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Abstrakt 

Regulácia expresie génov na úrovni translácie je jedným z najvýznamnejších procesov pre 

udržanie životných funkcií buniek vo fyziologickej norme. Obzvlášť dôležitú úlohu v regulácii 

translácie hrá jej iniciačná fáza. Väčšina eukaryotických mRNA obsahuje na svojom 5' konci 

metylguanozínovú čiapočku. Naviazanie iniciačného faktoru eIF4E1 na čiapočku je podstatnou 

súčasťou kanonického mechanizmu iniciácie translácie. eIF4E1 je zložkou väčšieho komplexu 

nazvaného eIF4F, ktorého asociácia s čiapočkou mRNA je nevyhnutná pre kanonickú iniciáciu 

translácie. Vďaka schopnosti nekanonických iniciačných faktorov viazať čiapočku a súčasne 

interagovať s proteínmi odlišujúcimi sa od interakčných partnerov eIF4E1, môže dochádzať ku 

špecifickej regulácii translačnej iniciácie. Jedným z týchto nekanonických faktorov je eIF4E2. 

V regulačných procesoch vystupuje predovšetkým ako translačný represor. Naviazanie eIF4E2 na 

čiapočku zabráni asociácii komplexu eIF4F s mRNA a inhibuje tak transláciu. Avšak, eIF4E2 je 

taktiež schopný sprostredkovať iniciáciu translácie závislej na čiapočke alternatívnym mechanizmom 

v hypoxických podmienkach. Táto práca predstavuje prvú komplexnú analýzu proteín-proteínových 

interakcií a fyziologických funkcií faktoru eIF4E2 a jeho homológov u niekoľkých modelových 

organizmov. 

Kľúčové slová: translácia, eIF4E2, translačná represia, čiapočka mRNA 

 

Abstract 

Regulation of gene expression at the level of translation is one of the most prominent 

processes when it comes to maintaining cellular vital functions in physiolgical norm. Initiation phase 

plays an especially important role in translational regulation. Majority of eukaryotic mRNAs possess 

methylguanosine cap on its 5' end. Binding of initiation factor eIF4E1 to cap is substantial part of 

canonical mechanism of translational initiation. eIF4E1 is component of bigger complex termed 

eIF4F, whose association with cap mRNA is essential for initiation of translation. Due to cap-binding 

ability of noncanonical initiation factors and their interaction partners, that are distinct from those of 

eIF4E1, there can occur specific regulation of translational initiation. One of these noncanonical 

factors is eIF4E2. In regulatory processes it mostly acts as a translational repressor. Binding of eIF4E2 

to cap impedes association of eIF4F complex with mRNA, and therefore inhibits translation. However, 

eIF4E2 is also able to promote cap-dependent initiation of translation using an alternative mechanism 

in hypoxic conditions. This thesis represents the first complex analysis of protein-protein interactions 

and physiological functions of factor eIF4E2 and its homologs in several model organisms. 

Key words: translation, eIF4E2, translational repression, mRNA cap 
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1 Úvod

 

Bunky prichádzajú do kontaktu s rôznymi podmienkami, na ktoré musia byť schopné primerane 

reagovať, aby zabezpečili prežitie a správne fungovanie organizmu. Zmeny súvisiace s ich 

prispôsobovaním a udržovaním homeostázy sú regulované na úrovni génovej expresie. K tej môže 

dochádzať na rôznych úrovniach – od transkripčnej až po translačnú s prípadnými posttranslačnými 

modifikáciami proteínov. 

Kritickým krokom v regulácii translácie je jej iniciácia. Eukaryotická translácia je iniciovaná 

prevažne mechanizmom závislým na metylguanozínovej čiapočke, ktorá sa nachádza na 5' konci 

väčšiny mRNA a je sprostredkovaná rôznymi eukaryotickými iniciačnými faktormi (Obr. 1). Na 

čiapočku sa viaže kanonický iniciačný faktor eIF4E1. Ten interaguje s eIF4G, na ktorý sa zas viaže 

RNA helikáza eIF4A. Vzniká tak komplex eIF4E1:eIF4G:eIF4A nazvaný eIF4F. Ďalším krokom v 

iniciácii translácie je cirkularizácia mRNA (tvorba tzv. uzavretej slučky) prostredníctvom asociácie 

komplexu eIF4F naviazaného na čiapočku a proteínu PABP, ktorý viaže polyadenylovaný 3' koniec 

mRNA. Následne pomocou priamych aj sprostredkovaných interakcií eIF4G s ďalšími iniciačnými 

faktormi dochádza ku asociácii mRNA s malou ribozomálnou podjednotkou (40S) a vzniká tak 48S 

preiniciačný komplex (48S PIC). Ten potom skenuje mRNA v smere 5' – 3', pričom rozpoznanie 

iniciačného kodónu AUG spôsobí zastavenie komplexu a následné preskupenie jednotlivých 

komponentov vyústi do uvoľnenia faktorov eIF1 a eIF2:GDP. Asociácia komplexu s veľkou 

podjednotkou ribozómu (60S) sprevádzaná disociáciou ďalších faktorov je stimulovaná naviazaním 

eIF5B:GTP na komplex a hydrolýza jeho GTP vyvolá uvoľnenie eIF5B spolu s eIF1A. Nasleduje 

elongačná fáza translácie pomocou kompletného 80S ribozómu (Sonenberg a Hinnebusch, 2009; 

Hinnebusch a Lorsch, 2012; Shirokikh a Preiss, 2018). 

V poslednej dobe sa ukazuje, že nekanonické iniciačné faktory hrajú významnú úlohu 

v regulačných procesoch eukaryotických buniek. V rodine faktorov eIF4E boli u rôznych organizmov 

nájdené viaceré vzájomne príbuzné proteíny schopné viazať čiapočku mRNA, ktorých fyziologická 

funkcia sa postupne odhaľuje (Rhoads, 2009). Fylogenetická analýza zahŕňajúca genómové sekvenčné 

dáta z 230-tich druhov organizmov identifikovala celkovo 411 členov rodiny eIF4E. Podľa ich 

konzervovaných molekulárnych charakteristík poukazujúcich na ich fylogenetickú príbuznosť boli 

rozdelené do troch tried. Proteíny Triedy I sú homologické s ľudským eIF4E1 a na rozdiel od 

zástupcov ostatných tried boli nájdené u všetkých skúmaných eukaryotických organizmov, čo 

naznačuje, že kanonické eukaryotické iniciačné faktory patria práve do tejto skupiny. Trieda III 

obsahuje homológy ľudského eIF4E3. Táto práca sa venuje členom Triedy II, v ktorej sa nachádzajú 

proteíny homologické s ľudským eIF4E2. Proteíny tejto skupiny sa vyznačujú približne 50% 
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vzájomnou sekvenčnou identitou a 70 – 80% podobnosťou. Ich identita so zástupcami Triedy I je cca 

30 – 35 % a podobnosť 60 – 65 % (Joshi et al., 2005).  

 

 Obrázok 1. Eukaryotická translačná iniciácia závislá na čiapočke a jej regulácia eIF2α kinázami a ďalšími 

signálnymi dráhami. Eukaryotické iniciačné faktory (eIF) 1, 1A a 3 podporujú disociáciu 80S ribozómov a spolu s eIF5 

a TC (eIF2:GTP:Met-tRNAi) zostavujú 43S PIC. U kvasiniek tieto eIF vytvárajú multifaktorový komplex (MFC), ktorý môže 

viazať 40S podjednotky ako jednotku. mRNA je aktivovaná väzbou eIF4F (eIF4E1:eIF4G:eIF4A) na čiapočku a PABP na 

polyadenylovaný koniec, čo cirkularizuje mRNA. 43S PIC sa viaže blízko čiapočky, čo je uľahčené eIF3/eIF5 interakciami s 

eIF4G/eIF4B a skenuje mRNA pre AUG v ATP-závislej (a možno DED1-stimulovanej) reakcii s čiastočnou hydrolýzou 

eIF2-viazaného GTP v TC za vzniku eIF2:GDP:Pi. Rozpoznanie AUG spúšťa disociáciu eIF1 z 40S podjednotky (nie je 

zobrazené), čo umožňuje uvoľnenie Pi a eIF2:GDP. Spájanie 60S podjednotiek so súčasným uvoľnením ďalších eIF je 

katalyzované pomocou eIF5B:GTP a hydrolýza GTP spúšťa uvoľnenie eIF5B:GDP a eIF1A, aby vznikol konečný 80S 

iniciačný komplex. Pri hladovaní alebo stresových podmienkach je formovanie TC redukované fosforyláciou eIF2α a 

skladanie eIF4F je blokované väzbou 4E-BP na eIF4E1. Fosforylácia sprostredkovaná mTOR spôsobuje disociáciu 4E-BP od 

eIF4E1. mTOR tiež podporuje fosforyláciu eIF4G a eIF4B buď priamo alebo prostredníctvom S6K. Mitogény a rastové 

faktory podporujú tieto fosforylačné udalosti aktiváciou mTOR prostredníctvom PI3K/Akt alebo RAS/MAPK signálnej 

dráhy. Čo tu nie je zobrazené, MAPK signalizácia tiež vyvoláva fosforyláciu eIF4E1 kinázami Mnk1/Mnk2. (Upravené 

podľa Sonenberg a Hinnebusch, 2007.) 

 



3 

Ľudský proteín eIF4E2 bol prvý krát popísaný v práci Rom et al., 1998. Jeho rastlinný homológ 

u Arabidopsis thaliana v článku Ruud et al., 1998; u Caenorhabditis elegans v Keiper et al., 2000 

a u Drosophila melanogaster v Hernández et al., 2005. Napriek tomu, že eIF4E2 je známy už 

približne 20 rokov, jeho fyziologická úloha a funkcia homologických proteínov u rôznych organizmov 

stále nie je uspokojivo preskúmaná. Doterajšie práce naznačovali, že ich význam spočíva 

predovšetkým v represii translácie, prípadne v degradačných procesoch rôznych mRNA. Výsledky 

ďalších výskumov však poukázali na to, že eIF4E2 by mohol v podmienkach hypoxie vystupovať ako 

aktivátor translácie a podieľať sa na jej iniciácii namiesto kanonického eIF4E1 (Uniacke et al., 2012; 

Ho et al., 2016; Timpano a Uniacke, 2016). Vzhľadom k tomu, že hypoxia je typická aj pre 

mikroprostredie nádorov, javí sa eIF4E2 ako potenciálny farmakologický cieľ protirakovinovej liečby 

(Uniacke et al., 2014; Kelly et al., 2018). 

Cieľom predkladanej práce je zhrnúť doterajšie znalosti o funkcii a interakčných partneroch 

eIF4E2 a jeho homológov u hlavných modelových organizmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2 Štruktúra a charakteristika eIF4E2 

 

Pre účely klasifikácie bola na základe sekvenčnej podobnosti vytvorená Trieda II proteínov rodiny 

eIF4E. Táto trieda reprezentuje vzájomne príbuzné proteíny homologické s ľudským eIF4E2. Proteíny 

Triedy II boli podľa genómových sekvenčných dát nájdené u organizmov taxónov Metazoa, 

Viridiplantae a Fungi. V súvislosti s poslednou menovanou ríšou boli zástupcovia Triedy II 

identifikovaní len u parazitických húb spadajúcich do podkmeňa Pezizomycotina – Coccidioides 

posadasii a Sclerotinia schleroiorum, t. j. nenachádzajú sa u modelových zástupcov kvasiniek. Pre 

všetky proteíny zaradené do Triedy II je typická substitúcia aminokyselinového zvyšku Trp56 

konzervovaného v ľudskom proteíne eIF4E1 za Tyr/Phe; substitúcia Trp43 ľudského eIF4E1 za 

Tyr/Phe/Leu bola pozorovaná vo všetkých proteínoch Triedy II s výnimkou tých, ktoré pochádzajú zo 

zástupcov ríše Fungi (Joshi et al., 2005). 

Ľudský proteín eIF4E2 je známy tiež pod názvami eIF4EL3, 4E-LP a 4EHP. Homologické 

proteíny boli pomenované alternatívnymi názvami aj u ďalších organizmov – u Caenorhabditis 

elegans IFE-4 (Keiper et al., 2000), Arabidopsis thaliana nCBP (Ruud et al., 1998) a Drosophila 

melanogaster eIF4E-8 (Hernández et al., 2005).  

2.1 Gén EIF4E2 

 

Gén EIF4E2 je u človeka podľa Medzinárodného Konzorcia pre Radiačné Hybridné Mapovanie 

lokalizovaný na chromozóme 2. Bližšia cytogenetická pozícia tohto génu bola určená na 2q37.1 

(Morita et al., 2012). Genomické koordináty génu podľa NCBI sú NC_000002.12 (232550587-

232583645) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9470). 

