem ne všechny interagují s RNA - pouze podjednotky eIF3A – eIF3G 
(Dong & Zhang, 2006). A zřejmě proto, ţe eIF3H neinteraguje s RNA, tak není 
součástí stresových granulí. Komplex eIF3 kvasinky Saccharomyces cerese se 
skládá z 5 základních podjednotek - eIF3A, eIF3B, eIF3C, eIF3G a eIF3I, zatímco 
kvasinka Schizosaccharomyces pombe obsahuje dva různé komplexy eIF3, které 
oba obsahují základní podjednotky, ale liší se v eIF3E a eIF3M, tato zjištění 
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naznačují, ţe různé komplexy eIF3 jsou zapojeny do translace různých mRNA (Zhou 
et al., 2005). Translace různých mRNA u člověka by mohla probíhat prostřednictvím 
alternativních eIF3 komplexů, podobně jako je to popsáno u kvasinek. To by mohlo 
ovlivňovat schopnost eIF3E lokalizovat do SG.  

O 48S komplexech, které jsou součástí stresových granulí, se říká, ţe jsou 
nekanonické, některé jejich součásti v nich totiţ chybí, např. eIF2, eIF2B a eIF5 (N. 
Kedersha et al., 2002), proto je klidně moţné, ţe ani velká ribozomální podjednotka 
nebo eIF3 komplex se ve stresových granulích nenacházejí celé. Protein L22 je 
jedním z několika proteinů, ze kterých se skládá velká ribozomální podjednotka 
(Wool et al., 1995). Několikrát bylo publikováno, ţe velká ribozomální podjednotka 
(60S) není součástí stresových granulí, a proto stresové granule nejsou místem 
translace během stresu (Anderson & Kedersha, 2008; J. Ross Buchan & Parker, 
2009; N. Kedersha et al., 2002). Autoři těchto prací pouţili k detekci absence velké 
ribozomální podjednotky ve stresových granulích protilátku proti ribozomálnímu 
proteinu L5 a L37. Proto pro nás nebylo překvapením, kdyţ z provedených 
pozorování bylo jasné, ţe ribozomální protein L22, který je součástí velké 
ribozomální podjednotky se za teplotního stresu ve stresových granulích nevyskytuje 
(menší neţ 20% výskyt), a tím pádem nekolokalizuje za vysokých teplot s eIF4E1, 
ani s eIF4E2. Co nás ovšem překvapilo, byla jeho přítomnost ve stresových granulích 
indukovaných arzenitanem sodným a jeho kolokalizace s eIF4E1. Přítomnost L22 ve 
stresových granulích indukovaných arzenitanem sodným si vysvětlujeme tím, ţe je 
moţné, ţe oxidativní stres způsobuje translokaci buď celé velké ribozomální 
podjednotky, nebo jen jejích částí do stresových granulí. Na druhou stranu, vzhledem 
k tomu, ţe tato data pochází z jediného pozorování, nelze vyloučit ani laboratorní 
záměnu, nespecifickou vazbu protilátky na jiný protein atd.  

Další skupinou proteinů, jejichţ lokalizací do stresových granulí jsem se 
zabývala, tvoří proteiny inhibující translaci: 4E-BP1 4E-T, HUR, DCP1a, DDX6 a 
AGO-2. Jelikoţ není známa ţádná publikace popisující translaci iniciovanou přes 
eIF4E2 protein u savců za klidových podmínek, naopak je známá řada prací, které za 
klidových podmínek popisují tento protein jako inhibiční ve vztahu k translaci (Chapat 
et al., 2017; Chen & Gao, 2017; Von Stechow et al., 2015), předpokládali jsme, ţe 
4E2 SG by mohly některé takové inhibiční proteiny obsahovat. 

 Protein 4E-BP1 ve své defosforylované formě váţe protein eIF4E1 a inhibuje 
jeho vazbu na čepičku a následnou translaci (Joshi et al., 2004). Bylo publikováno, 
ţe 4E-BP1 nelokalizuje do stresových granulí (N. Kedersha et al., 2002), toto tvrzení 
jsme chtěli ověřit, také nás zajímalo, zda protein 4E-PB1 je ovlivněn přítomností 
eIF4E2 proteinu ve stresových granulích, či nikoliv. A z mých pozorování vyplývá, ţe 
protein eIF4E-BP1 nelokalizuje do stresových granulí ani za teplotního stresu, ani za 
stresu indukovaného arzenitanem sodným, a tím pádem nekolokalizuje ve 
stresových granulích s eIF4E1, ani s eIF4E2. 

