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Abstrakt: IRES elementy byly poprvé objeveny u polioviru v roce 1988. Dnes je jich v
literatuře popsáno více než dvě stě a to jak virových tak i buněčných. V odborných kruzích
však doposud trvá spor, jestli se, zejména v případě buněčných IRES, nejedná o
experimentální artefakty vzniklé chybnou metodikou nebo nedostatečným systémem kontrol.
Tato skutečnost spočívá v tom, že hlavní experimenty používané k prokázání IRES
(bicistronický test a test pomocí cirkulární RNA), mohou za určitých okolností produkovat
RNA, jejíž translace bude zahájena běžným na čepičce závislým způsobem. Je proto nutné
spolu s těmito dvěma experimenty provést další měření prokazující integritu testované
bicistronické nebo cirkulární RNA a to jak in vivo (bezpromotový plazmid) tak in vitro
(Nothern blotting, RT PCR, real time RT PCR, primer extension). In silico studie a
experimenty při nichž byla určitá mRNA izolována z polyzómů za podmínek kdy klasická na
čepičce závislá translace je reprimována, se dají použít ke zúžení kandidátů pro hledání IRES.
Nemohou ale posloužit jako přesvědčivý důkaz o jeho skutečné existenci ve zkoumaném
transkriptu.
Klíčová slova: IRES, operační kritéria, bicistronická mRNA, cirkulární RNA, sekundární
struktury, 5´UTR, regulace translace
Abstract: IRES was first discoverd in poliovirus transcripts in 1988. Today is in scientific
literature described more than two hundreds of this elements in both viral and cellular
transkripts. But it is still possible that some of this elements (especially cellular IRES) are just
the artifacts that were produced by inappropriate methodic or missing controls. The problem
lies in fact that both main experiments used for IRES characterization (the bicistronic test and
the system of the circular RNA) can produce RNA, which translation is cap-dependent. That
is imortant to do experiments proving integrity of bicistronic or circular RNA in vivo
(promoterless plasmids) and in vitro (Nothern blotting, RT PCR, real time PCR, primer
extension). In silico studies and experiments, where praticular mRNAs were located on
polysomes under conditions in which cap-dependent translation is restricted, can serve for
identification of candidates carring IRES elements, but they are not sufficient prove of their
existence.
Key words: IRES, translation control, bicistronic mRNA, circular RNA, RNA structure,
5´UTR
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1

ÚVOD

1.1

Iniciace translace u eukaryot
Iniciace translace u eukaryot je komplexní proces vyžadující kooperaci mezi malou a

velkou podjednotkou ribozómu a mnoha proteiny nazývanými eukaryotické iniciační faktory
(eIF).
Translace je většinou zahajována takzvaným skenovacím mechanizmem, který lze ve
zkratce popsat takto:
40S podjednotka ribozómu vzniká disociací kompletního ribozómu (80S) na velkou
podjednotku (60S) a malou podjednotku (40S) v přítomnosti iniciačních faktorů eIF1A a
eIF3, se kterými malá podjednotka ribozómu tvoří 43S komplex (Hinnebusch 2006).
Současně se formuje takzvaný ternární komplex tvořený eIF2-GTP-Met-tRNAi
(Kimball 1999).
Dalším krokem je formace eIF4F. Na 7mG čepičku nacházející se na 5´ konci mRNA
se nejdříve naváže eIF4E, se kterým interaguje eIF4G, sloužící jako kostra pro navázání
dalších iniciačních faktorů. Těmi jsou helikáza eIF4A a iniciační faktor eIF4B, posilující
helikázovou aktivitu eIF4A. Tento komplex umožňuje nasednutí 43S komplexu a ternárního
komplexu, za vzniku 48S komplexu (Prevot et al. 2003).
Ten se vzápětí rozpadne a malá podjednotka ribozómu za pomoci eIF4A,
rozvolňujícího sekundární struktury, skenuje mRNA dokud nenarazí na iniciační kodón
(většinou AUG) (Hinnebusch 2006).
Poté eIF5 hydrolyzuje GTP, což vede k disociaci eIF2-GDP. V následujícím kroku
eIF5B umožní připojení velké podjednotky ribozómu (60S). To vyvolá disociaci všech
iniciačních faktorů. Met-tRNAi se přesune do P místa na ribozómu, čímž je zahájena translace
(Das a Maitra 2001).
Komplex eIF2-GDP je opět recyklován do aktivního stavu výměnou GDP za GTP
katalyzovanou za pomoci eIF2B (Kubica et al. 2006).
Translace však nemusí začínat nutně na prvním AUG. Bylo popsáno několik
mechanizmů, které umožní ribozómu „překonat“ první AUG a zahájit translaci dále na
mRNA.
Jedním z těchto mechanizmů je leaky scanning. Princip jeho funkce spočívá v tom, že
pro přerušení skenování a zahájení translace není vyžadována pouze přítomnost AUG, ale i
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jeho zasazení do optimálního kontextu vzhledem k okolní sekvenci (Kozak 2002). Tím je
sekvence GCCRCCAUGG, přičemž nejdůležitější jsou purin (R) v poloze -3 a guanin (G)
v poloze +4 (Kozak 1987; Kozak 1989). Pokud se iniciační kodón nachází v jiném, než
optimálním kontextu, může jej ribozóm s jistou pravděpodobností ignorovat a zahájit translaci
na dalším AUG.
Reiniciace translace je poměrně řídký mechanismus, který umožňuje ribozómu
pokračovat ve skenování a zahájit translaci po překonání uORF, což jsou krátké, jen několik
aminokyselin dlouhé, překládané sekvence nacházející se před hlavním čtecím rámcem. Po
ukončení translace uORF se pravděpodobně ribozóm rozpadne na malou a velkou podjednotu.
Malá podjednotka pokračuje ve skenování mRNA. Pokud narazí na další AUG může opět
dojít ke složení kompletního ribozómu a takovýto čtecí rámec může být přeložen. Efektivita
reiniciace závisí hlavně na délce uORF a délce nepřekládané oblasti, přičemž platí, že
s rostoucí délkou nepřekládané oblasti efektivita reiniciace roste a s rostoucí délkou uORF
klesá. Reiniciace po translaci ORF o délce běžného genu nebyla doposud zaznamenána
(Kozak 2002).
Ribosome shunting se uplatňuje hlavně při translaci virové mRNA, která obsahuje
stabilní sekundární strukturu, která nemůže být překonána pomocí helikázové aktivity eIF4A.
V těchto případech ribozóm přeruší skenování a „přeskočí“ takovýto úsek mRNA. Přesný
mechanizmus tohoto diskontinuálního skenování není většinou doposud znám (Ryabova et al.
2002).
Iniciace translace u eukaryot však nemusí vždy záviset na 7mG čepičce. V přítomnosti
IRES elementů, které umožňují přímou vazbu ribozómu k mRNA, může probíhat intenzivní
translace i bez 7mG čepičky.