2.2 eIF4E2 mRNA 

 

V cDNA knižnici ľudských folikulárnych buniek bol identifikovaný 989 bp dlhý klon, ktorý 

obsahuje otvorený čítací rámec (ORF) s 245 aminokyselinovými zvyškami. Tento klon, ktorý sa na 

úrovni aminokyselinovej sekvencie vyznačuje 30% identitou a 60% podobnosťou s eIF4E1, bol 

nazvaný 4EHP. Vypočítaná molekulová hmotnosť proteínu bola 28 kDa a hodnota jeho pI 8,9 (Rom et 

al., 1998). V myších tkanivách bolo pomocou Northern blot analýzy s použitými rádioaktívne 

značenými eIF4E2 cDNA próbami identifikovaných niekoľko variantov eIF4E2 mRNA s rôznou 

tkanivovou distribúciou. Približne 1,1 kb mRNA bola prítomná univerzálne vo všetkých tkanivách. 

Dva prevažujúce varianty o veľkosti cca 1,3 a 1,5 kb boli detegované v semenníkoch, kde bolo 

množstvo eIF4E2 mRNA najväčšie. Významnejšie množstvo mRNA bolo ďalej v obličkách, pečeni 

a v slezine, menšia hladina potom v kostrových svaloch, pľúcach, srdci a v mozgu. Univerzálne 
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prítomná vo vzorkách tkanív bola aj ďalšia nukleová kyselina s neistou identitou veľká asi 4 kb (Joshi, 

Cameron a Jagus, 2004). RefSeq databáza (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/) obsahuje u človeka 

7 hlavných transkripčných variantov (TV) eIF4E2 mRNA vzájomne sa líšiacich premenlivými exónmi 

na konci kódujúcich sekvencií, ktoré tak dajú vznik rôznym C-koncom ich proteínových produktov. 

Jednotlivé TV sa ďalej líšia svojimi 3'UTR. Zmeny v exónovom zložení môžu nastať aj na 5'-konci 

mRNA – napr. TV_CRA_a. TV_1 obsahuje kanonický polyadenylačný signál. Transláciou TV_1 

vznikne najdlhšia forma proteínu eIF4E2 (izoforma A). TV_2, 3 a 4 kódujú proteínové izoformy B, C 

a D, využívajú dve polyadenylačné miesta a na rozdiel od TV_1, všetky obsahujú exón 8. eIF4E2 

izoforma A bola v predošlých prácach používaná takmer výlučne a považovaná za referenčnú. 

Pomocou nástroja BLAST bolo pre sekvenciu exónu 8 nájdených 173 EST (t. j. viac ako pre TV_1, 

kde počet EST predstavuje hodnotu 141). To by mohlo naznačovať prítomnosť väčšieho množstva TV 

(iných ako TV_1, ktorého produkt bol doposiaľ považovaný za „typický“ proteín eIF4E2)  a ich 

proteínových produktov s rôznymi C-koncami a potenciálne rôznymi funkciami či reguláciami na 

úrovni mRNA alebo proteínov eIF4E2 (Mrvová et al., 2018).  

2.3 Proteín eIF4E2  

 

Celková štruktúra ľudského eIF4E2 je značne podobná proteínu eIF4E1 a jeho tvar sa prirovnáva 

ku pokrčenej dlani (Marcotrigiano et al., 1997). Röntgenová kryštalografická analýza fragmentu 

ľudského eIF4E2 (K45 – P234) ukázala, že tento proteín pozostáva zo siedmich antiparalelných 

vláken β-listu lemovaných troma takmer paralelne uloženými α-helixami na konvexnom povrchu 

proteínu (Obr. 2) (Rosettani et al., 2007). V bunkách HeLa a HEK293 sa nachádza približne 5 – 10 

krát menej eIF4E2 v porovnaní s kanonickým eIF4E1 (Rom et al., 1998; Kubacka et al., 2013). 

Štúdium lokalizácie eIF4E2 v bunkových líniách NIH 3T3 a HeLa poukázalo na jeho cytoplazmatický 

výskyt (Rom et al., 1998). Po expozícii buniek HeLa Leptomycínu B (inhibítor Crm1 receptoru pre 

nukleárny export) však bola pozorovaná čiastočná lokalizácia eIF4E2 v jadre (Kubacka et al., 2013), 

čo naznačuje, že jeho výskyt zrejme nie je výlučne cytoplazmatický. Proteín eIF4E2 je tiež súčasťou 

P-teliesok a za určitých podmienok je možné nájsť ho aj v stresových granulách (Kubacka et al., 2013; 

Frydryskova et al., 2016). Pre účel určenia tkanivovej špecifity proteínu eIF4E2 bol použitý potkaní 

model. Vo všetkých skúmaných tkanivách bol daný proteín detegovaný, čo naznačuje, že jeho 

prítomnosť nie je tkanivovo špecifická (Rom et al., 1998). Homologický proteín u C. elegans IFE-4 je 

dlhý 212 aminokyselinových zvyškov a má molekulovú hmotnosť 24 583 Da (Keiper et al., 2000). Z 

experimentov sledujúcich zhášanie fluorescencie vyplynulo, že na povrchu IFE-4 sa nachádza jeden 

tryptofán a v jeho vnútri štyri, čo môže byť nápomocné pri riešení štruktúry tohto proteínu (Stachelska 

et al., 2002). 
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Obrázok 2. Porovnanie priestorovej štruktúry ľudského eIF4E2 a eIF4E1. (a) Schematická reprezentácia ľudského 

eIF4E2 (úsek K45 – F234). Proteín bol vyfarbený podľa poradia aminokyselinových zvyškov začínajúc s červenou na N-

konci a končiac s modrou na C-konci. Peptid pozostávajúci z aminokyselinových zvyškov Arg51 – Val67 (obsahuje 4E-

väzbový motív) ľudského proteínu 4E-BP1 má purpurovú farbu. Aminokyselinové zvyšky Tyr78 a Trp124, ktoré sa vrstvia 

okolo nukleotidu a Glu125, His110 a Ar174, ktoré sú vo vzdialenosti vodíkových mostíkov od ligandu, sú znázornené so 

zelenými uhlíkovými atómami. Ligand m7GTP je zobrazený s atómami uhlíka zafarbenými na zelenomodro. (b) Schematická 

priestorová štruktúra ľudského faktoru eIF4E1 s naviazaným m7GTP a peptidom odvodeným od 4E-BP rovnakým ako 

v prípade (a). Farby boli použité v (b) identicky ako v (a). (Upravené podľa Rosettani et al., 2007.) 

2.3.1 Väzba 5' 7-metylguanozínovej čiapočky mRNA proteínom eIF4E2 

 

Jednou zo základných charakteristík proteínu eIF4E2 (a jeho homológov) je jeho schopnosť 

viazať mRNA. K tejto väzbe dochádza pomocou interakcie so 7-metylguanozínovou (m
7
G) čiapočkou 

(Rom et al., 1998; Ruud et al., 1998; Keiper et al., 2000; Hernández et al., 2005), ktorá je umiestnená 

na 5' konci takmer všetkých eukaryotických mRNA (Shatkin, 1976; Salditt-Georgieff et al., 1980). 

Väzbové miesto pre m
7
G čiapočku sa nachádza na konkávnom povrchu β-listu. Je tvorené slučkou a α-

helixom medzi vláknami β1 a β2 (slučka-β1β2) a ďalej slučkou medzi β3 a β4 a C-terminálnym α-

helixom (Rosettani et al., 2007). Pre väzbu m
7
G čiapočky sú kľúčové interakcie s postrannými 

reťazcami aminokyselinových zvyškov proteínu. Metylovaná guanínová báza čiapočky je počas väzby 

na ľudský proteín eIF4E2 umiestnená medzi aromatickými časťami aminokyselinových zvyškov 

Tyr78 a Trp124 (zodpovedajúcich Trp 56 a Trp102 v ľudskom eIF4E1) a je stabilizovaná stohovacou 

interakciou. S guanínom ďalej interagujú pomocou vodíkových mostíkov Trp124 a  Glu125, s ribózou 

zas Arg71, s α-fosfátom His110 a Asp112, s β-fosfátom Arg174 a Gly70 a s γ-fosfátom Arg138 

(Rosettani et al., 2007). 
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Výsledky experimentov naznačujú, že väzba m
7
GTP analógu čiapočky mRNA na eIF4E2 

indukuje zmeny štruktúry jeho väzbového miesta – to sa sformuje až ako dôsledok interakcie m
7
GTP 

s eIF4E2. Aminokyselinové zvyšky Pro72 až Glu79, ktoré sú súčasťou slučky-β1β2 a obsahujú m
7
G-

interagujúci Tyr78, sú v kryštálovej štruktúre proteínu bez m
7
GTP neviditeľné, čo naznačuje flexibilný 

charakter slučky. U druhého aminokyselinového zvyšku podieľajúceho sa na stohovacej interakcii 

s guanínovou časťou analógu čiapočky (Trp124) dochádza tiež ku zmene orientácie v priestore oproti 

štruktúre proteínu s m
7
GTP. Ďalšie aminokyselinové zvyšky štruktúrne ovplyvnené väzbou m

7
GTP sú 

Ser220 a Ile221 – v štruktúre proteínu bez m
7
GTP nemajú stabilnú polohu. Naopak, priestorová 

orientácia aminokyselinových zvyškov tvoriacich vodíkové mostíky s analógom čiapočky – Glu125, 

Arg174 a His110 – nie je jeho väzbou ovplyvnená. Z vykonaných experimentov vyplýva, že k väzbe 

m
7
GTP dochádza postupne – najskôr sa vytvoria interakcie s fosfátmi, následne vzniknú vodíkové 

väzby s m
7
G a nakoniec sa zložením aromatických častí dvoch vyššie spomínaných 

aminokyselinových zvyškov paralelne nad sebou okolo m
7
G vytvorí stohovacia interakcia (Rosettani 

et al., 2007). 

Afinita proteínu eIF4E2 ku rozličným analógom čiapočky mRNA je rôzna (Zuberek et al., 

2007) a líši sa tiež medzi jednotlivými organizmami. Spočiatku bolo pozorované, že eIF4E2 sa viaže 

menej efektívne na m
7
GTP-Sepharózu pri afinitnej chromatografii (Tee, Tee a Blenis, 2004; Cho et 

al., 2005). Toto pozorovanie bolo potvrdené stanovením asociačnej konštanty (Kas) pre ľudský eIF4E2 

a m
7
GTP. Jej hodnota je v porovnaní s Kas ľudského eIF4E1 približne 100-krát menšia a pri použití 

analógu m
7
GpppG/A/C namiesto m

7
GTP zhruba 30-krát menšia (Zuberek et al., 2007). Za príčinu 

tohto rozdielu sa považuje predĺženie slučky tvoriacej časť m
7
GTP-väzbového miesta proteínu eIF4E2 

oproti eIF4E1. Táto odlišnosť spôsobuje zmenu v štruktúre väzbového miesta a má negatívny vplyv na 

vytvorenie stohovacej interakcie a vodíkových mostíkov s m
7
GTP (Rosettani et al., 2007). Bolo tiež 

pozorované, že špecifita pre väzbu analógu čiapočky proteínom eIF4E2 je menej závislá na 7-

metylácii tohto analógu ako jeho väzba proteínom eIF4E1 (Zuberek et al., 2007). Niektoré 

posttranslačné modifikácie proteínu eIF4E2 môžu ovplyvňovať jeho schopnosť viazať m
7
G čiapočku. 

ARIH1 (HHARI) vystupuje v súvislosti s eIF4E2 ako ISG15- aj ubiquitin-ligáza (Tan et al., 2003; 

Okumura, Zou a Zhang, 2007; von Stechow et al., 2015). Modifikácia pomocou proteínu ISG15 

(nazývaná ISGylácia) spôsobuje zvýšenie -väzbovej aktivity eIF4E2. K jeho ISGylácii dochádza 

prinajmenšom na aminokyselinových zvyškoch Lys134 a Lys222. Imitácia ISGylácie eIF4E2 jeho 

fúzovaním s ISG15 zvýšila schopnosť proteínu viazať m
7
GTP približne 10- a 20-násobne (podľa toho, 

či bola fúzia na N- alebo C-konci eIF4E2) v porovnaní s kontrolným proteínom bez ISG15 (Okumura, 

Zou a Zhang, 2007). Fúzovaný proteín spôsobil tiež zvýšenie na väzbe čiapočky závislej translačnej 

represie špecifických mRNA sprostredkovanej komplexom eIF4E2:Bicoid (model inhibície translácie 

s účasťou homologického proteínu d4EHP u D. melanogaster bol navrhnutý v článku Cho et al., 2005; 

je podrobnejšie rozobraný v kapitole 3.1 tejto bakalárskej práce). Tento výsledok je v zhode s 
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hypotézou, že ISGylácia zvyšuje schopnosť eIF4E2 viazať čiapočku (Okumura, Zou a Zhang, 2007). 