Přenašeč eIF4E (4E-T), stejně jako 4E-BP1, interaguje s eIF4E1 a 
transportuje tento protein buď do jádra buňky, nebo do P-tělísek, čímţ inhibuje 
iniciaci translace. Zároveň 4E-T interaguje s eIF4E2 a taktéţ ho translokuje do P-
tělísek (Dostie et al., 2000; Kubacka et al., 2013). Nás zajímalo, zda se protein 4E-T 
bude vyskytovat ve 4E1 SG nebo 4E2 SG, protoţe při zvýšené expresi jsme jej ve 
stresových granulích indukovaných teplotním stresem jiţ dříve pozorovali 
(nepublikovaná data). Z našich pozorování vyplývá, ţe protein 4E-T, stejně jako 
protein eIF4E-BP1, nelokalizuje do stresových granulí ani za teplotního stresu, ani za 
stresu indukovaného arzenitanem sodným, a tím pádem nekolokalizuje ve 
stresových granulích s eIF4E1, ani s eIF4E2. 
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Protein HUR váţe AU bohaté sekvence (AREs) na mRNA, čímţ dojde k její 

stabilizaci a ochraně před ARE zprostředkovanou degradací (Gallouzi et al., 2003). 

Lokalizace proteinu HUR do stresových granulí za teplotního stresu byla známá 

(Gallouzi et al., 2003), co ovšem známo nebylo je, zda je protein HUR součástí 

stresových granulí indukovaných arzenitanem sodným. Našimi pozorováními jsme 

potvrdili, ţe protein HUR je součástí stresových granulí za teplotního stresu, a 

zároveň jsme došli k závěru, ţe je protein HUR součástí i stresových granulí 

indukovaných arzenitanem sodným a zároveň dochází k jeho kolokalizaci jak 

s eIF4E1, tak s eIF4E2. 

DCP1a je enzym hrající roli při degradaci mRNA - odstraňuje m7G čepičku z 5´ 
konce mRNA (Lykke-Andersen, 2002). DCP1a je součástí P-tělisek, a je často 
pouţíván jako marker P-tělísek (N. Kedersha et al., 2005). Nicméně, protein DCP1a 
byl jiţ dříve nalezen jako součást stresových granulí, avšak pouze v buňkách u 
kterých byla zvýšená hladina vazebného proteinu cytoplazmatického 
polyadenylačního elementu 1 (CPEB-1) (Wilczynska, 2005), zda je DCP1a součástí 
stresových granulí indukovaných vysokou teplotou publikováno nebylo. Z našich 
pozorování však vyplývá, ţe DCP1a  je součástí stresových granulí indukovaných za 
teplotního stresu, a nelokalizuje do stresových granulí za stresu způsobeného 
arzenitanem sodným, ale do jiných granulí, pravděpodobně právě do P-tělísek. 
Z toho plyne, ţe za teplotního, nikoliv za arzenitanového stresu, DCP1a kolokalizuje 
s eIF4E1 i eIF4E2. Moţná v SG indukovaných vysokou teplotou dochází 
k odstranění m7G čepičky z mRNA a komplexu eIF4F pomocí DCP1a, a následnému 
transportu do P-tělísek. 

DDX6 je protein známý svou účasti miRNA zprostředkovaném umlčování 

transkriptů a degradaci mRNA (Wang et al., 2017). Protein DDX6 je stejně jako 

protein DCP1a, proteinem P-tělísek (Souquere et al., 2009), bylo však publikováno, 

ţe na rozdíl od DCP1a, se DDX6 vyskytuje i ve stresových granulích indukovaných 

arzenitanem sodným v HeLa buňkách (Wilczynska, 2005). Z našich pozorování 

vyplývá, ţe DDX6 je součástí stresových granulí za teplotního stresu. Avšak jeho 

distribuce ve stresových granulích za stresu způsobeného arzenitanem sodným je 

rozdílná vzhledem k buněčným liniím – v buněčné linii 4E2-GFP byl protein DDX6 

součástí jiných granulí, pravděpodobně P-tělísek; v buněčné linii 4E1-GFP docházelo 

k částečné kolokalizaci 4E1 s DDX6, zároveň byl však DDX6 lokalizován i v jiných 

granulích. Tato zjištění vedou k závěru, ţe za teplotního stresu DDX6 kolokalizuje jak 

s 4E1, tak s 4E2, a za stresu způsobeného arzenitanem sodným je část DDX6 

lokalizována v 4E1 SG a část v jiných granulích.  