1.2

Co jsou to IRES elementy
IRES elementy jsou sekvence nacházející se v 5´UTR eukaryotických mRNA, které

umožňují přímou vazbu ribozómu na tuto mRNA bez toho, aby před tím proběhla celá série
interakcí mezi ribozómem, iniciačními faktory a 7mG čepičkou. Poprvé byly popsány u
pikornavirů (Jang et al. 1988; Pelletier a Sonenberg 1988; Jang et al. 1989). V současné době
je v literatuře popsáno velké množství virových i buněčných transkriptů nesoucích IRES.
Molekulární podstata přímé interakce mezi překládanou RNA a ribozómem je pro
různé typy IRES elementů odlišná a v určitých případech není zcela objasněna. To platí
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hlavně pro buněčné IRES, kde je navíc často pro jejich správnou funkci zapotřebí přítomnost
dalších pomocných proteinů (ITAF), a tak se celá situace stává poměrně komplikovanou.
Oproti tomu mechanizmus iniciace translace pomocí mnohých virových IRES je poměrně
přesně prostudován a existují modely detailně popisující jeho průběh.
Popis těchto modelů, ač poměrně významný pro chápání dalšího textu, není
předmětem této práce, a proto se jimi nebudu dále zabývat, s odkazem na to, že čtenáři této
práce mají možnost prostudovat si je v některém z nedávno publikovaných přehledných
článků, které se touto problematikou přímo zaobírají (HCV IRES (Fraser a Doudna 2007),
HCV a pikornavirové IRES (Jang 2006), porovnání klasické iniciace translace a iniciace
translace závislé na IRES (Lopez-Lastra et al. 2005)).

1.3

Operační kritéria pro definici IRES
Jak bylo zmíněno výše, IRES elementy nejsou stejnorodou skupinou vzhledem k

vlastnímu mechanizmu iniciace translace. Podobně je tomu i na úrovni primární a sekundární
struktury RNA. Ani zde nebyl dosud popsán konzenzus sekvence, který by platil jednotně pro
všechny IRES (Baird et al. 2006; Mokrejs et al. 2006).
Jako IRES jsou označovány všechny sekvence vykazující vnitřní iniciaci translace.
Tento fakt je prokázán tím, že daná sekvence „obstojí“ v souboru experimentů souhrnně
nazýváných operační kritéria pro definici IRES.
Hlavními dvěma experimentálními metodami jsou bicistronický test (Pelletier a
Sonenberg 1988) a test pomocí systému cirkulární RNA (Chen a Sarnow 1995), ve kterých by
testovaná mRNA měla vykazovat translaci prokazatelně odlišnou od pozadí. Tyto
experimenty vycházejí z faktu, že standardní translace je v eukaryotických buňkách
monocistronická a tudíž závislá na přítomnosti 7mG čepičky. Bez její přítomnosti k translaci
nedochází, nebo je její intenzita výrazně snížena. V přítomnosti IRES se ale ribozóm může
vázat na mRNA přímo bez předchozí interakce mezi eIF4E a 7mG čepičkou a ta tudíž není
pro translaci nezbytná.
Nutným požadavkem, který musí být během obou těchto pokusů splněn, je to, aby
nedocházelo ke vzniku experimentálních artefaktů, které by mohly silně zkreslovat výsledky.
Jedná se hlavně o přítomnost funkčně monocistronické lineární mRNA Nepřítomnost
takových RNA by měla být prokázána jak in vivo, tak in vitro. Nezjištěná kontaminace
experimentálního systému touto RNA by totiž znamenala, že zvýšení míry exprese
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reportérového genu může být mylně přičteno na vrub zvýšené translační aktivitě dané RNA
namísto regulaci exprese na úrovni transkripce. Je proto nutné provést experimenty dokazující
integritu takto testované RNA.
Náležité provedení těchto pokusů však chybí ve značné míře publikovaných prací.
Právě tyto nedostatky vedou k neustálým sporům v odborné literatuře, zda-li testovaná
sekvence vykazuje vnitřní iniciaci translace a do jaké míry.
Na závěr této kapitoly je nutno podotknout, že pojem IRES je velmi široký a zahrnuje
mnoho sekvencí, které přispívají k iniciaci translace různým způsobem od IRES nacházejících
se v genomové RNA dicistrovirů a nevyžadují pro svou funkci žádné iniciační faktory, přes
IRES viru hepatitidy C (HCV) a pikornavirů, vyžadující přítomnost několika klasických
eukaryotických iniciačních faktorů, dále pak přes řadu dalších IRES vyžadujících některé
„neklasické“ faktory (ITAF) až po IRES viru hepatitidy A (HAV), které dokonce vyžaduje
přítomnost čepičky a komplexu eIF4F. Proto je vždy nutné vyhledat v příslušném článku i
metodiku pokusů, které byly k charakterizaci IRES použity a uvědomit si podmínky, za
kterých byla tato sekvence testována.
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2

2.1

BIOINFORMATICKÉ POSTUPY POUŽÍVANÉ PRO HLEDÁNÍ IRES

Virové IRES
U virových IRES se vždy vyskytuje stabilní sekundární struktura, která je specifická

pro jednotlivé virové skupiny. Jedná se většinou o soubor několika za sebou jdoucích
vlásenek, které jsou buď samy o sobě, nebo ve spolupráci s různými dalšími proteiny (ITAF),
zodpovědné za přesné nasednutí ribozómu. Byl navrhnut model, podle kterého tyto struktury
umožní přímou iniciaci translace tím, že mimikují tRNA a přímo se tedy váží na ribozóm
(Lyons a Robertson 2003). To umožňuje vyvinout software, který je na základě podobnosti
mezi určitou 5´UTR a tRNA schopen vyhledávat sekvence vykazující pravděpodobně aktivitu
IRES (Lowe a Eddy 1997; Tsui et al. 2003).
Na IRES pocházejícím z HCV bylo prokázáno, že každá mutace, která zapříčiní
destabilizaci sekundární struktury se velmi výrazně odrazí na translační aktivitě IRES (Wang
et al. 1995; Honda et al. 1999). Mutace, která opětovně obnoví původní sekundární strukturu
plně obnoví i funkci IRES. Zdá se, že hlavní roli zde nehraje sama sekvence mRNA, ale spíše
zachování specifické sekundární struktury.
Jsou však známy případy, kdy i mutace nezasahující do struktury IRES významně
sníží jeho translační aktivitu a to zejména v případech, kdy se takováto mutace nachází na
místech odpovědných za interakci s translačním aparátem buňky.

2.2

Buněčné IRES
U buněčných IRES nebyla doposud prokázána žádná specifická sjednocující vlastnost.

Hlavním kritériem pro další zkoumání jednotlivých 5´UTR je jejich nadprůměrná délka nebo
vyšší koncentrace GC párů (Obr. 1A). To vychází z faktu, že oba tyto faktory nepřímo
indikují možnost, že je v této 5´UTR přítomna stabilní sekundární struktura, která je důležitá
pro funkci virových IRES. Počítačovým modelováním sekundární struktury buněčných IRES
se ukázalo, že část z nich (cca 21%) tvoří dvě vlásenky, první dvojitá vlásenka ve tvaru
písmene Y (Le a Maizel 1997) je následovaná menší vlásenkou těsně před iniciačním
kodónem. Další výzkum (Grillo et al. 2003) však prokázal, že tato struktura se vyskytuje ve
stejném zastoupení i ve všech 5´UTR. Uvedený vyhledávací algoritmus je zpochybnitelný i
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A)

Počet AUG v 5´UTR

Obr. 1: Výskyt AUG a GC v
5´UTR obsahujících IRES
A) Počet AUG kodonů v 5´UTR
obsahujících
IRES,
přerušovaná
čára
ukazuje
očekávaný výskyt AUG v
případě
jejich
náhodného
rozložení v 5´UTR
B) Procentuální zastoupení GC
v 5´UTR obsahujících IRES,
(převzato (Mokrejs et al. 2006),
upraveno autorem).
Vysvětlivky
Buněčná IRES