Ďalší výskum ukázal, že zvýšenie asociácie eIF4E2 a C je závislé na prítomnosti ARIH1, ktorá 

v tomto prípade sprostredkuje predovšetkým mono- a di-ubiquitináciu eIF4E2 v podmienkach 

genotoxického stresu (von Stechow et al., 2015). Afinita eIF4E2 pre čiapočku môže byť tiež 

ovplyvnená jeho interakciou s ďalším proteínom, čo sa zdá byť prípad interakcie eIF4E2 s 4E-T, pri 

ktorej bol pozorovaný približne štvornásobný vzrast tejto afinity (Chapat et al., 2017). Rozdiely v 

m
7
GTP-väzbovej aktivite eIF4E2 boli zaznamenané aj u buniek vystavených rôznym koncentráciám 

kyslíka. eIF4E2 vykazoval väčšiu schopnosť viazať m
7
GTP v podmienkach hypoxie (Uniacke et al., 

2012; Timpano a Uniacke, 2016; Timpano et al., 2016). 

Homológ ľudského proteínu eIF4E2 u D. melanogaster (d4EHP) tiež viaže m
7
GTP, ale nie 

GDP (Hernández et al., 2005; Cho et al., 2005). Kas d4EHP:m
7
GTP je asi 3,1-krát menšia ako Kas Dm 

eIF4E1:m
7
GTP, ale v porovnaní s Kas ľudského eIF4E2 a m

7
GTP je približne 4-krát väčšia (Zuberek 

et al., 2016). Zníženie afinity d4EHP ku m
7
GTP v porovnaní s Dm eIF4E1 zrejme nie je spôsobená 

zámenou aminokyselinového zvyšku Trp za Tyr (Tyr68 v d4EHP), ktorý sa spolu s Trp114 podieľa 

u d4EHP na stohovacej interakcii s m
7
GTP. Výsledky experimentov naznačujú, že dôvodom uvedenej 

redukcie afinity je skôr substitúcia kladne nabitých aminokyselinových zvyškov s predpokladanou 

úlohou vo väzbe fosfátov čiapočky (Arg156, Lys201 a Lys204 v Dm eIF4E1) za Gln124, Pro166 

a Ser169 v d4EHP. Tento efekt je zrejme aspoň čiastočne kompenzovaný prítomnosťou Arg 128 

(ekvivalentný Arg138 v ľudskom eIF4E2), ktorý viaže γ-fosfát. Väzbová schopnosť d4EHP pre analóg 

čiapočky je v porovnaní s ľudským eIF4E2 výraznejšie ovplyvnená N7-metyláciou guanozínovej časti 

daného analógu – d4EHP má väčšiu špecifitu pre čiapočku mRNA (Hernández et al., 2005; Zuberek et 

al., 2016). 

U C. elegans dochádza k trans-zostrihu pre-mRNA a v dôsledku toho má približne  

70 % mRNA špecifickú 2,2,7-trimetylguanozínovú (m
2,2,7

G) čiapočku. Proteín IFE-4 má silnú 

preferenciu pre väzbu m
7
GTP analógu čiapočky, čo poukazuje na väzbu len určitej časti mRNA C. 

elegans a prípadne vytvára možnosť ich špecificky cielenej regulácie (Keiper et al., 2000; Stachelska 

et al., 2002). 

Prvé experimenty snažiace sa o popis sily väzby medzi nCBP a m
7
GTP u A. thaliana 

naznačovali, že táto interakcia je na rozdiel od ľudského homologického proteínu eIF4E2 silnejšia 

v porovnaní s m
7
GTP-väzbovou schopnosťou eIF4E1 (Ruud et al., 1998). Tieto výsledky boli 

spochybnené neskoršími experimentmi, podľa ktorých je väzbová afinita nCBP ku m
7
GTP podobne 

slabá ako afinita ľudského eIF4E2 ku rovnakému analógu čiapočky s menším ako 1,5-násobným 

rozdielom. Hodnota Kas eIF4E2:m
7
GTP bola v tomto prípade cca 8,5-krát menšia ako Kas 

eIF4E1:m
7
GTP u proteínov A. thaliana. Zvyšujúci sa počet fosfátov v analógu čiapočky pozitívne 

ovplyvňuje schopnosť nCBP viazať tieto analógy, čo naznačuje, že interakcia fosfátov s proteínom je 
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pre väzbu dôležitá. Za hlavný dôvod redukcie väzbovej aktivity nCBP oproti eIF4E1 sa považuje 

substitúcia kladne nabitého aminokyselinového zvyšku Arg (zodpovedajúci Arg183 v eIF4E1 A. 

thaliana a Lys162 v cicavčom eIF4E1 – predpokladaná interakcia s fosfátmi čiapočky) za Ile166. 

Ďalšie substitúcie kladne nabitých aminokyselinových zvyškov s potenciálnou úlohou vo viazaní 

fosfátov čiapočky u nCBP oproti eIF4E1 sú: Lys76 (eIF4E1) → Gly59 (nCBP) a Lys180 (eIF4E1) → 

Asn163 (nCBP). nCBP je charakteristický tým, že vykazuje malú citlivosť ku metylácii analógu 

čiapočky podobne ako ľudský eIF4E2. Afinita nCBP pre GTP je len 10-násobne menšia ako pre 

m
7
GTP, pričom u ostatných proteínov A. thaliana z rodiny eIF4E je tento rozdiel cca 50- až 400-

násobný (Kropiwnicka et al., 2015).  

2.3.2 Interakcia eIF4E2 s eIF4G 

 

Štruktúrna a sekvenčná podobnosť eIF4E2 a eIF4E1 viedla k hypotéze, že eIF4E2 by mohol 

interagovať so zložkou komplexu eIF4F, s proteínom eIF4G. Ten obsahuje 4E-väzbovú doménu s 

konsenzuálnou sekvenciou Y-x-x-x-x-L-Φ (kde x reprezentuje akýkoľvek aminokyselinový zvyšok 

a Φ Leu/Met/Phe), ktorá bola definovaná pre väzbu na eIF4E1 (Mader et al., 1995; Altmann et al., 

1997). Výsledky niektorých experimentov naznačovali, že ku interakcii ľudského eIF4E2 s eIF4G 

nedochádza (Rom et al., 1998; Joshi, Cameron a Jagus, 2004; Tao a Gao, 2015). Ďalšie práce ale 

ukázali, že eIF4E2 vykazuje aspoň slabú interakciu (viac ako 100-krát slabšiu oproti eIF4E1) 

s izoformou eIF4G2 (Rosettani et al., 2007) a pomocou pull-down analýzy bola tiež v hypoxických 

podmienkach kultivácie buniek pozorovaná jeho interakcia (je otázne, či priama alebo nepriamo 

sprostredkovaná cez väčší komplex) s eIF4G3 (Ho et al., 2016).  

Proteín nCBP pochádzajúci z A. thaliana interaguje s eIF(iso)4G (izoforma eIF4G u rastlín). 

Navyše, experimentálne dôkazy naznačujú, že je tieto proteíny sú schopné vytvárať funkčný komplex 

a iniciovať transláciu in vitro v translačnom systéme z klíčkov pšenice (Ruud et al., 1998).  

Interakcia eIF4G s d4EHP u D. melanogaster nebola pri použití kvasinkového 

dvojhybridového systému preukázaná (Hernández et al., 2005). Konzistentné s týmto výsledkom je 

odhalenie výskytu viacerých mutácií v eIF4G-väzbovom mieste proteínu d4EHP u zástupcov rodu 

Drosophila. Avšak, u 4EHP ďalších skúmaných zástupcov triedy Insecta bola pozorovaná konzervácia 

všetkých aminokyselinových zvyškov s predpokladanou úlohou vo väzbe na eIF4G. Na základe toho 

nemôžeme bez ďalších dôkazov vylúčiť možnosť, že k interakcii medzi 4EHP a eIF4G u zástupcov 

triedy Insecta s pravdepodobnou výnimkou rodu Drosophila dochádza (Tettweiler et al., 2012). 
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2.3.3 Interakcia eIF4E2 so 4E-BP 

 

Proteín 4E-BP1 interaguje u cicavcov s eIF4E2 (Joshi, Cameron a Jagus, 2004; Tee, Tee a 

Blenis, 2004; Rosettani et al., 2007; Peter et al., 2017). K tejto interakcii dochádza pomocou 4E-

väzbovej domény proteínu 4E-BP1 s konsenzuálnou sekvenciou Y-x-x-x-x-L-Φ (podobnej ako 

v prípade eIF4G). Aminokyselinové zvyšky Tyr54 a Met60 tvoria ohraničenie 4E-väzbového motívu 

proteínu 4E-BP1 (Mader et al., 1995; Altmann et al., 1997; Rosettani et al., 2007). Pomocou získanej 

kryštálovej štruktúry komplexu eIF4E2:4E-BP1 bolo zistené, že na tejto interakcii sa  podieľajú aj 

ďalšie nekanonické motívy 4E-BP1, ktoré sa viažu na laterálny povrch eIF4E2. Kanonické 4E-

väzbové motívy 4E-BP1 zaujímajú α-helikálnu konformáciu a viažu sa na dorzálny povrch eIF4E2. 

Aminokyselinové zvyšky Tyr54, Leu59 a Met60 (Y, L a Φ v konsenzuálnej sekvencii 4E-väzbovej 

domény 4E-BP1, Y-x-x-x-x-L-Φ) sa podieľajú na najviac konzervovaných interakciách medzi 4E-BP1 

a eIF4E2. Afinita 4E-BP1 ku eIF4E2 je podľa výsledkov izotermálnej titračnej kalorimetrie asi 10-krát 

menšia ako jeho afinita ku eIF4E1. Tento rozdiel je pravdepodobne spôsobený substitúciou jediného 

aminokyselinového zvyšku Asn77 (eIF4E1), s ktorým priamo interaguje Arg63 proteínu 4E-BP1, za 

Ser99 (eIF4E2). Konzistentný s touto hypotézou je aj výsledok experimentu s mutantom eIF4E2 

(Ser99 substituovaný za Asn; S99N), ktorého 4E-BP1-väzbová schopnosť bola porovnateľná s eIF4E1 

(Peter et al., 2017).  

Nadexpresia eIF4E2 znižuje úroveň regulačnej fosforylácie 4E-BP1 indukovanej inzulínom. 

V prípade mutantov 4E-BP1 (Y54A, L59A – aminokyselinové zvyšky v 4E-väzbovom mieste) 

neschopných viazať eIF4E2 k podobnej zmene vo fosforylácii ako v predošlých experimentoch 

nedošlo. Rovnaký efekt bol pozorovaný aj pri nadexpresii eIF4E2 mutovaného v aminokyselinových 

zvyškoch potrebných pre interakciu s 4E-BP1 (W95A). Tieto výsledky poukazujú na to, že pre 

zníženie fosforylácie 4E-BP1 je potrebná jeho priama interakcia s eIF4E2. Na rozdiel od inzulínom 

stimulovaného zrušenia interakcie 4E-BP1 s eIF4E1 (Pause et al., 1994), v prípade eIF4E2 k tomuto 

efektu zrejme v dôsledku blokovania regulačnej fosforylácie nedochádza. Experimentálne dôkazy 

naznačili, že pri nadexpresii eIF4E2 dochádza tiež k inhibícii inzulínom indukovanej aktivácie 

ribozomálnej S6 proteín kinázy (S6K1). K inaktivácii S6K1 nedošlo pri nadexpresii mutovaného 

eIF4E2 (W95A). Výsledky týchto experimentov spolu ukazujú, že na vytvorení tejto negatívnej 

spätnej väzby pôsobiacej na vyššej úrovni signálnej dráhy regulujúcej 4E-BP1 a S6K1 sa podieľa 

komplex tvorený 4E-BP1 a eIF4E2 (Tee, Tee a Blenis, 2004). Podľa práce Khaleghpour et al., 1999 sa 

podobná negatívna spätná väzba prejavuje aj pri nadexpresii eIF4E1. Nakoľko eIF4E2 viaže 4E-BP1 

v porovnaní s eIF4E1 slabšie, jeho inhibičný vplyv na fosforyláciu 4E-BP1 je menší. Na dosiahnutie 

rovnakého efektu bolo potrebné väčšie množstvo eIF4E2 (Tee, Tee a Blenis, 2004). 