Protein AGO-2 se podílí na umlčování translace pomoci miRNA, ačkoliv bývá 

někdy popisován jako protein stimulující translaci (Höck & Meister, 2008). Kromě 

toho je známo, ţe protein AGO-2 lokalizuje jak do stresových granulí, tak do P-

tělísek (Leung et al., 2006; Sen & Blau, 2005). Toto tvrzení jsme našimi 

pozorováními potvrdili – protein AGO-2 je součástí stresových granulí indukovaných 

vysokou teplotou i arzenitanem sodným a kolokalizuje jak s eIF4E1, tak s eIF4E2. 

Veškerá pozorování, která se odchylují od publikovaných dat, by mohla být 
předmětem dalších experimentů, protoţe se jednalo pouze o jeden buněčný replikát. 
Proto by bylo dobré pro úplné potvrzení těchto pozorování experiment zopakovat. 
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To, ţe se sloţení stresových granulí mění za různých stresů, bylo 
zpozorováno i v jiných experimentech, neţ jen v těch našich. Stejně jako vysoké 
teploty, i arzenitan sodný indukuje tvorbu HSP proteinů (Bernstam & Nriagu, 2010). 
Nicméně bylo prokázáno, ţe protein HSP27 lokalizuje do stresových granulí 
indukovaných vysokou teplotou, ale není ve stresových granulích indukovaných 
arzenitanem sodným (N. L. Kedersha et al., 1999), coţ můţe být dáno tím, ţe během 
různých typů stresu je stimulová tvorba rozlišných druhů HSP proteinů. Přítomnost 
proteinů MLN51 a hSMG-1 ve stresových granulích indukovaných arzenitanem 
sodným, ale nikoliv ve stresových granulích indukovaných vysokou teplotou 
naznačuje, ţe tepelný šok způsobuje jinou reakci neţ arzenitan sodný (Brown et al., 
2011; Didiot et al., 2010). Rozdílné sloţení stresových granulí můţe být dáno i tím, 
ţe různé faktory mohou hrát odlišnou roli v reakci na různé stresy. Nebo tím, ţe 
některé faktory lokalizují do stresových granulí kvůli specializovaným funkcím, 
zatímco jiné by mohli hrát specifickou roli při formování a údrţbě stresových granulí – 
jako například v případě proteinu G3BP, který je nezbytný při skládání stresových 
granulí, které byly indukované arzenitanem sodným, ale není potřebný pro tvorbu 
stresových granulí, které byly indukované vysokou teplotou. Eventuálně by rozdílné 
sloţení stresových granulí mohlo být ovlivněno tím, ţe faktory interagují s odlišnými 
mRNA, a tím mohou vznikat specifické podskupiny SG (De Leeuw et al., 2007; Didiot 
et al., 2010; N. Kedersha et al., 2016). Je také moţné, ţe rychlost procesu tvorby 
stresových granulí se vlivem různých stresových podmínek mění (T. Grousl et al., 
2009), coţ můţe mít vliv na sloţení SG. Můţe také docházet k tomu, ţe v různých 
fázích tvorby stresových granulí jsou do SG rekrutovány různé faktory. Rozdílné 
sloţení stresových granulí můţe být ovlivněno i tím, zda je jejich formace závislá na 
fosforylaci eIF2α či nikoli (T. Grousl et al., 2009; N. L. Kedersha et al., 1999). 