B)

Délka 5´UTR

Virová IRES

Procentuální zastoupení GC v 5´UTR

IRES obsahující
promotory
Transpozony

Délka 5´UTR

s odkazem na malou skupinu IRES na základě kterých byla tato teorie zkoumána (Mokrejs,
Vopalensky et al. 2006).
Dále se zdá, že oproti virovým IRES, kde podmínkou funkčnosti je přesné dodržení
jejich struktury, se dají buněčné IRES rozdělit na několik úseků, které pak při dalším
testování vykazují jistou translační aktivitu. Ta je většinou slabší něž u kompletní sekvence
(Jang et al. 2004), ale v některých případech jí může dokonce převyšovat (Jang, Leong et al.
2004).
Další významnou indicií svědčící o přítomnosti IRES může být přítomnost vyššího
počtu uAUG (popřípadě celých uORF) v 5´UTR. Ukázalo se však, že opak je pravdou. Počet
uAUG nebo uORF je v buněčných IRES nižší, než by odpovídalo jejich náhodnému rozložení
(viz. obr. 1B). Tento fakt lze vysvětlit tím, že translace většiny mRNA nesoucích IRES je za
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běžných fyziologických podmínek zahájena na čepičce závislým mechanizmem a samotná
vnitřní iniciace se spouští pouze za specifických podmínek (Baird, Turcotte et al. 2006;
Mokrejs, Vopalensky et al. 2006).
Nepřímou indicií o možné přítomnosti IRES je i funkce proteinu kódovaného daným
genem. Většina doposud popsaných buněčných IRES se nachází v 5´UTR genů, které se
podílejí na kontrole významných a jemně regulovaných buněčných procesů (transkripční
regulátory, růstové faktory a receptory atd.), nebo genů, které jsou specificky exprimovány za
stresových podmínek.

2.3

Komplementarita mezi mRNA a 18S rRNA
Roku 2000 byla publikována studie poukazující na to, že 9 nukleotidů dlouhá

sekvence v mRNA myšího genu GTX (tato sekvence je umístěna v poloze 133-141) je
komplementární s k sekvenci na 18S rRNA v 40S podjednotce myších ribozómů (v poloze
1124-1132). Tato sekvence, vložena před druhý cistron v bicistronickém transkriptu,
vykazovala funkci IRES. V případě vložení více takovýchto sekvencí za sebou jejich
translační aktivita mnohonásobně vzrostla (Chappell et al. 2000). To by mohlo znamenat
objev eukaryotické obdoby Shine-Delgarnovy sekvence, která je důležitým prvkem pro
iniciaci translace u prokaryot.
Podobné sekvence byly nalezeny i v dalších RNA (Owens et al. 2001; Zhou et al.
2001; Akbergenov et al. 2004).
Na základě těchto zjištění byla formulována teorie ribozómového filtru (ribosome
filter theory (Mauro a Edelman 2002)). Tato teorie uvažuje o ribozómu ne jako o rigidní
struktuře, ale naopak jako o makromolekulárním komplexu, jehož architektura a následně i
aktivita je výrazně modulovatelná podle potřeb buňky v reakci na její aktuální stav.
Teorie možnosti přímé vazby mezi mRNA a rRNA je však silně kritizována (Kozak
2006) pro nedostatečný systém kontrol a hlavně fakt, že cílová sekvence v 18S rRNA vytváří
stabilní a těžko přístupnou vlásenku (Holmberg et al. 1994).
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2.4

Software používaný pro identifikaci IRES
Jak již bylo zmíněno výše, v současné době se zdá, že nejpravděpodobnějším

společným rysem IRES elementů je výrazná sekundární struktura. Z tohoto poznatku vychází
i většina bioinformatických přístupů pro jejich vyhledávání.
Nejdříve je nutné zjistit nejpravděpodobnější sekundární strukturu dané mRNA, což
umožňují různé typy programů. Ty mohou být založeny na výpočtu nejstabilnější sekundární
struktury (struktura s nejnižší volnou energií). Jako příklad lze uvést ED_SCAN (Le et al.
2003), nebo MFOLD (Zuker 2003).
Neméně významnou skupinou jsou programy umožňující predikovat strukturu pomocí
vyhledávání podobností několika sekvencí. Může se jednat jak o podobnost sekvenční, jako je
tomu v případě programu XS2 (Juan a Wilson 1999), tak i o podobnost vytvářené sekundární
struktury, jako například v programech RNAGA (Chen et al. 2000), CARNAC (Perriquet et
al. 2003), PFOLD (Knudsen a Hein 2003) nebo RNAProfile (Pavesi et al. 2004).
Již výše popsané porovnávání několika málo sekvencí je poměrně náročné na čas a
kapacitu používaného počítače. Samotné prohledávání databáze obsahující mnoho vložených
sekvencí je pak ještě výrazně delší. Byly sice vyvinuty programy pracující podobným
způsobem jako výše uvedené (např. RSEARCH (Klein a Eddy 2003)) ale jejich použitelnost
na celé databáze je velice obtížná.
Byly vyvinuty i dvě databáze obsahující sekvence známých IRES. První z nich je
přístupná z internetových stránek francouzského Institutu zdraví a medicínského výzkumu
INSERM www.rangueil.inserm.fr/IRESdatabase (Bonnal et al. 2003), tato databáze však
nebyla od roku 2002 aktualizována. Druhou je česká databáze IRESite, která je volně
přístupná na internetové adrese www.IRESite.org (Mokrejs et al. 2006). Tato databáze kromě
seznamu IRES uvádí i experimenty, pomocí nichž byla jejich funkce testována.
Predikční software v současné době stále ještě není stoprocentní. A to jednak vinou
poměrně velké složitosti a různorodosti mechanizmu funkce IRES, ale také díky neúplnosti a
chybám v již vytvořených databázích. Může se totiž prokázat (a stává se tak), že gen o němž
se původně myslelo, že jeho exprese je regulována na úrovni iniciace translace pomocí IRES,
vykazuje ve skutečnosti úplně jiný způsob regulace. To samozřejmě vnáší i jisté chyby do
programů, které se sekvencí tohoto genu počítaly a používaly ji. Přesto však použitím
vhodných metod lze poměrně výrazně zúžit výběr RNA na ty, které ponesou IRES s výrazně
vyšší pravděpodobností.
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3

EXPERIMENÁLNÍ METODY NEPŘÍMO INDIKUJÍCÍ PŘÍTOMNOST IRES
Hlavním ukazatelem nepřímo indikujícím přítomnost IRES je skutečnost, že testovaný

transkript je překládán i za podmínek, kdy je běžný způsob iniciace translace reprimován,
s vyšší účinností než ostatní mRNA.
Těmito reprimujícími podmínkami může být například zvýšená koncentrace solí
vyvolávající osmotický stres (Uesono a Toh-e 2002), stres vyvolaný tím, že buňka hladoví na
některé živiny jako například glukózu (Ashe et al. 2000) nebo aminokyseliny (Hinnebusch
2005), infekce poliovirem, který štěpí eIF4G (Ventoso et al. 1998), nebo třeba použití buněk
s termosenzitivnímy enzymy pro syntézu 7mG čepičky, které za nepermisivní teploty
produkují nesprávně zakončenou, nebo vůbec čepičkou neopatřenou mRNA.
Metodou, která

analyzuje

míru

translace

jednotlivých mRNA,

je izolace

polyzomálních komplexů (Johannes a Sarnow 1998), následná analýza na nich obsažené
mRNA a její porovnání s celkovou mRNA. Předpokládá se přitom, že zvýšená koncentrace
mRNA v polyzomální frakci znamená i vyšší míru její translace.
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4

TEST POMOCÍ SYSTÉMU CIRKULÁRNÍ RNA A BICISTRONICKÝ TEST

4.1

Test pomocí systému cirkulární RNA
Metoda translace cirkulární RNA in vitro buněčnými lyzáty je poměrně stará (bráno z

hlediska délky existence molekulární biologie jako vědy) a byla již použita k řešení několika
zajímavých experimentů.
Roku 1979 popsala Marylin Kozak neschopnost eukarytických ribozómů vázat se na
tyto na cirkulární RNA a tudíž zahájit na nich translaci (Kozak 1979). To ji vedlo k popisu
mechanizmu iniciace eukaryotické translace, jak byl popsán v úvodní kapitole, a následně i k
formulaci paradigmatu, že translace mRNA eukaryotních organizmů (a na nich parazitujících
virech) je v podstatě monocistronická a na čepičce závislá.