Prostredníctvom kvasinkového dvojhybridového systému sa ukázalo, že u d4EHP z D. 

melanogaster nedochádza ku interakcii so 4E-BP (Hernández et al., 2005). U zástupcov rodu 
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Drosophila bola u proteínu d4EHP v porovnaní s Dm eIF4E1 identifikovaná veľká divergencia 

väzbového miesta pre 4E-BP. Proteín 4EHP však u ďalších študovaných zástupcov triedy Insecta 

(iných ako rod Drosophila) vykazoval veľkú konzerváciu jeho centrálnej oblasti. Navyše, všetky 

aminokyselinové zvyšky tohto proteínu považované za dôležité pre väzbu 4E-BP sú na rozdiel od 

d4EHP (Drosophila) u ďalších zástupcov Insecta konzervované. Výsledky tejto analýzy naznačujú, že 

proteín 4EHP by u zástupcov triedy Insecta s výnimkou rodu Drosophila potenciálne mohol 

interagovať s 4E-BP (Tettweiler et al., 2012). Experimentálne dôkazy takejto interakcie však zatiaľ 

chýbajú. 
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3 Úloha eIF4E2 a jeho homológov vo vývoji organizmov 

 

eIF4E2 a jeho homológy sa podieľajú na vývojových procesoch u rôznych organizmov. Ich 

aktivita sa prejavuje predovšetkým v súvislosti s reguláciou génovej expresie na úrovni translácie 

mRNA. Táto kapitola pojednáva o účasti spomínaných proteínov v regulácii procesov súvisiacich 

s vývojom niekoľkých zástupcov rôznych taxonomických skupín organizmov.  

3.1 Funkcia d4EHP vo vývoji D. melanogaster 

 

Významný krok v embryonálnom vývoji D. melanogaster je vytvorenie anteroposteriórneho 

gradientu morfogénu Caudal, pričom distribúcia jeho mRNA je rovnomerná. Dochádza k tomu 

špecifickou inhibíciou translácie caudal (cad) mRNA v anteriórnej časti embrya prostredníctvom 

proteínu Bicoid (Bcd). Tento proteín viaže špecifickú Bcd-väzbovú oblasť (BBR) caudal mRNA na 

jej 3'UTR (Dubnau a Struhl, 1996; Rivera-Pomar et al., 1996; Chan a Struhl, 1997; Niessing et al., 

1999). Na základe toho, že Bcd sprostredkovaná translačná represia cad mRNA je závislá na 

prítomnosti čiapočky a proteín Bcd súčasne obsahuje doménu pripomínajúcu kanonickú 4E-väzbovú 

doménu, pôvodne sa predpokladalo, že viaže eIF4E1 (Niessing, Blanke a Jäckle, 2002). Neskorší 

výskum ale ukázal, že Bcd interaguje s proteínom d4EHP a nie s eIF4E1. Pokusy s rôznymi 

mutantmi d4EHP indikovali, že povaha jeho väzby s Bcd je podobná interakcii eIF4E1 s eIF4G a 4E-

BP. Proteín Bcd však využíva pre väzbu s d4EHP odlišný (aj keď podobný) sekvenčný motív (Y-x-x-

x-x-x-x-L, kde x reprezentuje akýkoľvek aminokyselinový zvyšok) v porovnaní s kanonickou 

konsenzuálnou 4E-väzbovou sekvenciou nachádzajúcou sa v eIF4G a 4E-BP (Cho et al., 2005). 

Navrhovaný model translačnej represie cad mRNA pozostáva z interakcie d4EHP viažuceho sa na 

čiapočku a Bcd, ktorý vytvára väzbu s BBR cad mRNA (Obr.3). Týmto spôsobom sa na mRNA 

vytvorí slučka, pričom sa dostáva do fyzickej blízkosti jej 3' a 5'-koniec. Blokovaním naviazania Dm 

eIF4E1 na čiapočku (kompetíciou s d4EHP) a následnej asociácie s Dm eIF4G a Dm eIF4A je 

zabránené zostaveniu komplexu Dm eIF4F (Cho et al., 2005). Keďže afinita ľudského eIF4E2 ku 

čiapočke mRNA je v porovnaní s eIF4E1 menšia (a ako sa ukázalo neskôr, platí to aj pre proteíny 

d4EHP a Dm eIF4E1; Zuberek et al., 2016), v práci Zuberek et al., 2007 bolo navrhnuté, že interakcia 

d4EHP s Bcd by mohla zvyšovať väzbovú schopnosť d4EHP pre čiapočku a umožniť tak efektívnejšiu 

kompetíciu tohto komplexu s eIF4E1. Je tiež možné, že kompetitívna výhoda eIF4E2 je podporená aj 

jeho fyzickým priblížením ku čiapočke spôsobeným väzbou na Bcd asociovaný s mRNA.  

V jednotlivých životných štádiách D. melanogaster bolo merané množstvo d4EHP mRNA. Jej 

prítomnosť bola zaznamenaná vo všetkých štádiách. Vo významne väčšom množstve sa vyskytovali 

dva varianty d4EHP mRNA o veľkosti cca 1,15 a 1,2 kb len v prvom štádiu (0 – 3 h) embryonálneho 

vývoja (Hernández et al., 2005). Mutácie Bcd, ktoré bránia jeho interakcii s d4EHP spôsobili pokles 
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úspešnosti liahnutia embryí a navyše väčšina vyliahnutých lariev nebola schopná dosiahnuť 

dospelosti. Tieto pozorovania ďalej zdôrazňujú význam interakcie d4EHP a Bcd vo vývojových 

procesoch D. melanogaster (Cho et al., 2005).  

 

Obrázok 3. Model mechanizmu translačnej represie pomocou d4EHP:Bcd. d4EHP sa viaže priamo na čiapočku 

a inhibuje transláciu špecifickej mRNA. Súčasná interakcia d4EHP s 5' čiapočkou mRNA a Bcd s BBR činí cad mRNA 

translačne neaktívnou. (Upravené podľa Cho et al., 2005.) 

Ďalším príkladom d4EHP sprostredkovanej inhibície translácie závislej na väzbe čiapočky je 

represia hunchback (hb) mRNA. Pomocou nej sa vytvára posteriórna hranica expresie transkripčného 

faktoru Hunchback (Hb). Pomocou koimunoprecipitácie bola identifikovaná špecifická interakcia 

d4EHP a proteínu Brat . Je však možné, že daná interakcia nie je priama a vystupujú v nej ďalšie 

proteíny, ktoré ju sprostredkúvajú (Cho et al., 2006). Predpokladá sa tak, nakoľko interakcia 

pravdepodobne nezahŕňa špecifický 4EHP-väzbový motív Y-x-x-x-x-x-x-L-Φ (x – akýkoľvek 

aminokyselinový zvyšok, Φ – hydrofóbny aminokyselinový zvyšok), ktorý sa nachádza ukrytý 

v hydrofóbnom jadre proteínu (Edwards et al., 2003; Cho et al., 2005). Schopnosť d4EHP viazať Brat 

je podporená prítomnosťou α-helixu 3 na dorzálnom konvexnom povrchu d4EHP (Cho et al., 2006). 

Pre translačnú represiu hb mRNA sprostredkovanú proteínom Brat je potrebná jeho C-terminálna 

doména (NHL). Tá obsahuje dva povrchy schopné vytvárať interakcie s ďalšími proteínmi. Vrchný 

povrch NHL umožňuje väzbu Pumilio (Pum) a Nanos (Nos) (Sonoda a Wharton, 2001; Edwards et al., 

2003). Pre interakciu Brat s d4EHP v plnom rozsahu je dôležitý spodný povrch NHL (Cho et al., 

2006). Vytvorenie interakcie Brat s ďalšími zložkami NRE komplexu (komplex tvorený Brat, Pum, 

Nos a mRNA elementom reagujúcim na Nos – NRE) sprostredkúva inhibíciu translácie hb mRNA 

(Sonoda a Wharton, 2001). Táto regulácia umožňujúca vytvorenie správneho gradientu Hunchback 

vyžaduje aj d4EHP, ktorého funkčnú interakciu s NRE komplexom zabezpečuje proteín Brat (Cho et 

al., 2006). 

Proteín Pumilio reprimuje transláciu hb mRNA prostredníctvom väzby na jej NRE a vytvorením 

komplexu s Nanos (Sonoda a Wharton, 1999), čo vyvolá naviazanie Brat (Sonoda a Wharton, 2001). 

RNA interferenciou vyvolané umlčanie expresie d4EHP a Brat nemalo vplyv na Nanos-závislú 

transláciu, pričom existuje aj možnosť, že na umožnenie translačnej represie je postačujúce reziduálne 

množstvo spomenutých proteínov. Každopádne, tieto výsledky naznačujú, že zatiaľ čo proteíny 4EHP 
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a Brat fungujú v translačnej inhibícii hb mRNA počas embryonálneho vývoja, represia 

sprostredkovaná proteínom Pumilio prebieha v odlišných situáciách pravdepodobne iným spôsobom 

(Weidmann a Goldstrohm, 2012). 

Belle (Bel) je proteín pochádzajúci z D. melanogaster patriaci do podrodiny Ded1P DEAD-box 

helikáz. Jeho funkcia je dôležitá pre samčiu aj samičiu fertilitu, životaschopnosť a rast organizmu 

(Johnstone et al., 2005). Experimenty ukázali, že d4EHP je schopný špecificky interagovať s bel 

mRNA a dochádza ku ich kolokalizácii v jadre aj cytoplazme pomocných buniek a tiež na anteriórnej 

hranici oocytu. Nadexpresia d4EHP (nie však eIF4E1) mala za následok zníženie množstva proteínu 

Bel. Výsledky naznačujú, že dochádza ku inhibícii translácie bel mRNA sprostredkovanej proteínom 

d4EHP. K tejto translačnej represii dochádza aj v ovariálnych bunkách. Daná regulácia ovplyvňuje 

množstvo Bel a súčasne aj jeho lokalizáciu v bunkách zárodočnej línie (Yarunin et al., 2011).  

Nulová alela génu pre d4EHP (d4EHP
Δ
) spôsobí úplnú absenciu tohto proteínu u mutovaných 

homozygotných jedincov. Ich fenotyp sa vyznačuje spomaleným rastom lariev a zastavením ich 

vývoja v štádiu L2. Približne 2 – 3 dni po nakladení vajíčok dochádza k úhynu lariev. Podobný 

fenotyp bol pozorovaný u jedincov divokého typu (wild type, wt) po umlčaní expresie d4EHP 

pomocou RNA interferencie (RNAi), pričom k úhynu došlo po dobe cca 3 – 4 dni. To dokazuje, že 

d4EHP je nepostrádateľný pre životaschopnosť a vývoj lariev. Špecifická d4EHP-RNAi 

v protorakálnej žľaze (PG) spôsobila zamedzenie kuklenia a v dôsledku pokračujúceho kŕmenia 

a rastu vznik veľkých lariev (Valzania et al., 2016). Umlčanie génov podieľajúcich sa na funkcii PG 

viedlo k podobnému fenotypu (Talamillo et al., 2008; Gibbens et al., 2011; Lin et al., 2011). Bolo tiež 

pozorované, že umlčanie d4EHP v PG má za následok zmenšenie jej buniek. Zastavenie vývoja lariev 

je však spôsobené depléciou d4EHP a nie redukciou veľkosti buniek PG. Ďalším sprievodným javom 

umlčania d4EHP bolo zníženie množstva mRNA proteínov zúčastnených v biosyntéze ekdysteroidov 

(spok, phm, sad, nvd, dib) v PG. Na základe týchto výsledkov môžeme usudzovať, že d4EHP hrá 

úlohu v biosyntetickej dráhe ekdyzónu. Externé podávanie aktívnej formy ekdyzónu (20-

hydroxyekdyzón; 20E) zvrátilo efekt d4EHP-RNAi a umožnilo priebeh vývoja lariev vrátane ich 

kuklenia. Toto pozorovanie dokazuje, že práve znížené množstvo 20E je príčinou zastavenia 

larválneho vývoja. Otázkou však naďalej zostáva, akým spôsobom d4EHP ovplyvňuje biosyntetickú 

dráhu, ktorej výsledným produktom je 20E. Navrhnuté boli tri hypotézy: 1.) d4EHP reguluje expresiu 

génov dráhy biostntézy 20E; 2.) d4EHP sprostredkúva translačnú reguláciu faktorov, ktorých hladina 

v PG určuje mieru expresie biosyntetickej dráhy 20E; 3.) d4EHP sa podieľa na regulácii kaskády 

nukleárneho receptoru, ktorá hrá úlohu v expresii zložiek 20E-syntetickej dráhy (Valzania et al., 

2016). 
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3.2 Funkcia IFE-4 vo vývoji C. elegans 

 

Vzhľadom ku výraznej preferencii väzby IFE-4 na m
7
GTP analóg čiapočky (v porovnaní 

s m
2,2,7

G-čiapočkou, ktorá je v mRNA C. elegans zastúpená väčšinovo), vznikol predpoklad, že by 

proteín IFE-4 mohol slúžiť na reguláciu menšej časti len určitých mRNA. Prítomnosť IFE-4 nie je 

esenciálna pre prežitie embryí C. elegans (Keiper et al., 2000; Stachelska et al., 2002).  