Závěrem lze říci, ţe výsledky této práce prokázaly rozdíly ve sloţení 
stresových granulí mezi teplotním stresem a stresem indukovaným arzenitanem 
sodným v lidských buňkách. Zatímco za stresu indukovaného arzenitanem sodným 
dochází k takřka stoprocentní kolokalizaci proteinů eIF4E1 a eIF4E3, za stresu 
tepelného se tvoří menší podskupina stresových granulí, ve kterých je lokalizován 
kromě proteinu eIF4E1 také protein eIF4E2. Tomu odpovídá i distribuce eIF4GIII/II, 
který není součástí stresových granulí indukovaných arzenitanem sodným. Další 
rozdíly ve sloţení stresových granulí za obou typů stresů naznačují, ţe stresové 
granule vznikající za tepelného stresu mají blíţe k P-tělískům a celkově k zástavě 
translace (exkluzivní přítomnost čepičku odjímajícího enzymu DCP1a, který je 
markerem P-tělísek a zároveň prvním krokem v degradaci mRNA řízené z 5´ konce 
(N. Kedersha et al., 2005) a helikázy DDX6, také povaţované za marker P-tělísek 
(Frydryskova et al., 2016)), neţli granule vzniklé indukcí arzenitanem sodným, ve 
kterých je navíc, k překvapení nás všech, přítomen i protein velké ribozomální 
podjednotky L22, který dle doposud publikovaných dat není součástí stresových 
granulí (Anderson & Kedersha, 2008; J. Ross Buchan & Parker, 2009; N. Kedersha 
et al., 2002). Předmětem dalších experimentů by mohlo být kromě jiného 
zodpovězení otázky, do jaké míry ovlivňuje protein eIF4E2 lokalizaci proteinu 
eIF4GIII/II do stresových granulí, nebo vysvětlení přítomnosti proteinu velké 
ribozomální podjednotky L22 ve stresových granulích indukovaných arzenitanem 
sodným. 

Takové pozorování můţe mít zcela jednoduché vysvětlení, a to sice to, ţe 
„úroveň tepelného stresu“, kterou jsme zvolili, je pro buňky víc stresující a vede 
k většímu vnitrobuněčnému poškození, neţ zvolená úroveň stresu oxidativního. 
Nebo se můţe jednat pouze o rozdílné sloţení stresových granulí za různých 
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pouţitých druhů stresů, jako jiţ popsali Kedersha et al (1999), De Leeuw et al. 
(2007), Grousl et al. (2009), Didiot et al. (2010),  Brown et al. (2011), Kedersha et al 
(2016).  

Bohuţel jsme si vědomi toho, ţe technický nedostatek získaných dat tkví 
v pouţití fluorescenčního, nikoli konfokálního mikroskopu, který dělá řezy buňkou a 
kolokalizaci je proto moţné bezpečně posoudit, zatímco u fluorescenčního 
mikroskopu mohlo dojít k tomu, ţe pozorované struktury byly nad nebo pod rovinou 
stresových granulí na úrovni eIF3B. Původním plánem bylo vyuţít konfokální 
mikroskop, bohuţel z časových důvodů bylo od tohoto záměru upuštěno. 

Kaţdopádně fakt, ţe s pouţitím 13 náhodně vybraných proteinů, z nichţ 4 ani 
nelokalizovali do stresových granulí, se nám podařilo ukázat jednoznačné rozdíly 
v jejich sloţení v závislosti na typu pouţitého stresu. To svědčí o překvapivé 
dynamičnosti aţ záhadnosti těchto fascinujících buněčných struktur. Bude potřeba 
ještě dlouhého a soustředěného vědeckého bádání neţ se podaří objasnit všechny 
taje přeměny mRNA v buňce před, během a po stresové události.  