4.1.1

Příprava cirkulární RNA

4.1.1.1 In vitro pomocí T4 DNA ligázy
Tento způsob je jediný z postupů pro přípravu cirkulární RNA, který našel uplatnění i
v dalších pokusech s translací in vitro. V současné době je v literatuře nejčastěji citován
způsob přípravy cirkulární RNA tak, jak ho provedli Chen a Sarnow (Chen a Sarnow 1995).
Cirkulární RNA byla v tomto experimentu získána pomocí hybridizace lineární
mRNA se sondou obsahující komplementární úseky k 5´ a 3´ konci studované mRNA. Dva
koncové nukleotidy byly následně spojeny pomocí T4 DNA ligázy a vzniklá cirkulární RNA
oddělena od sondy pomocí denaturační gelové elektroforézy (Obr. 2A).
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Obr. 2: Způsob přípravy cirkulární RNA.
A) Pomocí T4 DNA ligázy: lineární RNA je hidridizována se
sondou komplementární ke koncovým úsekům RNA, oba
konce jsou spojeny pomocí T4 DNA lipázy a jednotlivé
produkty ligace jsou vzájemně odděleny pomocí denaturační
PAGE elektroforézy (převzato (Chen a Sarnow 1995),
upraveno autorem).
B) Pomocí sestřihu: Vložením zkoumané sekvence mezi dva
samosestřihující se introny I. třídy vznikne během sestřihu
cirkulární RNA (převzato (Ford a Ares 1994), upraveno
autorem).

4.1.1.2 Syntéza cirkulární RNA pomocí sestřihu pre-mRNA
Skutečnost, že během sestřihu pre-mRNA se vytváří do kruhu uzavřené struktury byla
popsána již během prvních studií tohoto procesu (Price et al. 1987) . Efektivní produkce
cirkulární RNA touto metodou ale byla popsána až později (Ford a Ares 1994).
Princip této metody je následující: cDNA studovaného genu je vložena do vektoru
mezi dva introny první skupiny, tak aby byly přepsány jak introny na obou koncích tak i sama
sekvence. Následný sestřih odštěpí oba introny a kovalentně spojí konce exonu za vzniku
cirkulární RNA (Obr. 2B).
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Produkce takovýchto cirkulárních RNA byla popsána jak in vitro, tak in vivo, a to jak
v bakteriích, tak v kvasinkách. Důvody proč se takto připravená RNA nepoužívá in vivo ke
studiu iniciace translace, která je zahajována na čepice nezávislým způsobem jsou dva. Za
prvé účinnost tohoto procesu není stoprocentní a za druhé nikdy nedošlo k dalšímu studiu
osudu těchto RNA v buňce po dokončení sestřihu.
Přítomnost cirkulární mRNA byla zaznamenána v několika organizmech. Jako příklad
zde uvedu cirkulární mRNA vzniklou přepisem genu SRY ve varlatech dospělých myší
(Capel et al. 1993), kde je cirkulární transkript tvořen nikoliv pomocí samosestřihujících se
intronů, ale pomocí běžného sestřihového aparátu buňky a to s velmi vysokou účinností.
Vzniklá cirkulární mRNA je dále transportována do cytoplazmy, kde ale nedochází k její
translaci. Pokud by se podařilo podobným způsobem exprimovat některé mRNA obsahující
IRES mohlo by se jednat o zajímavou možnost, jak testovat funkci IRES na cirkulárním
transkriptu in vivo.

4.1.1.3 Další možnosti produkce cirkulární RNA
V současné době jsou známy i další procesy, během kterých vzniká kovalentně do
kruhu uzavřená RNA (např. replikace virusoidů a viroidů). Takováto RNA ale zatím nikdy
nebyla použita k výzkumu iniciace translace.

4.1.2 Příprava lyzátů
Buněčné lyzáty umožňují efektivní translaci in vitro. Nejčastěji se připravují z buněk,
které přirozeně produkují velké množství proteinů. Obvykle jsou používány králičí
retikulocyty nebo buňky z pšeničných klíčků.
Tyto lyzáty lze koupit od některé z komerčních firem (například Ambion, Promega a
další) nebo si je připravit podle příslušných protokolů (Pelham a Jackson 1976). Významným
krokem při přípravě těchto lyzátů je jejich inkubace s RNázou, která rozloží veškerou původní
mRNA zabrání tak jejímu překladu.
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4.1.3

Translace
Translace v buněčných lyzátech vyrobených pomocí výše popsaných metod je proces,

který plně neodpovídá situaci in vivo. Hlavním problémem je to, že mnoho mechanizmů
zajišťujících kontrolu iniciace translace není plně funkčních. To vyplývá ze skutečnosti, že
komerčně nabízené buněčné lyzáty jsou uzpůsobeny především k produkci proteinů ve
velkém množství. Proto je zde překládána téměř jakákoliv vložená mRNA a to i taková, která
by běžně překládána nebyla.

4.1.4

Kontrola integrity cirkulární RNA
Nejjednodušším způsobem jak dokázat, že zkoumaná RNA je skutečně lineární, je

porovnání rychlosti putování cirkulární formy RNA s její lineární obdobou. Ta by měla být
odlišná v závislosti na její topologii a parametrech použitého separačního gelu (Ford a Ares
1994; Chen a Sarnow 1995).
Velmi elegantní způsob použili ve svém pokusu Chen a Sarnow (Chen a Sarnow
1995). mRNA nesoucí na svém 5´ konci radioaktivní izotop fosforu

32

P uzavřely do kruhu

pomocí T4 ligázy. Takovouto kruhovou molekulu inkubovali s fosfatázou, která by měla
radioaktivní fosfát z 5´ konce odštěpit a RNA by tudíž neměla být radiaktivní. To se skutečně
stalo u lineární RNA sloužící jako kontrola. Cirkulární forma zůstala ale stále radioaktivní. To
platilo i pro případné lineární RNA vyniklé její degradací. Tento výsledek dokazuje, že takto
připravená RNA je skutečně cirkulární a není buněčnými RNázami štěpena preferenčně
v oblasti, kde byla spojena, ale náhodně a vzniklé degradační produkty nejsou shodné
s původní mRNA.
Další kontrolou je použití RT PCR (Capel, Swain et al. 1993). Z cirkulární RNA je
produkována DNA, která se skládá z několika opakujících se částí jejichž celková délka a
sekvence odpovídá původní cirkulární RNA.
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4.2

Bicistronický test
Bicistronický test je dnes nejpoužívanějším testem, který slouží k charakterizaci IRES.