Čo sa týka tkanivovej distribúcie IFE-4, vyskytuje sa predovšetkým v nervoch a svaloch hltanu, 

ďalej tiež v brušnej nervovej trubici, v nervoch a svaloch vulvy, v svaloch chvosta a v spermatéke. 

Mutantní jedinci s deletovaným génom pre IFE-4 sú síce životaschopní, ale v porovnaní s divokým 

typom (wild type; wt) majú ich mláďatá menšie rozmery, vykazujú problémy s kladením vajíčok 

(zadržiavanie), majú zníženú fertilitu a reprodukčnú rýchlosť a to možno práve kvôli zadržiavaniu 

vajíčok. Podaním exogénneho serotonínu stimulované kladenie vajíčok malo na wt jedincov väčší 

vplyv ako na mutantných. Porucha kladenia vajíčok bola u mutantov čiastočne kompenzovaná 

v prípade, že stimulácii serotonínom predchádzalo obdobie hladovania. Podobný efekt bol dosiahnutý 

aj po dvojhodinovom hladovaní nasledovanom potravou stimulovanou produkciou endogénneho 

serotonínu. U mutantov tiež dochádzalo ku exogénnym serotonínom indukovanej imobilizácii pri jeho 

nižších hladinách ako u wt (Dinkova et al., 2005).  

Proteín IFE-4 bol identifikovaný vo frakcii mRNP a 48S iniciačnom komplexe, nie však v 80S 

monozómoch či polyzómoch. Na základe jeho detegovaného výskytu v 48S iniciačnom komplexe to 

vypadá tak, že by mohol zohrávať úlohu pri iniciácii translácie. Polyzómové profily wt jedincov 

a mutantov s deléciou génu ife-4 sú si navzájom podobné, čo naznačuje, že daná mutácia 

neovplyvňuje významne celkovú transláciu. Analýza transkriptov ovplyvnených mutáciou ife-4 

odhalila 33 rôznych mRNA, z ktorých 27 sa v mutovaných jedincoch nachádzalo v menšom množstve 

oproti wt. Z týchto mRNA boli identifikované 4 funkčne súvisiace s kladením vajíčok. Ovplyvnené 

mRNA majú podobný expresný profil (podobnú tkanivovú distribúciu) ako IFE-4. To znamená, že 

IFE-4 je kolokalizovaný s jeho potenciálne cieľovými mRNA, ktoré pravdepodobne reguluje, čo môže 

byť kľúčom k porozumeniu polymorfného fenotypu mutanta v ife-4 a tým aj fyziologickej funkcie 

príslušného proteínu. Posun mutáciou ovplyvnených mRNA k frakcii ľahších polyzómov bol 

spôsobený znížením frekvencie iniciácie ich translácie, čo bolo potvrdené detekciou poklesu množstva 

proteínov nimi kódovaných. Produkty génov, ktorých mRNA boli ovplyvnené mutáciou ife-4, fungujú 

predovšetkým ako transkripčné regulátory (faktory), ďalej majú úlohu v signálnej transdukcii, 

podieľajú sa na vývojových procesoch, raste a kladení vajíčok a zúčastňujú sa tiež metabolizmu. Nie 

je vylúčené, že IFE-4 zohráva úlohu v regulácii ďalších mRNA, ktoré môžu byť v porovnaní s tými 

špecifickými pre neuróny a svaly disproporčne menej abundantné a tak mohla byť ich hladina pod 

hranicou detekčnej citlivosti použitých metód. Uvažuje sa tiež, že by mohli existovať RNA-väzbové 
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proteíny, ktoré jednak rozoznávajú určité motívy na skupine mutáciou ife-4 ovplyvnených mRNA 

a súčasne viažu proteín IFE-4, v dôsledku čoho by mohla byť špecificky regulovaná ich translácia 

(Dinkova et al., 2005).  

3.3 Funkcia eIF4E2 vo vývoji cicavcov 

 

V myších oocytoch sa nachádza cytoplazmaticky lokalizovaný proteín Prep1. U tohto proteínu 

bola preukázaná kolokalizácia s eIF4E2 v cytoplazme primárnych myších oocytov (Villaescusa et al., 

2004, 2009). Prep1 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu podobnú 4EHP-väzbovému motívu Y-x-x-x-

x-x-x-L, pomocou ktorého s d4EHP interaguje Bcd v D. melanogaster (Cho et al., 2005; Villaescusa 

et al., 2009). Pomocou koimunoprecipitácie s použitím anti-Prep1 protilátok bola preukázaná RNA-

nezávislá interakcia eIF4E2 s Prep1. Pri použití protilátok proti eIF4E2 ku detekcii danej interakcie 

nedošlo, čo mohlo byť spôsobené nízkou koncentráciou Prep1 a malou imunoprecipitačnou kapacitou 

daných protilátok. Pull-down metóda danú interakciu potvrdila pre každý proteín zvlášť. Výsledky 

experimentov s mutantmi Prep1 poukázali na to, že pre väzbu eIF4E2 in vitro aj in vivo je potrebný 

sekvenčný motív 
59

Y-R-H-P-L-F-P-L-L
67

 prítomný v Prep1, pričom najvýznamejší podiel na tejto 

interakcii majú aminokyselinové zvyšky Y59, L66 a L67. V súvislosti s Prep1 a eIF4E2 nebola 

pozorovaná ich asociácia s polyzómovými frakciami. Ďalej boli pomocou imunoprecipitácie 

identifikované dva transkripty interagujúce s Prep1 – Hoxb4 a Hoxb8 mRNA. Pre účely vyšetrenia 

funkcie tejto interakcie bola skonštruovaná reportérová mRNA s 3'UTR pochádzajúcou z Hoxb4 

mRNA. Prep1 spôsobil v in vitro podmienkach inhibíciu translácie reportérovej mRNA. RNA-EMSA 

navyše ukázala, že Prep1 špecificky viaže 3'UTR Hoxb4 mRNA. Funkcia Prep1 ako translačného 

represoru bola in vivo pozorovaná významným zvýšením expresie proteínu Hoxb4 v myších oocytoch 

s deléciou génu Prep1. Inhibícia translácie je vzhľadom k tomu, že eIF4E2 neviaže eIF4G 

pravdepodobne zapríčinená zamedzením asociácie zložiek translačného iniciačného komplexu 

s Hoxb4 mRNA. Zvýšenie množstva Hoxb4 jeho mikroinjekciou do myších oocytov spôsobilo 

významné spomalenie ich embryonálneho vývoja. Proteíny rodiny TALE, ktorej súčasťou je aj Prep1, 

sa vyznačujú prítomnosťou konzervovaného eIF4E2-väzbového motívu (Y-x-x-x-x-x-x-L-L), čo 

naznačuje, že by s eIF4E2 mohli taktiež interagovať a sprostredkovávať translačnú represiu 

špecifických mRNA (Villaescusa et al., 2009). 

Metóda far-Western blot nasledovaná hmotnostnou spektrometriou (MS) odhalila interakčných 

partnerov ľudského eIF4E2 v bunkách HeLa S3 – GIGYF1 a GIGYF2 (Morita et al., 2012). 

Špecifická väzba eIF4E2 s GIGYF2 bola potvrdená koimunoprecipitáciou (eIF4E1 s GIGYF2 

neinteragoval). Ku tejto interakcii dochádza pomocou konzervovaného motívu Y-x-Y-x-x-x-x-L-Φ, 

ktorý sa nachádza na N-koncovej časti GIGYF1 aj 2. Bola tiež pozorovaná väzba GIGYF2 na eIF4E2 

s naviazaným m
7
GDP pomocou metódy pull-down (Morita et al., 2012). Kanonické motívy 
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GIGYF1/2 vytvárajú na dorzálnom povrchu eIF4E2 α-helixy a nekanonické sekvencie interagujú s 

jeho laterálnym povrchom. Nekanonické motívy GIGYF1/2 zväčšujú jeho afinitu ku eIF4E2 20- až 

30-násobne, pričom pomocné sekvencie ešte ďalej 30- až 40-krát. Pomocné sekvencie GIGYF1/2 tiež 

zväčšujú interakčný povrch s eIF4E2 (1380 Å
2
 → 2190 Å

2
). Väzba GIGYF2 by mohla byť potenciálne 

schopná zväčšiť afinitu eIF4E2 pre čiapočku mRNA a zvýhodniť eIF4E2 v kompetícii o väzbu na túto 

čiapočku oproti eIF4E1 (Peter et al., 2017). 

Špecifické umlčanie eIF4E2 má za následok zníženie množstva GIGYF2 v bunkách HeLa. 

Zaujímavé je, že umlčanie GIGYF2 má podobný redukčný efekt na hladinu eIF4E2, na základe čoho 

sa usudzuje, že stabilita obidvoch proteínov je vzájomne závislá. Deplécia eIF4E2 pomocou RNAi 

spôsobila vzrast celkovej hladiny translácie (sledovaný pomocou zabudovávania Met) približne o 30 

%. Rovnaký vplyv na transláciu malo aj umlčanie GIGYF2. Z dôvodu vzájomnej regulácie stability 

eIF4E2 a GIGYF2 nie je na základe týchto experimentov možné určiť, ktorý z proteínov vystupuje 

v tomto prípade ako translačný represor, prípadne či túto funkciu plnia oba (Morita et al., 2012). 

V tomto kontexte práca Peter et al., 2017 poukázala na to, že proteíny GIGYF1 a 2 disponujú vlastnou 

represnou aktivitou. Interakcia GIGYF2 a RNA-väzbového proteínu ZNF598 bola identifikovaná 

prostredníctvom afinitnej purifikácie nasledovanej MS a potvrdená koimunoprecipitáciou. Ukázalo sa, 

že ZNF598 neinteraguje s eIF4E2, na základe čoho je možné predpokladať existenciu komplexu 

ZNF598:GIGYF2:eIF4E2. Delécia génu pre eIF4E2 mala u myší za následok podobne ako umlčanie 

jeho expresie zníženie množstva GIGYF2 a zvýšenie hladiny translácie in vivo, čo naznačuje, že 

eIF4E2 funguje ako translačný represor. Fenotyp takto mutovaných embryí zahŕňal cyanózu, nižšiu 

telesnú hmotnosť, menší mozog, nerozšírené pľúca a podobne ako u mutantov s deletovaným génom 

pre GIGYF2 sa vyskytla úplná perinatálna letalita po niekoľkých hodinách od pôrodu. Tieto 

pozorovania dokazujú, že proteín eIF4E2 zohráva vo vývoji embryí významnú úlohu (Morita et al., 

2012). 

3.4 Funkcia nCBP vo vývoji A. thaliana 

 

Analýzou proteínov rodiny eIF4E izolovaných z lyzátu buniek A. thaliana pomocou afinitnej 

chromatografie s použitím m
7
GTP-Sepharózy sa zistilo, že sa tu nachádza najmenej 10-krát menej 

proteínu nCBP v porovnaní s kanonickým eIF4E1 či eIF(iso)4E (Ruud et al., 1998). nCBP bol 

prítomný v pokojových aj proliferujúcich bunkách. Použitím koimunoprecipitácie sa zistilo, že proteín 

eIF4A sa vyskytoval v 5'-komplexoch so všetkými štyrmi proteínmi schopnými viazať čiapočku 

mRNA (vrátane nCBP), pričom vykazoval rôznu mieru asociácie s jednotlivými komplexmi 

prítomnými vo vzorkách pripravených z bunkových kultúr A. thaliana v jednotlivých štádiách rastu 

(dni 2, 4, 6 a 8). Vo vzorkách z buniek odobraných po dvoch a štyroch dňoch bol proteín eIF4A 

v rovnakom množstve asociovaný s nCBP komplexmi, ale v neskorších fázach rastového cyklu už 
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nebol detegovaný, čo by mohlo poukazovať na špecifickú úlohu nCBP v skorších fázach rastu (Bush 

et al., 2009). Vzhľadom k tomu, že proteín nCBP bol schopný funkčne nahradiť pšeničný eIF(iso)4E 

a sprostredkovať transláciu približne v 30% miere (oproti translácii iniciovanej eIF(iso)4E), je možné, 

že podporuje iniciáciu translácie len určitej časti mRNA so špecifickou fyziologickou funkciou, čo by 

prípadne mohlo poukazovať na jeho úlohu v regulácii procesov súvisiacich s danými mRNA (Ruud et 

al., 1998). Keďže bola aktivita nCBP v súvislosti s tvorbou 5'-čiapočkových komplexov pozorovaná 

len v skorších štádiách rastového cyklu proliferujúcich buniek A. thaliana, prichádza do úvahy 

možnosť, že by tento proteín mohol regulovať práve skupinu mRNA asociovaných s  procesmi 

v týchto vývojových fázach. 
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4 Úloha eIF4E2 v ľudských bunkách počas hypoxie 

 