Iniciace translace je v dynamické rovnováze s aktivním procesem tlumení 
translace. Buněčný stres posouvá tuto rovnováhu právě směrem k tlumení translace. 
V buňkách, které byly vystavené stresovým podmínkám, hrají stresové granule 
důleţitou roli v jejich přeţití, například tím, ţe se mohou podílet na selektivní regulaci 
proteinů, které se podílejí na přeţití buněk (Anderson & Kedersha, 2008). Existuje 
mnoho nevyřešených a zajímavých otázek týkajících se stresových granulí. 
Například jakou přesnou roli hrají viry v regulaci translace hostitelských a virových 
mRNA, kdyţ bylo zjištěno, ţe mnoho virů reguluje tvorbu a rozpad SG (Anderson & 
Kedersha, 2008). Jaké faktory a mechanismy se podílejí na rozkladu stresových 
granulí nebo jejich přeměně na trvalé SG, které byly objeveny u 
neurodegenerativních onemocnění (Bentmann, Haass, & Dormann, 2013). Jak jsou 
aktivovány proteiny během stresu, které lokalizují transkripty z polyzomů do 
stresových granulí během vývoje a diferenciace? Zda jsou součástí savčích 
stresových granulí i faktory činné při jiných fázích translace (elongace, terminace), 
jak bylo nedávno objeveno u kvasinek – součástí kvasinkových stresových granulí 
indukovaných vysokou teplotou jsou i translační elongační faktory eEF3, eEF1Bγ2 a 
terminační faktory eRF1, eRF3 (Tomas Grousl et al., 2013), coţ by mohlo vyloučit 
tezi, ţe stresová granula nejsou místem translace během stresu. A mnoho dalších 
otázek. Neméně důleţitou otázkou je i jakou přesnou roli hrají stresové granule 
v oblasti studia rakoviny - stresové granule a jejich komponenty se mohou podílet na 
rezistenci rakovinných buněk na radiační terapii. Radiační terapie způsobuje hypoxii 
a tím dochází k indukci exprese HIF-1α, který mimo jiné stimuluje expresi genů 
podílející se na přeţití buněk. Stresové granule inhibují translaci HIF-1α 
indukovaných transkriptů, a jejich vznik vede k regulaci přeţití nádorových buněk po 
ozařování (Anderson & Kedersha, 2008; Mokas et al., 2009). Ovšem faktor HIF-1α je 
během hypoxie také zodpovědný za stimulaci faktoru eIF4E1, jehoţ nadprodukce 
vede k onkogenní transformaci buněk (Yi et al., 2013). Je moţné, ţe ve stresových 
granulích dochází ke specifickému třídění mRNA, kdy jsou navráceny do translace 
ty, jejichţ nadprodukce vede k transformaci buněk. Jak vyplývá z publikovaných dat i 
našich pozorování, protein eIF4E1 je vţdy součástí stresových granulí, proto by 
vztah mezi SG, HIF-1α a faktorem eIF4E1, potenciálně i faktorem eIF4E3, který jak 
se zdá inhibuje nádorovou transformaci, mohl být předmětem dalšího zkoumání 
v rámci studia rakoviny. 
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7 Souhrn 

 
Vizualizace dvojic lidských translačních iniciačních faktorů z rodiny proteinů eIF4E za 

stresu a porovnání jejich lokalizace ve stresových granulích 

 Pomocí tří nezávislých biologických replikátů o přibliţně 50 buňkách v systému 

stabilních buněčných linií, které produkovaly jeden 4E protein ve fúzi s GFP 

kotvou, zatímco druhý 4E protein spolu s markerem pro stresové granule byl 

detekován pomocí protilátky, se mi podařilo vizualizovat následující dvojice 

lidských 4E proteinů ve stresových granulích: 4E1-GFP s 4E2 endogenním 

proteinem a 4E2-GFP s 4E1 endogenním proteinem. Ve stabilní linii produkující 

4E3-GFP protein jsem detekovala pomocí protilátek proteiny 4E1 nebo 4E2. 

Bohuţel funkční protilátku detekující 4E3 protein jsem neměla k dispozici. 

 

 Ukázala jsem, ţe tyto granula vţdy obsahují protein eIF4E1 a eIF4E3, a 

v závislosti na typu pouţitého stresu mohou dále obsahovat protein eIF4E2. 

 

 Pokud jsem vystavila buňky arzenitanu sodnému, protein eIF4E2 se ve stresových 

granulích téměř nevyskytoval (4% SG), oproti tomu protein eIF4E3 kolokalizoval 

ve 100% zkoumaných stresových granulí s proteinem eIF4E1.  

 

 Naopak u buněk vystavených tepelnému stresu se protein eIF4E2 vyskytoval 

v 70% stresových granulí. To znamená, ţe za tepelného stresu docházelo ke 

vzniku dvou tříd stresových granulí - menšina obsahovala pouze protein eIF4E1 

(4E1 SG) (30%) a většina obsahovala proteiny eIF4E2 i eIF4E1 (4E2 SG) (70%). 

Protein eIF4E3 za tepelného stresu téměř vţdy kolokalizoval s proteinem eIF4E1 

(4E3 SG) (98% stresových granulí) a v porovnání s proteinem eIF4E2 se tvoří 

opět dvě třídy stresových granulí - 4E3 SG (33%) a 4E3/2 SG (67%). 

 

 Naměřená data jsem podrobila statistickému zhodnocení, pomocí 

dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu, na hladině významnosti 5%. 

Podařilo se mi prokázat, ţe za tepelného stresu se počet 4E1 a 4E1/2 SG 

statisticky liší, stejně tak se statisticky liší i počet 4E3 SG a 4E3/2 SG. 