Podobně fungující systémy se také používají pro výzkum jiných aspektů translace, jako je
studium elongace a terminace translace ve vztahu k posunu čtecího rámce (Horsburgh et al.
1996; Kollmus et al. 1996; Grentzmann et al. 1998; Harger a Dinman 2003; Jacobs a Dinman
2004; Keeling et al. 2004).
Hlavní výhodou tohoto testu je skutečnost, že se dá použít jak in vivo tak in vitro
(v případě, kdy se v buněčných lyzátech překládá in vitro přepsaná bicistronická mRNA).
Dnes je používáno několik variant tohoto testu, které se liší v reportérových genech použitých
na prvním a druhém místě v bicistronické mRNA.

4.2.1

Podstata bicistronického testu
Podstata

testu

spočívá v tom,

že

do

buněk je vnesen plazmid,
který

nese

dva

přepisované

geny

z jednoho

promotoru

za

vzniku

bicistronní mRNA (dále
se o nich mluví jen jako o
prvním

a

druhém

cistronu). Do intergenové
oblasti mezi tyto dva
geny

se

pak

vkládá

testovaná sekvence (Obr.
3).
Provedení
bicistronického testu je
následující: plazmid je
vnesen do buněk, které
jsou dále inkubovány po

Obr. 3: Bicistronický plazmid pFGAL4h. Udržení tohoto plazmidu
v bakteriálních buňkách je zajištěné přítomností replikačního počátku
ColE1ori, v kvasinkách pak 2mí. Selekce transformovaných buněk je
zajištěna přítomností genů amp (rezistence na ampicilin) a ura3 (schopnost
syntetizovat uracil). Bicistronická mRNA je přepisována z TPI promotoru a
obsahuje geny pro luciferázu a Gal4. Zkoumaná sekvence je vkládána do
intercistronické oblasti mezi tyto dva geny.
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určitou dobu za podmínek, kdy dochází k transkripci bicistronické mRNA a její translaci.
První cistron je překládán klasickou na čepičce závislou cestou. Exprese druhého genu záleží
na povaze vnesené sekvence. V případě, že vnesená sekvence nevykazuje vlastnosti IRES,
nedochází vůbec k jeho translaci. Přítomnost IRES elementu a jeho „síla“ se pak dá posoudit
podle míry translace druhého cistronu v porovnání s prvním. Přítomnost kryptického
promotoru, nebo kryptického sestřihové místa, která by zkreslila výsledek testu, by měla být
vyvrácena pomocí různých kontrol zjišťujících integritu bicistronické mRNA.
Pro správnou interpretaci výsledků bicistronického testu je důležité znát přesnou
funkci jednotlivých sekvencí vnesených na plazmid v oblasti ovlivňující přepis bicistronní
mRNA (transkripční promotor, enhancery, oba reportérové geny atd. - (Bert et al. 2006)). A to
proto, aby zde nedocházelo k přepisu kratších mRNA z případných kryptických promotorů.

4.2.2

Bicistronické mRNA
Na místě prvního i druhého cistronu se používají různé reportérové geny. Ve většině

prací jsou používány dva typy luciferáz (firefly luciferase, Renilla luciferase) nebo
chloramfenikolacetyltransferáza a thymidinkináza. Tohoto postupu se s výhodou používá v
případě, kdy je translační aktivita zkoumaného IRES porovnatelná s četností iniciace translace
na čepičce závislým mechanizmem, pomocí kterého je překládán první citron, a změřené
aktivity obou reportérových proteinů jsou si tedy podobné.
V případě, že translační aktivita IRES je výrazně nižší, se dá použít systém, kdy je
jako první cistron umístěn jeden z výše popsaných genů a na místě druhého například nějaký
transkripční aktivátor. Buňky nesoucí tento plazmid pak musí obsahovat další reportérové
geny, které jsou pod kontrolou použitého transkripčního aktivátoru. Výhoda takovéhoto
systému spočívá jednak v tom, že je s ním možné „zachytit“ i IRES, jejichž translační aktivita
je slabá, a také v tom, že použitým transkripčním aktivátorem může být aktivována exprese
nejen jednoho, ale hned několika genů současně. To se dá například využít k „selekci na
IRES“ (Obr. 4).
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Obr. 4: „Selekce na IRES“. Pokud je v intercistonické oblasti v bicistronické mRNA vloženo IRES
může dojít k translaci druhého citsronu – transkripčního aktivátoru Gal4. Ten je transportován do jádra,
kde aktivuje transkripci genů ADE2 a HIS3, jejichž exprese umožní buňkám přežívat na médiu bez
adeninu a histidinu.

4.2.3

Přímá transformace buněk bicistronickou mRNA
Jednou z možných variant provedení bicistronického testu je přímá transformace

buněk in vitro připravenou bicistronickou mRNA. Tato metoda si klade za cíl vyhnout se
produkci zkrácených verzí mRNA, což je hlavním problémem bicistronického testu.
Výsledky dosažené použitím této metody jsou však přinejmenším sporné (Hundsdoerfer et al.
2005; Bert, Grepin et al. 2006).
Problém spočívá v tom, že velké množství IRES vyžaduje pro svoji správnou funkci
přítomnost ITAF proteinů. To jsou často mRNA vazebné proteiny vyskytující se především
v buněčném jádře umožňující transport nově vzniklé mRNA do cytoplazmy (používá se
termín, že takováto mRNA má jadernou zkušenost). Vzhledem k současným metodám
používaným pro přímou transformaci buněk mRNA nelze ale zaručit, že takováto mRNA byla
skutečně vnesena až do jádra. Dalším argumentem oproti této metodě je to, že ani v tomto
případě nelze zaručit, že vnesená mRNA nebude štěpena buněčnými RNázami.
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4.2.4

Provedení bicistronického testu in vitro
Výhodou provedení tohoto testu in vitro je především možnost ovlivňovat proteinové

složení buněčných lyzátů. A to hlavně možnost modifikovat efektivitu na čepičce závislé
translace. Toho lze dosáhnout například vyvázání eIF4E protilátkami, štěpením eIF4G,
přidáním analogů 7mG čepičky (např. 7mGpppG (Cornelis et al. 2005)), nebo přidáním
rapamycinu (blokace mTOR dráhy (Wang a Proud 2006)) či edeinu (blokace skenování
(Zarivach et al. 2002)). Nevýhodou tohoto přístupu je problém s regulací translace
v buněčných lyzátech, který byl zmíněn výše.