V hypoxických podmienkach (1% [O2]) kultivácie buniek bol pozorovaný vznik komplexu 

proteínov zúčastnených v regulačných procesoch počas hypoxie RBM4:HIF-2α. (Uniacke et al., 

2012). RBM4 viaže mRNA pomocou ich 3'UTR sekvencií rHRE a podieľa sa na regulácii translácie 

(Lin, Hsu a Tarn, 2007; Lin a Tarn, 2009). Proteíny rodiny hypoxiou indukovaných faktorov (HIF) sú 

charakteristické svojou funkciou v odpovedi na procesy súvisiace so znížením koncentrácie kyslíku 

v bunkách (Wang et al., 1995; Semenza, 1999; Ivan et al., 2001; Jaakkola et al., 2001; Wiesener et al., 

2002; Kaelin a Ratcliffe, 2008). Pomocou imunoprecipitácie boli identifikovaní ďalší interakční 

partneri komplexu RBM4:HIF-2α – proteín eIF4E2 a eIF4A. Odstránenie eIF4E2 z komplexu 

spôsobilo, že sa v polyzómoch nevyskytovali mRNA obsahujúce rHRE, ktoré sú špecificky 

rozoznávané proteínom RBM4. Tieto výsledky naznačujú, že eIF4E2 funguje ako súčasť translačného 

iniciačného komplexu schopného sprostredkovávať transláciu v podmienkach hypoxie bez účasti 

kanonického eIF4E1. Zníženie asociácie eIF4E2 s polyzómami v dôsledku odstránenia HIF-2α počas 

hypoxie (s obdobným výsledkom aj počas fyzioxie – 5% [O2] v ďalšej práci Timpano a Uniacke, 

2016) poukazuje na to, že práve HIF-2α predstavuje v tomto kontexte kyslíkom regulovanú zložku 

komplexu HIF-2α:RBM4:eIF4E2. Schopnosť tohto komplexu viazať čiapočku mRNA a následne 

iniciovať transláciu je zas závislá na prítomnosti eIF4E2. Zatiaľ čo umlčanie eIF4E1 malo redukčný 

vplyv len na transláciu reportérovej mRNA obsahujúcej rHRE v normoxii (21% [O2]), umlčanie 

eIF4E2 negatívne ovplyvnilo len hypoxickú transláciu danej mRNA. Na základe týchto pozorovaní 

bol postulovaný model translačného iniciačného komplexu, ktorý HIF-2α závislým spôsobom účelne 

stimuluje podľa koncentrácie kyslíka substitúciu svojej čiapočku viažucej zložky – eIF4E1 v normoxii 

za eIF4E2 v hypoxii – a je tak schopný iniciovať proteosyntézu v rôznych O2 podmienkach (Uniacke 

et al., 2012). Keďže umlčanie zložiek kanonického komplexu eIF4F spôsobilo výrazné zníženie 

celkovej translácie v podmienkach normoxie, nie však v hypoxii, vysvetlenie by mohlo spočívať 

v existencii alternatívneho hypoxického komplexu nazvaného eIF4F
H
. Metóda pull-down v tejto 

súvislosti odhalila asociáciu komplexu eIF4E2:eIF4A (identifikovaného predchádzajúcimi 

experimentmi Uniacke et al., 2012) s ďalšou zložkou eIF4G3. Tým bol upravený a doplnený vyššie 

spomínaný model alternatívnych komplexov iniciujúcich transláciu – eIF4F zložený 

z eIF4E1:eIF4G1:eIF4A v normoxii a eIF4F
H
 zložený z eIF4E2:eIF4G3:eIF4A v podmienkach 

hypoxie. Konzistentný s existenciou komplexu eIF4F
H
 je aj výsledok umlčania jeho zložiek, 

čoho následkom bol pokles globálnej translácie v hypoxii bez jej výraznej zmeny počas normoxie (Ho 

et al., 2016).  

Bolo pozorované, že množstvá eIF4E1 a eIF4E2 sa v závislosti na koncentrácii O2 menia len 

málo, čo poukazuje na väčší význam ich posttranslačnej regulácie (Timpano a Uniacke, 2016). Podľa 

translačnej efektivity (Te) rôznych mRNA vo vzťahu ku kyslíkovým podmienkam a závislosti na 
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prítomnosti jednotlivých proteínov viažucich čiapočku boli vymedzené tri triedy týchto mRNA: trieda 

I. zahŕňa cca 25 % mRNA citlivých na depléciu eIF4E1 s vysokou Te v normoxii a nízkou v hypoxii; 

trieda II. obsahuje asi 60 % mRNA, ktoré vykazujú citlivosť na depléciu eIF4E1 aj eIF4E2 a ich Te je 

nezávislá na koncentrácii O2; trieda III. pozostáva z približne 15 % mRNA vyznačujúcich sa 

citlivosťou na depléciu eIF4E2 a zvýšením Te v podmienkach hypoxie. To naznačuje, že mRNA triedy 

I. a II. obsahujú molekulárne charakteristiky, ktoré im udeľujú potenciál podliehať normoxickej 

translácii a mRNA triedy II. a III. sú zas vybavené na hypoxickú transláciu. Očakáva sa, že dané triedy 

mRNA by sa mohli líšiť prítomnosťou alebo neprítomnosťou špecifických molekulárnych rysov 

rozdielne rozoznávaných komplexmi eIF4F
 
a eIF4F

H
, ktoré ich predurčujú na iniciáciu translácie 

v rôznych kyslíkových podmienkach (Ho et al., 2016). Toto rozdelenie mRNA na základe ich 

potenciálu predurčovať vlastné špecifické viazanie komplexom eIF4F
 
a/alebo eIF4F

H
 je, samozrejme, 

relevantné len pre tie mRNA, ktorých iniciácia translácie je závislá na čiapočke. 

Fyziologické koncentrácie O2 v tkanivách človeka sú značne odlišné od tých, ktoré sa používajú 

pri kultivácii ľudských bunkových línií a označujú sa za normoxiu. V skutočnosti sú fyziologické 

koncentrácie bližšie podmienkam hypoxie. Aby bolo možné priblížiť sa fyziologickým podmienkam 

počas kultivácie ľudských buniek, bol zavedený termín fyzioxia, ktorý popisuje koncentráciu O2 

intervalom 1 – 11 % (Carreau et al., 2011). Podobne ako v predošlých experimentoch (Uniacke et al., 

2012; Ho et al., 2016) bola dominantná úloha eIF4E2 v translácii pozorovaná prostredníctvom 

asociácie s polyzómami pri <1% [O2] a eIF4E1 vystupoval v translácii ako väčšinový proteín viažuci 

čiapočku mRNA pri >8% [O2]. V rozmedzí 1 – 8% [O2] (fyzioxia) to na základe asociácie obidvoch 

proteínov s polyzómami vypadá tak, že v bunkách človeka sa na iniciácii translácie vo fyziologických 

kyslíkových podmienkach podieľajú eIF4E1 a eIF4E2 súčasne. K zhodným záverom viedli aj 

experimenty v ktorých sa mRNA so špecifickou eIF4E2-závislou transláciou (EGFR a PDGFRA 

mRNA) vyskytovali v polyzómoch predovšetkým v podmienkach s 1% [O2], mRNA s translačnou 

iniciáciou typicky sprostredkovanou eIF4E1 (EEF2 a HSP90ab1 mRNA) boli zas translatované v 

polyzómoch najviac pri 8% [O2] a vo vzorkách s 3% a 8% [O2] boli opäť podľa očakávaní 

identifikované v polyzómoch všetky skúmané mRNA. Tieto experimenty boli realizované s 

použitím buniek HRPTEC. Výsledky získané s použitím bunkovej línie HCT116 boli podobné s tým 

rozdielom, že došlo k posunutiu koncentračnej škály O2 na 3 – 12 %. Významné je tiež zistenie, že 

prepínanie medzi eIF4E1 a eIF4E2 sprostredkovanou iniciáciou translácie je dynamické a mení sa ad 

hoc podľa aktuálnych kyslíkových podmienok (Timpano a Uniacke, 2016). 

Ako sprievodný jav reumatoidnej artritídy (RA) bola v mononukleárnych bunkách periférnej krvi 

(PBMC) pacientov s týmto ochorením pozorovaná zvýšená transkripcia medzi inými génu pre eIF4E2. 

V tejto súvislosti bolo navrhnuté, že daný proteín by sa mohol počas RA funkčne podieľať na 

angiogenéze vyvolanej hypoxiou. Cielenie na eIF4E2 by za takých okolností mohlo mať v súvislosti 

s reguláciou RA farmakologický potenciál (Afroz et al., 2017).  
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4.1 Podiel eIF4E2 na fyziológii nádorových buniek 

 

Možný súvis medzi eIF4E2 a nádorovými bunkami bol naznačený v práci zaoberajúcej sa 

metastatickým potenciálom primárnych pevných nádorov. Zvýšenú expresiu v metastázach 

adenokarcinómov vykazovalo 8 génov, z ktorých štyri kódujú zložky translačného aparátu, vrátane 

génu EIF4E2 (Ramaswamy et al., 2003). Ďalšia štúdia sa venovala identifikácii jednonukleotidových 

polymorfizmov (SNP), ktoré ovplyvňujú celkové prežitie pacientov s pokročilou rakovinou pľúc. 

Najsilnejšiu asociáciu so skrátením prežitia pacientov vykazoval SNP patriaci génu EIF4E2 (Sato et 

al., 2011). V článku Uniacke et al., 2012 bolo tiež navrhnuté, že nádorové bunky by mohli 

v hypoxických podmienkach využívať alternatívny mechanizmus iniciácie translácie sprostredkovaný 

proteínom eIF4E2. 

Hypoxické prostredie v bunkách rakoviny prsníka spôsobilo 1,8-násobný nárast množstva eIF4E2 

mRNA (qPCR) a 1,2-násobný nárast množstva proteínu eIF4E2 (Western blot), pričom regulácia 

hladiny eIF4E2 mRNA je nezávislá na HIF-1α (Yi et al., 2013). Pri zníženej dostupnosti O2 prepínajú 

normálne aj rakovinové bunky z eIF4E1 na eIF4E2 sprostredkovanú HIF-2α závislú iniciáciu 

translácie (Uniacke et al., 2012, 2014). Nádory typicky vytvárajú mikroprostredie, v ktorom je 

oxygenovaná len určitá časť buniek v okolí ciev, zatiaľ čo bunky v centrálnej časti sú spravidla 

vystavené skôr hypoxickým podmienkam (Franko a Sutherland, 1979; Whiteside, 2008). Ako 

modelové nádory boli použité sféroidy in vitro tvorené bunkami kolorektálneho karcinómu (HCT116) 

a glioblastómu (U87MG), ktoré sa vyznačujú len tenkou oxygenovanou vrstvou buniek na povrchu 

a hypoxickou vnútornou časťou. Proteín eIF4E2 bol identifikovaný v polyzómoch väčšiny buniek 

sféroidov a v monozómovej frakcii oxygenovaných buniek, čo poukazuje na jeho aktívnu účasť 

v hypoxickej translácii. eIF4E1 naopak vykazoval väčšinovú asociáciu s monozómami sféroidov. 

Dominantný polyzómový výskyt eIF4E2 bol potvrdený aj v nádorových bunkách in vivo. Na základe 

uvedených pozorovaní je možné usudzovať, že eIF4E2 hrá kľúčovú úlohu v proteosyntéze väčšiny 

buniek nádoru. Umlčanie eIF4E2 v troch rôznych líniách rakovinových buniek nemalo pozorovateľný 

fenotypový prejav v normoxii, ale v hypoxii spôsobilo drastický pokles celkovej translácie a 

zníženie proliferačnej aktivity buniek nasledovanej apoptózou alebo aspoň obmedzením rozrastania 

kolónií. Pri redukcii množstva eIF4E2 bolo tiež pozorované zmenšenie nádorov a zabránenie tvorby 

hypoxických oblastí. Obnovenie expresie eIF4E2 neovplyvnilo bunky v normoxických podmienkach, 

ale malo za následok hypoxickú proliferáciu, produkciu receptoru pre epidermálne rastové faktory 

(EGFR), zvrátenie apoptotickej signalizácie (kaspáza-3) a tvorbu rozmernejších sféroidov s ešte 

väčšou hypoxiou v centrálnej časti. eIF4E2 je potrebný pre prežívanie a proliferáciu nádorových 

buniek v hypoxii. Týmto proteínom sprostredkovaná proteosyntéza je zrejme významná pre tvorbu 

hypoxického jadra nádorov. Vypadá to tak, že kritická funkcia eIF4E2 v procesoch spojených 
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s vývojom nádorov je daná predovšetkým jeho potrebou v alternatívnej hypoxickej translácii a nie je 

závislá na pôvode či mutačnej charakteristike konkrétneho nádoru (Uniacke et al., 2014). 