 

 Naměřená data jsem dále vyuţila ke stanovení, zda GFP kotva má nebo nemá vliv 

na schopnost 4E proteinu lokalizovat do SG. Celkový počet stresových granulí, ve 

kterých byl detekován endogenní 4E1 protein (1 455 SG), jsem statisticky 

porovnala pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů, na hladině 

významnosti 5%, s celkovým počtem stresových granulí, ve kterých byl detekován 

4E1-GFP protein (1 687 SG), a ukázalo se, ţe GFP kotva nemá vliv na schopnost 

4E proteinu lokalizovat do stresových granulí. 
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 Vzhledem k tomu, ţe jsem měla k dispozici králičí protilátku proti 4E2 proteinu a 

myší protilátku proti 4E1 proteinu, a zároveň jsem měla myší a králičí marker na 

detekci SG, vznikla obava, aby naměřený počet SG nebyl ovlivněn pouţitím dvou 

různých protilátek. Podařilo se mi statisticky prokázat pomocí dvouvýběrového t-

testu s nerovností rozptylů, na hladině významnosti 5%, ţe pouţití králičího 

markeru (2 498 SG) nebo myšího markeru (2 600 SG) nemá vliv na počet 

detekovaných stresových granulí  

 

 

Vizualizace vybraných proteinů různých skupin ve stresových granulích 

 Ve stabilních buněčných liniích produkujících 4E1-GFP a 4E2-GFP jsem postupně 

detekovala 12 různých proteinů s cílem zjistit, zda přítomnost 4E2 proteinu ve 

stresových granulích má vliv na jejich další proteinové sloţení.  

 

 Výše uvedené buněčné linie jsem vystavila jak tepelnému, tak arzenitanovému 

stresu s cílem zjistit, zda se bude lišit proteinové sloţení stresových granulí. Do 

stresových granulí za tepelného stresu lokalizovaly následující proteiny: eIF4GI, 

eIF4GIII/4GII, HUR, PABP, ribozomální protein S5, DCP1a, DDX6 a AGO2. 

 

 Do stresových granulí za stresu arzenitanového lokalizovaly tyto proteiny: eIF4GI, 

HUR, PABP, ribozomální protein L22, ribozomální protein S5, DDX6 a AGO2. 

 

 Tyto proteiny se neúčastnily tvorby SG: 4E-BP1, 4E-T, eIF3E, eIF3H. 

 

 Ze všech zkoumaných proteinů tyto: ribozomální protein L22 a DCP1a a 4GIII/II, 

nejsou v literatuře známé jako součást stresových granulí. 

 

 Domnívám se, ţe by pozorované rozdíly ve sloţení stresových granulí mohly 

souviset s tím, ţe tepelný šok způsobuje v buňce jinou reakci neţ arzenitan sodný, 

nebo ţe faktory lokalizující do SG interagují s odlišnými mRNA, a tím mohou 

vznikat specifické podskupiny SG. 
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9 Přílohy hodnot pro statistické vyhodnocení 

9.1 Srovnání kolokalizace 4E1 se 4E2 za TS 

  Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, obsahující 

protein 4E1 se za TS neliší od počtu SG obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 

4E2. 

 

  
 
 
 

9.2 Srovnání kolokalizace 4E1 se 4E3 za TS 

  Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, obsahující 

protein 4E1 se za TS neliší od počtu SG obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 

4E3. 

 

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet 
SG (marker SG) 

4E1 SG 4E2 SG 

4E2-GFP BRI 57 325 316 171 

4E2-GFP BRII 52 547 540 442 

4E2-GFP BRIII 53 547 547 447 

4E1-GFP BRI 58 644 526 342 

4E1-GFP BRII 53 623 623 483 

4E1-GFP BRIII 61 538 538 424 

  
    

  

celkový počet   334 3224 3090 2309 

buněčná 
linie 

buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet 
SG (marker SG) 

4E1 SG 4E3SG 

4E3-GFP BRI 43 250 247 242 

4E3-GFP BRII 67 270 244 246 

4E3-GFP BRIII 54 559 530 548 

      
celkový počet   164 1079 1021 1036 
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9.3 Srovnání kolokalizace 4E1 se 4E3 za AS 

  Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, obsahující 

protein 4E1 se za AS neliší od počtu SG obsahující kromě proteinu 4E1 i protein 

4E3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Srovnání kolokalizace 4E2 se 4E3 za TS 

  Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, obsahující 

protein 4E2 se za TS neliší od počtu SG obsahující kromě proteinu 4E2 i protein 

4E3. 