4.2.5

Statistické metody zhodnocení výsledků bicistronického testu
Výstupní data získaná

v bicistronickém testu

ukazují aktivity jednotlivých

reportérových proteinů. Poměr mezi jednotlivými k sobě náležejícími aktivitami je pak
porovnán s kontrolou získanou stejným způsobem. Konečným výsledkem je tedy jakýsi
„poměr poměrů“. Ten je vysoce náchylný k tomu, aby se v něm projevili veškeré chyby, ke
kterým v průběhu měření došlo. Je proto nutné zacházet s výsledky velmi opatrně a dbát na
to, aby volbou vhodných statistických přístupů byly veškeré chyby odstraněny nebo aby byl
jejich efekt zmírněn.
V literatuře chybí detailnější popis metod, které by se dali za tímto účelem použít.
Existuje jediná práce, která rozpracovává tyto metody (Jacobs a Dinman 2004). Ta sice
popisuje práci s výsledky bicistronického testu použitého pro studium posunu čtecího rámce,
nicméně její výsledky se dají použít i pro práci s výsledky získanými při studiu IRES.
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5

5.1

KONTROLY POUŽÍVANÉ PRO BICISTRONICKÝ TEST

Mechanizmy vzniku artefaktů znehodnocujících bicistronický test
Existují čtyři hlavní mechanizmy, jejichž působením mohou vznikat zkrácené formy

bicistronické mRNA, které zkreslují výsledky bicistronického testu. Těmito mechanizmy jsou
transkripce zkrácené verze mRNA, alternativní sestřih bicistronické mRNA odstraňující první
cistron a konečně štěpení bicistronické mRNA buněčnými RNázami. K znehodnocení
výsledků bicistronického testu stačí i poměrně malé množství takto zkrácené mRNA (Kozak
2003; Kozak 2005).
Přítomnost kryptického promotoru na kterém může startovat transkripce kratších verzí
mRNA je nejčastěji zaznamenaný problém bicistronického testu. Tento promotor se může
nacházet jak v sekvenci vkládané mezi první a druhý cistron, tak (v horším případě) i
v prvním reportérovém genu. Transkripce z tohoto promotoru nemusí být konstitutivní, ale
může být indukovatelná a probíhat pouze za specifických podmínek.
Alternativní sestřih bicistronické mRNA je dalším závažným problémem a to zejména
u organizmů, které sestřih využívají ve vysoké míře (většina vyšších eukaryot). Hlavním
nebezpečím alternativního sestřihu je to, že takto vzniklá mRNA se nedá odhalit pomocí
bezpromotorového plazmidu. Jistou výhodu v tomto ohledu představují organizmy, u kterých
sestřih není zas až tak běžný, jako jsou například kvasinky.
Velice významné může být i štěpení bicistronické mRNA buněčnými RNázami, nebo
její samovolné rozlomení zapříčiněné velkou délkou. To se jeví být ještě závažnější, když si
uvědomíme, že vysoce strukturované sekvence většiny IRES s velkou koncentrací „zdánlivě“
dvojvláknové RNA jsou přímo ideálním cílem pro buněčné RNázy (Mikkola et al. 2001).

5.2

Kontroly in silico
Většina programů určených k vyhledávání sestřihových míst (například GENESCAN

(Burge a Karlin 1997) a NetGene2 (Hebsgaard et al. 1996)) nebo promotorů (FastM;
ModelInspector (Frech et al. 1997; Klingenhoff et al. 1999)) se bohužel nedá použít k hledání
kryptických sestřihových míst a promotorů, protože je rozeznávají s malou nebo téměř
nulovou účinností.
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5.3

Kontroly in vivo
Výhodou in vivo kontrol je, že přesně ukazují „fyziologickou“ míru exprese

jednotlivých reportérových genů. V praxi se používají hlavně k porovnání „síly“ daného IRES
nebo ke zjištění kontaminace monocistronickou mRNA vzniklou transkripcí z kriptického
promotoru.

5.3.1

Použití kontrolních sekvencí
Vkládání kontrolních sekvencí mezi reportérové geny je nejzákladnější kontrolou.

Těmito sekvencemi mohou být jiné IRES sekvence. Porovnání s nimi ukazuje „sílu“
zkoumaného IRES vzhledem k „síle“ IRES, s nímž je toto IRES porovnáváno. Nejčastěji se
používají dobře prozkoumaná IRES jako například virové IRES z HCV nebo ECMV, nebo
buněčné IRES genu c-myc.
Jako negativní kontrola se používají prázdné bicistronické mRNA nebo transkripty
nesoucí náhodné sekvence o stejné délce, jako je délka zkoumaného IRES. Často se také
používají samotné zkoumané IRES vložené v opačné orientaci. Zde ale existuje nebezpečí, že
i takto vložené IRES může ovlivňovat translaci druhého cistronu.
Často používanou kontrolou je také vícenásobné vložení zkoumaného IRES. To by
mělo vést k přiměřenému zvýšení exprese druhého cistronu. Oproti této kontrole se ale dá
vznést námitka, že pokud zkoumaná sekvence obsahuje kryptický promotor je dosaženo
stejného výsledku, ale na základě zvýšení míry transkripce daného genu.

5.3.2

Konstrukce bezpromotorového plazmidu
Tato metoda je asi nejčastější metodou používanou pro důkaz nepřítomnosti

zkrácených mRNA. Její hlavní síla spočívá v odhalení zkrácených forem bicistronické mRNA
vzniklých transkripcí z kryptických promotorů.
Princip této metody spočívá v tom, že pokud je odstraněním promotoru, ze kterého je
bicistronická mRNA přepisována, zabráněno jejímu přepisu, musí se to nutně projevit
poklesem exprese obou reportérových genů na bazální hladinu. Jakákoliv zvýšená míra
exprese druhého reportérového genu znamená přítomnost kryptického promotoru, který se s
nejvyšší pravděpodobností nachází právě v testované sekvenci.
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5.3.3

Použití inducibilního promotoru
Použitím inducibilního promotoru je možno dosáhnout stejných výsledků jako za

použití bezpromotorvého plazmidu. Míra exprese z daného promotoru se dá koordinovat
například pomocí přítomnosti transkripčních aktivátorů či enhancerů nebo vyvázáním
represoru nízkomolekulární látkou. Síla tohoto testu je ale nižší než u kontroly
s bezpromotorovým plazmidem, protože stejným mechanizmem jakým je regulován známý
iducibilní promotor, může být regulován i případný kryptický promotor přítomný v testované
sekvenci. Navíc za podmínek, kdy není inducibilní promotor využíván, dochází nutně i
k dalším změnám v buněčné fyziologii, což se může odrazit v získaných výsledcích.

5.4

Kontroly in vitro
Mezi nejběžněji požívané metody patří například Nothern blotting, RT PCR, real time

RT PCR, primer extension nebo RNase protection essay. Jejich výhodou je hlavně poměrně
vysoká citlivost, která umožňuje odhalit i malé množství zkrácené mRNA, kontaminující
používaný vzorek.
Nejčastěji používanou metodou je Nothern blotting, jehož teoretická citlivost je
v porovnání s ostatními mírně nižší. Pomocí něj získané výsledky ale ukazují lépe na celkový
stav buňky a jsou méně náchylné k chybám vzniklým špatnou interpretací experimentálních
výsledků.
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6

DISKUZE O ((NE)EXISTENCI) IRES

6.1

Biologický význam IRES
Biologický význam IRES je velmi široký. Translace proteinů zahájená na IRES

elementech má odlišnou povahu v závislosti na původu a funkci překládané mRNA.
Význam existence IRES na virových transkriptech spočívá v tom, že tyto elementy
umožňují viru „ukrást“ hostitelský proteosyntetický aparát a použít jej pro svoji potřebu.
IRES nesené na RNA těchto virů je většinou poměrně silné, takže umožňuje viru aby RNA
překládána tímto mechanizmem efektivně soupeřila s klasickým způsobem iniciace translace.
Některé tyto viry jsou navíc schopné znemožnit klasickou cestu iniciace translace (např.
polyovirus štěpí eIF4G). Navíc se ukazuje, že kompletní IRES sekvence může být důležitá i
jako enkapsidační signál (Johansen a Morrow 2000; Johansen a Morrow 2000)
Smysl IRES nacházejících se na buněčných transkriptech je především dvojího typu.
Za prvé v ojedinělých případech je i v eukaryotických buňkách přepisována polycistronní
mRNA nesoucí dva oddělené čtecí rámce, které jsou oba překládané (Brogna a Ashburner
1997; Blumenthal 2004). IRES v tomto případě pomáhá k iniciaci translace druhého cistronu.
Druhou významnou funkcí některých buněčných IRES je to, že umožňují buňce přesně
regulovat míru exprese jednotlivých důležitých proteinů, jako jsou například transkripční
aktivátory, růstové hormony a receptory, kinázy a jiné, a to i v situacích, kdy je běžná na
čepičce závislá iniciace translace blokována (různé formy stresu - viz kapitola 3, mitóza
(Pyronnet et al. 2001; Pyronnet a Sonenberg 2001) a jiné).