Umlčanie eIF4E2 v bunkách ľudského adenokarcinómu prsníka (MDA-MB-231) a glioblastómu 

(U87MG) viedlo v hypoxických podmienkach ku zníženiu schopnosti migrácie, menšej invazivite 

a redukcii medzibunkovej adhezivity následkom čoho bola štruktúra sféroidov fragmentovaná. 

Migračné, invazívne a adherenčné schopnosti buniek v hypoxii boli po reintrodukcii eIF4E2 obnovené 

(Kelly et al., 2018). CDH22 mRNA obsahuje na 3'UTR sekvenciu rHRE a bola identifikovaná ako 

potenciálny cieľ translácie sprostredkovanej eIF4E2 (Uniacke et al., 2012). Hypoxia spôsobila 

zvýšenie množstva adhezívneho transmembránového proteínu CDH22 len v bunkách s funkčným 

eIF4E2 bez zmeny hladiny CDH22 mRNA, čo poukazuje na translačnú úroveň regulácie CDH22. 

Asociácia CDH22 mRNA s monozómovou frakciou v normoxii sa v hypoxických podmienkach 

posunula smerom ku polyzómom. Deplécia eIF4E2 zabránila tomuto posunu, pričom obnovenie jeho 

expresie opäť spôsobilo výskyt CDH22 mRNA v polyzómovej frakcii. Hypoxické zvýšenie expresie 

CDH22 na úrovni translácie prebieha prostredníctvom eIF4E2 nezávisle na mTORC1 (pravdepodobne 

v dôsledku slabej interakcie eIF4E2 s 4E-BP1; Peter et al., 2017). Zníženie množstva CDH22 malo na 

rakovinové bunky podobný vplyv ako deplécia eIF4E2 v hypoxii a tento efekt bol zvrátený 

reintrodukciou CDH22 (Kelly et al., 2018).  
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5 Využitie eIF4E2 bunkami v rôznych stresových podmienkach 

 

Proteín eIF4E2 je asociovaný s niektorými fyziologickými procesmi buniek počas pôsobenia 

rôznych stresových podmienok. Táto kapitola sa zaoberá významom eIF4E2 v súvislosti s reakciou 

buniek na stres spôsobený poškodením DNA, oxidatívny stres a tepelný šok. 

5.1 Funkcia eIF4E2 pri genotoxickom strese 

 

Ubiquitin-ligáza ARIH1 (HHARI) interaguje s eIF4E2 a sprostredkúva jeho regulačnú 

(pravdepodobne nie degradačnú) ubiquitináciu a ISGyláciu (Tan et al., 2003; Okumura, Zou a Zhang, 

2007; von Stechow et al., 2015). Umlčaním expresie ARIH1 bola dosiahnutá zvýšená citlivosť buniek 

ku cisplatinou (CP) navodenému genotoxickému stresu a ich znížená životaschopnosť. Ako adaptívna 

odpoveď na genotoxický stres bolo pozorované zvýšenie celkového množstva ARIH1, ktorá hrá 

kľúčovú úlohu v ochrane buniek pred dôsledkami poškodenia DNA. Genotoxické podmienky 

(expozícia radiácii, CP) vyvolali akumuláciu ARIH1 v jadre a v štruktúrach okolo neho tvorených 

najskôr ribozómami. V podmienkach genotoxického stresu dochádza pomocou ARIH1 ku regulačnej 

modifikácii eIF4E2 – predovšetkým ku jeho mono-, ale aj di-ubiquitinácii. Táto modifikácia zrejme 

spôsobuje pozorované ARIH1-závislé zvýšenie afinity eIF4E2 pre čiapočku mRNA, čo by mohlo 

umožniť kompetíciu eIF4E2 s eIF4E1 a blokovať tak translačnú iniciáciu závislú na čiapočke mRNA. 

Vyzerá to tak, že ochranná funkcia ARIH1 pred bunkovou smrťou vyvolanou genotoxickým stresom 

je zabezpečená inhibičným efektom ubiquitinovaného eIF4E2 na iniciáciu translácie (von Stechow et 

al., 2015). 

5.2 Funkcia eIF4E2 pri oxidatívnom strese a tepelnom šoku 

 

P-telieska sú cytoplazmatické zhluky mRNA, miRNA, RNA-väzbových proteínov a enzýmov 

podieľajúcich sa ma degradácii, prípadne translačnej represii mRNA (Eulalio, Behm-Ansmant a 

Izaurralde, 2007; Parker a Sheth, 2007; Kulkarni, Ozgur a Stoecklin, 2010). Tieto štruktúry sú tiež 

často asociované so stresovými granulami, agregátmi mRNA a proteínov, ktoré sa tvoria v cytoplazme 

počas stresových podmienok (Buchan a Parker, 2009; Protter a Parker, 2016; Mahboubi a Stochaj, 

2017). Pri pôsobení oxidatívneho stresu vyvolaného expozíciou buniek U2OS azenidu sodnému bol 

eIF4E2 pozorovaný ako súčasť P-teliesok. eIF4E2 sa však v tomto prípade nevyskytoval v stresových 

granulách, čo poukazuje na jeho postrádateľnosť s súvislosti s ich tvorbou. Tepelný šok vyvolal tvorbu 

stresových granúl pri teplotách 39,5 – 42,7 °C. Proteín eIF4E2 sa pri pôsobení tepelného šoku (41,7 

°C) nachádzal v P-telieskach aj v stresových granulách súčasne (Frydryskova et al., 2016).  
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6 Účasť eIF4E2 v translačnej represii sprostredkovanej microRNA 

 

Ako súčasti komplexu miRISC, ktorý hrá kľúčovú úlohu v represii translácie prostredníctvom 

miRNA, boli identifikované proteíny DDX6, CNOT1, PATL-1, TNRC6A a TNRC6B (Jonas a 

Izaurralde, 2015). CNOT1 je podjednotka komplexu CCR4-NOT, ktorý sa pomocou jeho 

s deadenylázovej aktivity podieľa na degradácii cieľových mRNA sprostredkovanej miRISC (Ito et 

al., 2011; Wahle a Winkler, 2013). U PATL-1 bola popísaná interakcia s CCR4-NOT, DDX6 a 4E-T 

(Haas et al., 2010; Marnef a Standart, 2010; Kamenska et al., 2016). eIF4E2 koimunoprecipitoval 

s nasledujúcimi proteínmi: 4E-T, CNOT1, DDX6 a PATL-1. Úloha eIF4E2 v umlčovaní génov sa na 

základe jeho asociácie s viacerými významnými proteínmi komplexov miRISC a CCR4-NOT zdá byť 

pravdepodobná aj napriek tomu, že v tomto prípade nie je isté, či pozorované interakcie sú priame 

(Chapat et al., 2017). Pomocou metódy BioID (Roux et al., 2012; Roux, Kim a Burke, 2013) bolo 

identifikovaných celkovo 30 proteínov s vysokou pravdepodobnosťou interakcie s eIF4E2, medzi 

inými aj ďalšie dôležité komponenty miRISC – TNRC6A a B (Chapat et al., 2017). Asociácia 

TNRC6A/B s eIF4E2 (nie však eIF4E1) bola následne potvrdená aj koimunoprecipitáciou a zistilo sa, 

že táto interakcia je závislá predovšetkým na C-koncovej a v menšej miere aj na prostrednej doméne 

TNRC6A. Metóda pull-down väzbu eIF4E2 s C-koncovou doménou TNRC6A ukázala taktiež (Chen a 

Gao, 2017). 

Translačná represia reportérových mRNA sprostredkovaná miRNA sa znížila v bunkách 

s umlčaným eIF4E2 aj v bunkách s deléciou génu EIF4E2 (Chapat et al., 2017; Chen a Gao, 2017). 

Pokles miery represie translácie spôsobenej miRNA v dôsledku umlčania eIF4E2 bol potvrdený aj 

analýzou polyzómových profilov. Celkové množstvo reportérovej mRNA sa v dôsledku nadexpresie 

miRNA znížilo. Súčasné umlčanie eIF4E2 však neviedlo ku významnej zmene množstva reportérovej 

mRNA. Na základe uvedených údajov je možné usudzovať, že eIF4E2 sa v tomto kontexte nepodieľa 

na degradácii mRNA, ale má úlohu predovšetkým v represii translácie sprostredkovanej miRNA. 

Podľa experimentálnych dát zníženie expresie eIF4E2 spôsobuje tiež zvýšenie množstva proteínov, 

ktorých translácia je reprimovaná miRNA (IMP1, PTEN, PDCD4). Umlčanie TNRC6A a B malo na 

vzrast hladiny IMP1 menší vplyv ako umlčanie eIF4E2. Dôvodom by mohlo byť sprostredkovanie 

funkčnej interakcie eIF4E2 s komplexom miRISC inou zložkou (alebo zložkami) ako TNRC6A/B, 

prípadne efektívnejšie umlčovanie eIF4E2 v porovnaní s TNRC6A/B (Chen a Gao, 2017).  

Keď bola expresia reportérovej mRNA umlčaná pomocou špecifických miRNA došlo následne ku 

približne 10-násobne zvýšenej asociácii eIF4E2 s touto mRNA v porovnaní s kontrolnou mRNA, ktorá 

nebola danými miRNA ovplyvnená. Súčasne bolo pozorované mierne zníženie asociácie reportérovej 

mRNA s eIF4E1, čo poukazuje na kompetíciu eIF4E2 s eIF4E1 o väzbu na regulovanú mRNA. Je tiež 

možné, že na zvyšovaní kompetitívnej schopnosti eIF4E2 sa podieľa aj nejaký proteín, ktorý eIF4E2 
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špecificky vychytáva a zvyšuje tak jeho lokálnu koncentráciu v okolí mRNA (Chen a Gao, 2017). 

Ďalšie experimenty ukázali, že schopnosť eIF4E2 viazať čiapočku cieľovej mRNA je potrebná pre 

jeho úlohu v translačnej represii vyvolanej miRNA (Chen a Gao, 2017) sprostredkovanej komplexom 

CCR4-NOT (Chapat et al., 2017). Je známe, že proteín 4E-T interaguje s eIF4E2 aj eIF4E1 (Kubacka 

et al., 2013; Chapat et al., 2017). Navyše bolo zistené, že väzba 4E-T na eIF4E2 je cca 20 až 30-krát 

silnejšia v porovnaní s eIF4E1. Vďaka schopnosti 4E-T zvyšovať približne štvornásobne afinitu 

eIF4E2 (nie však eIF4E1) pre m
7
GTP, je pravdepodobné, že eIF4E2 týmto spôsobom získava 

kompetitívnu výhodu nad eIF4E1 vo väzbe na čiapočku mRNA a bráni tak translácii (Chapat et al., 

2017). 

Signálna kaskáda mitogénom aktivovanej proteín kinázy (MAPK) zahŕňa aktiváciu serín/treonín 

kinázy RAF pomocou GTPázy RAS a následnú fosforyláciu kinázy MEK. Tá ďalej fosforyláciou 

sprostredkúva aktiváciu serín/treonín kináz ERK1/2, čo v dôsledku ovplyvňuje veľké množstvo 

bunkových procesov (Chang a Karin, 2001; Johnson a Lapadat, 2002; Qi a Elion, 2005; Raman, Chen 

a Cobb, 2007; Keshet a Seger, 2010). V bunkách myších embryonálnych fibroblastov s odstráneným 

génom pre eIF4E2 došlo ku zmenám hladín aktívne translatovaných mRNA meraných pomocou 

analýzy ribozómových profilov. Adaptačné zmeny v dôsledku absencie eIF4E2 môžu byť dôvodom 

pozorovaného zníženia translačnej úrovne 167 mRNA, zatiaľ čo zvýšenie translácie 117 mRNA by 

mohlo byť dôsledkom zníženia špecifickej represie sprostredkovanej eIF4E2. mRNA, u ktorých bol 

pozorovaný vzrast translačnej aktivity, vykazovali pozitívu koreláciu s dĺžkou ich 3'UTR (menšiu aj 

v súvislosti s ich 5'UTR), s čím súvisí aj väčšie množstvo miRNA-väzbových miest pre represiu 

závislú na eIF4E2 (Jafarnejad et al., 2018). Konzistentne s predošlými výsledkami (Chapat et al., 

2017; Chen a Gao, 2017) ďalšie pozorovania potvrdili, že ku miRNA-závislej translačnej represii 

dochádza aj u vyššie popísaných mRNA s translačnou efektivitou negatívne ovplyvnenou proteínom 

eIF4E2 vďaka kompetícii eIF4E2 s eIF4E1. V dôsledku deplécie eIF4E2 bol zaznamenaný jeden z 

najväčších vzrastov translačnej úrovne u DUSP6 mRNA (Jafarnejad et al., 2018). Translačný produkt 

tejto mRNA je fosfatáza DUSP6 (MKP-3) a zabezpečuje špecifickú defosforyláciu ERK1/2 (Groom et 

al., 1996; Muda et al., 1996). Ako dôsledok zníženia expresie eIF4E2 bola pozorovaná redukcia 

fosforylácie ERK1/2 o 80 % (fosforylačná úroveň kinázy MEK sa však nezmenila). Zvýšila sa tiež 

miera translačnej iniciácie DUSP6 mRNA (pričom jej celkové množstvo zostalo konštantné), s čím 

bol v zhode aj detegovaný nárast hladiny proteínu DUSP6. Tieto výsledky je možné interpretovať tak, 

že k regulácii množstva fosfatázy DUSP6 sprostredkovanej eIF4E2 dochádza na úrovni translačnej 

iniciácie. Ďalej bolo preukázané, že translačná represia DUSP6 mRNA využíva jej 3'UTR a je 

zabezpečená dráhou miRNA/CCR4-NOT/4E-T/eIF4E2. Úloha eIF4E2 v regulácii funkcie ERK1/2 

spočíva v miRNA-sprostredkovanej translačnej represii mRNA jej fosfatázy DUSP6, následkom čoho 

sa zvýši miera aktivačnej fosforylácie ERK1/2 (Jafarnejad et al., 2018). 
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7 Význam eIF4E2 pri vírusovej infekcii 

 

Pomocou inzercie T-DNA do dvoch rôznych miest génu pre nCBP boli pripravené dve mutantné 

línie A. thaliana. V listoch mutovanej A. thaliana bolo po infekcii vírusom PlAMV (potexvirus) 

pozorované zníženie akumulácie vírusovej RNA v porovnaní s listami nemutovanej infikovanej 

rastliny, pričom zavedenie DNA nesúcej funkčný gén pre nCBP do mutantov tento efekt zvrátilo. 