 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

4E3/2 SG 4E3SG 

4E3-GFP BRI 64 328 219 328 

4E3-GFP BRII 68 263 135 263 

4E3-GFP BRIII 56 500 373 500 

      
celkový počet   188 1091 727 1091 

 

 
 

9.5 Porovnání SG obsahující myší SG marker s SG obsahující králičí SG 
marker za TS 

  Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, ve kterých 

se vyskytuje myší SG marker se za TS neliší od počtu SG s králičím SG markerem. 

 
 
 
 
 
 
 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

4E1 SG 4E3SG 

4E3-GFP BRI 80 854 854 823 

4E3-GFP BRII 60 549 549 529 

4E3-GFP BRIII 59 454 454 451 

      
celkový počet   199 1857 1857 1803 
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buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

SG myší 
marker  

SG králičí 
marker 

4E1-GFP BRI 58 644 644   

4E1-GFP BRII 53 623 623   

4E1-GFP BRIII 61 538 538   

4E3-GFP BRI 64 328 328   

4E3-GFP BRII 68 263 263   

4E3-GFP BRIII 22 500 204   

4E2-GFP BRI 57 325   325 

4E2-GFP BRII 52 547   547 

4E2-GFP BRIII 53 547   547 

4E3-GFP BRI 43 250   250 

4E3-GFP BRII 67 270   270 

4E3-GFP BRIII 54 559   559 

      
celkové počty   652 5394 2600 2498 

 

9.6 Porovnání SG obsahující myší SG marker s SG obsahující králičí SG 
marker za AS 

  Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, ve kterých 

se vyskytuje myší SG marker se za AS neliší od počtu SG s králičím SG markerem. 

 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

SG myší 
marker  

SG králičí 
marker 

4E1-GFP BRI 46 308 308   

4E1-GFP BRII 63 528 528   

4E1-GFP BRIII 54 435 435   

4E3-GFP BRI 59 579 579   

4E3-GFP BRII 60 451 451   

4E3-GFP BRIII 51 542 542   

4E2-GFP BRI 73 586   586 

4E2-GFP BRII 57 573   573 

4E2-GFP BRIII 47 631   631 

4E3-GFP BRI 80 854   854 

4E3-GFP BRII 60 549   549 

4E3-GFP BRIII 16 116   116 

      
celkové počty   666 6152 2843 3309 
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9.7 Porovnání SG obsahující 4E1-GFP s SG obsahující 4E1(endo) za TS 

Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, ve kterých se 

vyskytuje 4E1-GFP protein se za TS neliší od počtu SG se 4E1(endo). 
 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

SG 
4E1-GFP 

SG  
4E1 (endo) 

4E1-GFP BRI 58 526 526   

4E1-GFP BRII 53 623 623   

4E1-GFP BRIII 61 538 538   

4E2-GFP BRI 57 316   316 

4E2-GFP BRII 52 540   540 

4E2-GFP BRIII 53 547   547 

4E3-GFP BRI 10 52   52 

      
celkové počty   344 3142 1687 1455 

 

. 

9.8 Porovnání SG obsahující 4E1-GFP s SG obsahující 4E1(endo) za AS 

Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, ve kterých se 

vyskytuje 4E1-GFP protein se za AS neliší od počtu SG se 4E1(endo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

SG 
4E1-GFP 

SG  
4E1 (endo) 

4E1-GFP BRI 46 304 304   

4E1-GFP BRII 63 528 528   

4E1-GFP BRIII 54 435 435   

4E2-GFP BRI 73 583   583 

4E2-GFP BRII 57 573   573 

4E2-GFP BRIII 33 499 
 

499 

      
celkové počty   326 2423 1267 1655 
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9.9 Porovnání SG obsahující 4E2-GFP s SG obsahující 4E2(endo) za TS 

Hodnoty pro statistické vyhodnocení nulové hypotézy: Počet SG, ve kterých 

se vyskytuje 4E2-GFP protein se za TS neliší od počtu SG se 4E2(endo). 

 

buněčná linie 
buněčný 
replikát 

počet 
buněk 

celkový počet SG 
(marker SG) 

SG 
4E2-GFP 

SG  
4E2 (endo) 

4E2-GFP BRI 57 171 171   

4E2-GFP BRII 52 442 442   

4E2-GFP BRIII 53 447 447   

4E1-GFP BRI 58 342   342 

4E1-GFP BRII 53 483   483 

4E1-GFP BRIII 51 366   366 

      
celkový počet   324 2251 1060 1191 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