6.2

6.2.1

„Vzorová“ IRES

EMCV IRES – „ukázkové IRES“
Encephalomycardis virus patří stejně jako poliovirus do čeledi Picornaviridae.

Přítomnost IRES na genomové RNA tohoto viru byla popsána téměř současně s objevem
IRES (Jang, Krausslich et al. 1988; Jang, Davies et al. 1989) a dnes patří k jednomu z nejlépe
prozkoumaných IRES vůbec. Přítomnost IRES zde byla prokázána jak pomocí
bicistronického testu, tak i pomocí cirkulární RNA (Chen a Sarnow 1995). Současně bylo
provedeno mnoho zkoušek prokazujících integritu testované cirkulární i bicistronické RNA a
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žádný z nich neprokázal přítomnost nějaké formy RNA, která by mohla kompromitovat
získané výsledky.
Toto IRES se používá jako pozitivní kontrola pro porovnání translační aktivity nově
popisovaných IRES nebo při vývoji nových metod, zaměřených na jejich detekci.

6.2.2

c-myc IRES – „korunní princ buněčných IRES“
Buněčný protoonkogen c-myc je jedním z mnoha buněčných genů, na kterém byla

pomocí bicistronického testu zjištěna přítomnost IRES (Stoneley et al. 1998). Translace cmyc mRNA byla zjištěna i během virové infekce (Johannes a Sarnow 1998). Aktivita tohoto
IRES byla charakterizována za specifických podmínek (Creancier et al. 2001) a byla navrhnut
model popisující jeho strukturu (Le Quesne et al. 2001). V minulosti bylo IRES genu c-myc
podrobeno mnoha testům které neodhalily přítomnost zkrácené formy mRNA. Na základě
těchto výsledků bylo toto IRES používáno jako pozitivní kontrola při popisu mnoha jiných
buněčných IRES. Pomocí testu s bezpromotorovým plazmidem však byla nedávno vyslovena
domněnka, že sekvence obsahující IRES může obsahovat i kryptický promotor (Bert, Grepin
et al. 2006), nicméně přítomnost IRES zpochybněna nebyla.

6.2.3

eIF4G IRES – „jak je to asi ve skutečnosti?“
Eukaryotický iniciační faktor eIF4G je jedním z klíčových proteinů účastnících se

iniciace translace. Pro výzkum iniciace translace závislé na IRES je zajímavý hned z několika
důvodů. První IRES bylo u polioviru objeveno právě díky schopnosti tohoto viru štěpit eIF4G
a zároveň zachovat vysokou míru exprese svých proteinů. 5´UTR tohoto genu obsahuje
výraznou sekundární strukturu a několik uORF, což by teoreticky mělo vést k silné inhibici
jeho translace. Biologický smysl IRES navíc ještě podporuje fakt, že během virové infekce
některými viry je eIF4G štěpen, což umožní rychlejší průběh této infekce, IRES nesené v
5´UTR by mohlo pomoci k jeho snazší expresi za těchto podmínek, což by mohlo zpomalit
virovou infekci.
Po inserci 5´UTR mezi první a druhý cistron byla skutečně naměřena zvýšená exprese
druhého reportérového genu (Gan a Rhoads 1996). Přítomnost zkrácené mRNA byla
testována pomocí Nothern blotu a nebyla zjištěna. Minimální sekvence nutná pro funkci IRES
byla zjištěna pomocí delečního mapování (Gan et al. 1998). Potvrzena byla i přítomnost
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mRNA kódující eIF4G na polyzomech i za nepermisivních podmínek (Johannes a Sarnow
1998).
Pozdější experimenty ale ukázaly že zde skutečně vzniká zkrácená mRNA. Pomocí
bezpromotorového plazmidu a Nothern blotu bylo prokázáno, že sekvence ve které se
předpokládala existence IRES obsahuje jak kryptický promotor, tak i místo pro alternativní
sestřih (Han a Zhang 2002).
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7

ANALÝZA 5´UTR GENŮ RRN3 A BAS1

7.1

Úvod
Mojí dosavadní prací v laboratoři RNDr. Martina Pospíška, Ph.D. bylo pomocí

několika zvolených postupů rozebraných výše analyzovat 5´UTR genů BAS1 a RRN3 a
zjistit, zda obsahují IRES.
Oba tyto geny nacházející se v genomu Saccharomyces cerevisiae kódují esenciální
proteiny. Protein Rrn3 je součástí proteinového komplexu A43 (Peyroche et al. 2000), což je
jedna z podjednotek RNA polymerázy I. Tento protein má za úkol specificky rozeznávat geny
kódující rRNA a umožnit tak jejich cílený přepis. Protein Bas1 funguje v komplexu
s proteinem Bas2 jako transkripčí aktivátor pro přepis genů kódujících enzymy pro syntézu
purinových bazí a histidinu (Zhang et al. 1997; Pinson et al. 2000; Som et al. 2005).
Indicií naznačující to, že oba tyto geny mohou nést IRES, bylo zaznamenání jejich
přítomnosti na polyzomech vyizolovaných z kvasinek s termosenzitivním enzymem
pro syntézu

čepičky

inkubovaných

za

nepermisivních

podmínek

(Masek,

dosud

nepublikováno).

7.2

Použitá metodika a dosažené výsledky
Oba geny byly získány z vyizolované kvasinkové DNA pomocí PCR a následně

pomocí specifického restrikčního místa pro EcoRI vloženy do bicistronického plazmidu
pFGAL4h, produkujícího bicistronickou mRNA

obsahující sekvence kódující firefly

luciferázu a transkripční aktivátor GAL4 (obr 3.). Úspěšnost klonování byla ověřena
opětovnou restrikcí pomocí EcoRI a orientace insertu pomocí PCR a sekvenování (Tab. 1).
Vybrané konstrukty pak byly vneseny do buněk S. cerevisiae auxotrofních v syntéze uracilu,
adeninu,
Tab. 1 : Zjištěný počet a orientace insertů klonovaných do pFGA4h
Insert
B19
B30
B32
B69
B70
B75

Délka
(bp)
187
187
187
426
426
426

Orientace

Počet
insertů

přímá
přímá
opačná
opačná
přímá
přímá

1
1
1
1
1
1

Insert

Délka
(bp)

B79
R5
R6
R9
R17
R24

426
188
188
188
188
188
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Orientace