Rýchlosť šírenia PlAMV medzi bunkami listov bola u mutantných jedincov menšia, zatiaľ čo 

efektivita vírusovej replikácie na úrovni jednej bunky nezávisela na funkčnom nCBP. Na základe toho 

sa usudzuje, že nCBP v súvislosti so šírením ochorenia rastlinou zrejme nehrá úlohu v genómovej 

replikácii vírusu, ale podporuje jeho pohyb z bunky do bunky (Keima et al., 2017). Pre tento pohyb sú 

dôležité proteíny TGB1, TGB2 a TGB3 (Tamai a Meshi, 2001; Howard et al., 2004; Ju, 2005; Tilsner 

et al., 2013). Expresia TGB2 a TGB3 bola znížená v bunkách mutovaných rastlín počas infekcie 

PlAMV, čo sa zdá byť dôvodom spomalenia šírenia vírusu v listoch. Zníženie akumulácie vírusov 

v listoch mutantných rastlín bolo pozorované aj u vírusov patriacich do rodiny Alphaflexiviridae 

(AltMV, CymMV, LoLV) a Betaflexiviridae (PVM), ale nie Potyviridae (TuMV) či Virgaviridae 

(YoMV). V súvislosti s rastlinnými vírusmi je gén pre nCBP ďalším identifikovaným génom 

recesívnej rezistencie. Mechanizmus jeho funkcie v tomto kontexte je však zatiaľ neznámy (Keima et 

al., 2017).  

Vírusová infekcia spôsobuje u vyšších eukaryotických organizmov ochrannú interferónom 

sprostredkovanú bunkovú odpoveď, ktorá zahŕňa selektívnu inhibíciu translácie mRNA vírusov 

a ISGyláciu proteínov (Platanias, 2005). Na základe toho bola vyslovená hypotéza, že eIF4E2 

modifikovaný pomocou ISG15 (interagujúci prípadne s ďalšími proteínmi) by mohol 

sprostredkovávať spomínanú cielenú translačnú inhibíciu mRNA špecifických pre vírusy (Okumura, 

Zou a Zhang, 2007). 
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8 Ďalšie fyziologicky významné interakcie eIF4E2 

 

Je známe, že proteín tristetraprolín (TTP) sa účastní regulačných procesov génovej expresie na 

posttranskripčnej úrovni. Typickým príkladom proteínu, ktorého reguláciu sprostredkúva TTP, je 

faktor nekrotizujúci nádory α (TNF-α) (Taylor et al., 1996; Carballo, Lai a Blackshear, 1998). TTP 

viaže rôzne mRNA, ktoré obsahujú elementy bohaté na adenín a uracil (ARE) na ich 3'UTR (Gruber et 

al., 2011). Regulácia expresie určitých génov je regulovaná proteínom TTP prostredníctvom aktivácie 

mechanizmov spôsobujúcich degradáciu cieľových 3'ARE-mRNA (Lai, Kennington a Blackshear, 

2003; Lykke-Andersen a Wagner, 2005; Hau et al., 2007). Na základe toho, že represná aktivita TTP 

sa zdala byť závislá na čiapočke regulovaných mRNA (Wax, Nakamura a Anderson, 2005), bola 

pomocou koimunoprecipitácie identifikovaná asociácia TTP s eIF4E2, ale nie s eIF4E1 (Tao a Gao, 

2015). Následne bolo zistené, že zvýšením expresie eIF4E2  sa dosiahne vzrast úrovne translačnej 

inhibície sprostredkovanej TTP, zatiaľ čo umlčanie eIF4E2 má na túto inhibíciu významný negatívny 

vplyv. To naznačuje funkčný súvis medzi TTP-závislou translačnou represiou a proteínom eIF4E2. 

Pre represiu translácie sprostredkovanej proteínom TTP je dôležitá schopnosť eIF4E2 viazať čiapočku 

3'ARE-mRNA. Asociácia týchto mRNA s eIF4E2 je navyše špecificky zvýšená pomocou TTP na úkor 

eIF4E1. Pre mechanizmus translačnej represie bol navrhnutý model, podľa ktorého po väzbe 

komplexu TTP:eIF4E2 na 3'UTR mRNA prostredníctvom ARE dochádza ku naviazaniu eIF4E2 na 

čiapočku cieľovej mRNA namiesto eIF4E1, v dôsledku čoho je blokovaná iniciácia translácie (Tao a 

Gao, 2015). Tento model bol však ďalej upravený doplnením o proteín GIGYF2, ktorý 

sprostredkováva  interakciu medzi TTP a eIF4E2. Slabšia priama interakcia TTP s eIF4E2 síce nie je 

vylúčená, ale vzhľadom k jej značnému posilneniu v prítomnosti GIGYF2, je pravdepodobné, že 

k tvorbe heterotrimérneho komplexu dochádza prednostne pomocou väzby TTP s GIGYF2 a GIGYF2 

s eIF4E2 (TTP:GIGYF2:eIF4E2). Prípadná interakcia TTP s eIF4E2 by mohla navyše prispievať ku 

zväčšení stability komplexu (Fu et al., 2016). Ďalšie výsledky naznačili, že komplex eIF4E2:GIGYF2 

hrá úlohu v degradácii mRNA podliehajúcich TTP-závislej translačnej represii (Fu et al., 2016).  

Proteín 4E-T hrá úlohu v represii translácie závislej na čiapočke mRNA, interaguje s eIF4E1 

a sprostredkúva jeho transport do jadra (Dostie et al., 2000). Je tiež funkčnou súčasťou P-teliesok 

(Andrei et al., 2005; Ferraiuolo et al., 2005; Lee, Cho a Kim, 2008). Možná interakcia 4E-T s eIF4E2 

bola prvý krát pozorovaná pri rozsiahlom mapovaní proteín-proteínových interakcií na úrovni 

proteómu (Rual et al., 2005) a následne potvrdená rôznymi metódami (Kubacka et al., 2013; Chapat et 

al., 2017). Proteín 4E-T obsahuje kanonický 4E-väzbový motív Y-x-x-x-x-L-Φ (x reprezentuje 

akýkoľvek aminokyselinový zvyšok a Φ hydrofóbny aminokyselinový zvyšok) pomocou ktorého 

viaže eIF4E1 aj eIF4E2, avšak spôsob stabilizácie týchto dvoch komplexov je zrejme odlišný (Dostie 

et al., 2000; Kubacka et al., 2013). Pre lokalizáciu eIF4E2 do P-teliesok je vyžadovaná jeho interakcia 



28 

so 4E-T. Transport eIF4E2 do jadra je na rozdiel od importu eIF4E1 pravdepodobne nezávislý na 4E-

T. Úlohu v nukleárnom exporte eIF4E2 zohráva transportný proteín Crm1 (Kubacka et al., 2013). 

Pre tvorbu a funkciu malých nukleárnych ribonukleoproteínov (snRNP) je významná účasť 

proteínu Gemin5 (Battle et al., 2006; Yong et al., 2010). Vzhľadom ku schopnosti Gemin5 

interagovať s eIF4E1, je možné, že by mohol viazať aj eIF4E2. Pomocou afinitnej chromatografie 

s použitím m
7
GTP-Sepharózoy boli izolované všetky tri proteíny. Gemin5 navyše obsahuje okrem 

dvoch špecifických väzbových motívov pre eIF4E1 ďalšie tri motívy s predpokladanou schopnosťou 

viazať eIF4E2 (Fierro-Monti et al., 2006). Priame experimentálne dôkazy takejto interakcie však 

zatiaľ nie sú dostupné.  
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9 Záver 

 

Táto práca sa zaoberá popisom a interakčnými partnermi cicavčieho eukaryotického iniciačného 

faktoru eIF4E2 a jeho homológov identifikovaných v rôznych modelových organizmoch. Dané 

interakcie tiež zasadzuje do širších súvislostí s ich fyziologickým významom. Súhrnná literárna rešerš 

mapujúca funkčné interakcie proteínov homologických s eIF4E2 naprieč rôznymi taxonomickými 

skupinami nebola doposiaľ publikovaná, preto by táto práca mohla byť použitá pre orientáciu v danej 

oblasti.  

Proteín eIF4E2 a jeho homológy fungujú v bunkách ako translačné regulátory. Ich 

najvýznamnejšou spoločnou vlastnosťou je schopnosť viazať čiapočku mRNA. Za istých okolností 

môžu tieto proteíny efektívne kompetovať s kanonickými iniciačnými faktormi (eIF4E1) o väzbu na 

čiapočku, tým brániť zostaveniu funkčného iniciačného komplexu eIF4F a blokovať tak iniciáciu 

translácie niektorých mRNA. V tejto súvislosti môžu byť rôznymi priamymi alebo sprostredkovanými 

interakčnými partnermi eIF4E2 zároveň RNA-väzbové proteíny, ktoré udeľujú takejto represii 

špecifitu a prípadne zvyšujú afinitu eIF4E2 pre čiapočku. Typickým opakujúcim sa modelom represie 

pomocou eIF4E2 v rôznych kontextoch je vytvorenie uzatvorenej inhibičnej slučky mRNA fyzickým 

priblížením jej 3' a 5' koncov. To je sprostredkované špecifickým naviazaním RNA-väzbového 

proteínu na určitý sekvenčný motív na 3'UTR cieľovej mRNA a následnou asociáciou daného proteínu 

s eIF4E2, ktorý sa viaže na 5' koncovú čiapočku. Okrem inhibičnej funkcie eIF4E2 bola pozorovaná aj 

jeho úloha v iniciácii translácie v ľudských bunkách pri nízkej koncentrácii kyslíka (Uniacke et al., 

2012; Ho et al., 2016; Timpano a Uniacke, 2016). Homológ tohto proteínu z A. thaliana taktiež 

disponuje schopnosťou iniciovať transláciu (Ruud et al., 1998).  

Na základe metód používaných na určovanie interakcií s faktorom eIF4E2 (prípadne s jeho 

homológmi) nie je vždy zrejmé, či sa jedná o interakciu priamu alebo asociáciu sprostredkovanú 

ďalšími proteínmi jedného komplexu. Detailnejšia analýza niektorých asociácií by v budúcich 

experimentoch mala odhaliť, či sa jedná naozaj o priame interakcie, alebo existujú prípadné 

premosťujúce komponenty väčších fyziologicky aktívnych komplexov s ďalšími potenciálnymi 

regulačnými mechanizmami. 

V súvislosti s eIF4E2 bolo identifikovaných mnoho potenciálnych interakčných partnerov (Rual et 

al., 2005; Rolland et al., 2014; Boldt et al., 2016; Huttlin et al., 2017; Chapat et al., 2017), z ktorých 

však väčšina zatiaľ nebola podrobená detailnejšiemu výskumu alebo aspoň overeniu interakcie. Pre 

lepšie porozumenie funkcii eIF4E2 a jeho zasadenie do širšieho kontextu bunkových regulácií je 

potrebné, aby sa v budúcnosti venovala pozornosť okrem prehlbovania vedomostí o známych 

interakciách aj štúdiu interakcií ďalších.  
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