Počet
insertů

opačná
přímá
opačná
opačná
opačná
přímá

1
1
3
1
2
3

histidinu

a

methioninu,
nesoucích však
na
chromosomální
DNA geny pro

syntézu adeninu, histidinu a bakteriální β-galaktozidázy pod kontrolou GAL1 promotorů
řízených transkripčím aktivátorem GAL4 (podobné jako na obr. 4). Míra exprese GAL4 byla
zjištěna pomocí ověření autotrofních požadavků na uracil, histidin a adenin. Míra exprese
prvního a druhého cistronu pak byla zjištěna změřením aktivity firefly luciferázy a βgalaktozidázy (obr. 5).
B)

A)

C)

B30

R5

B30

R5

B30

R5

B32

R6

B32

R6

B32

R6

B69

R9

B69

R9

B69

R9

B70

R17

R17

R17

R24

B70

B70

B75
B79

B19

B75

R24

B75

R24

B79

B30

B79

B30

D)

E)

8 000 000

6 000 000

6 000 000

4 000 000

4 000 000

2 000 000

2 000 000

0

0

B79

B75

B70

B69

B32

B30

B19

HCV 1/1

Bi1 + 6SP

R24

8 000 000

R17

10 000 000

R9

10 000 000

R6

12 000 000

R5

12 000 000

HCV 1/1

14 000 000

Bi1 + 6SP

14 000 000

Obr. 5: A) B) C) Nárůsty na kvasinek po 4 dnech inkubace ve 28°C, A) médium bez uracilu, B)
médium bez uracilu, histidinu a adeninu, C) médium bez uracilu, histidinu a adeninu s 40mM 3AT.
D) E) Grafy porovnávající poměr aktivity β-galaktozidázy a luciferázy, pro konstrukty nesoucí
5´UTR genu BAS1 (D) a genu RRN3 (E). Na ose y je vždy vynesen poměr mezi aktivitou luciferázy
(první cistron) a bakteriální β-galaktozidázy (ukazuje míru exprese druhého cistronu), na ose x jsou
pak ukázány jednotlivé konstrukty, u nichž byl tento poměr měřen.

7.3

Diskuze
U vzorků obsahujících 5´UTR genu RRN3 je jasně patrný rozdíl mezi aktivitou

luciferázy a β-galaktozidázy v případech, kdy je stejný počet zkoumaných sekvencí vložen do
insertu v přímé nebo obrácené orientaci. Míra exprese druhého cistronu je asi o polovinu vyšší
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než u IRES z genomu HCV. Snížení exprese druhého cistronu v případě, kdy je do
intercistronické oblasti vložena delší sekvence je obecný jev běžný pro tento systém (Masek
et al. 2007).
Interpretace výsledků získných z lyzátů buněk obsahujících konstrukt s 5´UTR genu
BAS1 je složitější. Rozdíl mezi poměrem aktivit luciferázy a β-galaktozidázy u lyzátů buněk
nesoucích stejné verze 5´UTR ve stejných orientacích se dá vysvětlit tím, že lyzáty byly
připravovány z buněk v rozdílné fázi růstové křivky, přičemž exprese řízená TPI promotorem
je závislá na růstovém stupni kvasinkové kultury. Výrazný nárůst exprese druhého citronu u
delších variant vkládané 5´UTR se dá vysvětlit pravděpodobně přítomností kryptického
promotoru v této oblasti.
Porovnání získaných výsledků s výsledky získanými pomocí plazmidu neobsahujícího
TPI promotor ještě neproběhlo. Tento experiment je ve fázi přípravy takovéhoto plazmidu.
Z těchto výsledků nelze jednoznačně určit, zda testované sekvence skutečně nesou
IRES elementy nebo nikoliv.
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8

ZÁVĚR
I přesto, že od popsání prvního virového IRES již uplynulo skoro dvacet let a každým

rokem jsou popisována mnohá další, ať již virová nebo buněčná, nepanuje stále mezi
vědeckou veřejností na problematiku existence IRES hlavně v buněčných transkriptech jasný
názor.
Na jedné straně stojí doktorka Marylin Kozak, která odmítá přímou existenci IRES
nebo se snaží alespoň prokázat, že se jedná pouze o okrajový jev, týkající se maximálně
několika málo virových transkriptů. Její argumentace je vždy podložena pádnými důkazy,
které spočívají zejména v odhalování nedostatků v jednotlivých experimentech pomocí,
kterých byla jednotlivá IRES zkoumána.
Na straně druhé si lze všimnou toho, že mezi vědci, kteří myšlenku existence
buněčných výrazně IRES podporují, je téměř každá sekvence, která vykazuje zvýšení exprese
druhého cistronu v bicistronickém testu, téměř nekriticky a bez přítomnosti většiny kontrol
prohlášena za IRES; přičemž se často ukáže, že neprávem.
Mým názorem je, že IRES elementy skutečně existují a hrají významnou roli
v regulaci translace nejen virových ale i buněčných transkriptů. Nemyslím si sice, že IRES
elementy jsou přítomny ve velkém množství buněčných mRNA, ale naopak v malém počtu
transkriptů, jejichž exprese musí být buňkou citlivě regulována. Přítomnost IRES elementů na
některých virových RNA, která umožňuje virům „ukrást“ proteosyntetický aparát buňky, se
mi ve světle současných poznatků jeví jasná a zcela mimo diskuzi. Zároveň si myslím, že
argumentace odpůrců IRES je velmi přínosná, neboť umožňuje lépe propracovat metody
používané k charakterizaci IRES, odhalit jejich nedostatky a s použitím těchto znalostí
kritičtěji hodnotit získané výsledky.
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Seznam použitých zkratek:

Zkratka

Plné znění
Anglický název

Český název

3AT

3-amino-1,2,4-triazole

7mG

7-methylguanosine

7-methylguanozin

Ade
AUG

adenine

adenin

eIF
EMCV
HAV
HCV
His
IRES

eukaryotic initiation
factor

eukaryotický iniciační
faktor

encephalomyocardis
virus
hepatitis A virus
hepatitis C virus
histidine

virus hepatitidy A
virus hepatitidy C
histidin

internal ribosome entry vnitřní vazebné místo
site (sequence)
pro ribozóm

Luc

IRES trans-acting
factor
luciferase

luciferáza

ORF

open reading frame

otevřený čtecí rámec

ITAF

TPI
UAS

modifikovaný nukleotid zakončující
mRNA na 5´konci
iniciační kodón
proteiny požadované pro iniciaci
translace během klasické na čepičce
závislé iniciace translace

sekvence na RNA umožňující přímou
vazbu ribozomu na tuto RNA bez
předchozího navázání na m7G čepičku
proteiny ovliňující funkci IRES

pFGAL4h

RT PCR

Vysvětlení

sekvence na RNA, která je překládána
do protein
bicistronický podvojný plazmid

reverse-transcription
polymerase chain
reaction
triosa phosphate
isomerase
upstream activating
sequence

triozafosfátizomeráza

molekulárně biologická technika
umožňující přepis RNA na DNA reverzní
transkripcí a její multiplikaci pomocí
PCR
konstitutivně exprimovaný enzym
glykolýzy
sekvence ovlivňující transkripci

upstream AUG

iniciační kodón, který se nachází před
(ve směru 5´) hlavním iniciačním
kodónem, obecně má negativní vliv na
iniciaci translace z hlavního AUG

uORF

upstream open reading
frame

otevřený čtecí rámec, který se nachází
před (ve smkěru 5´) hlavním čtecím
rámcem a je překládán, obecně má
negativní vliv na iniciaci translace z
hlavního čtecího rámce

Ura

uracil

uracil

UTR

untranslated region

nepřekládaná oblast

uAUG
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sekvence na mRNA, která není
překládána do proteinu
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