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1. Súčasný stav problematiky 
1.1 Transkripcia eukaryótických génov a jej regulácia 

Kyslík patrí medzi najvýznamnejšie signály z prostredia, ktoré regulujú metabolické 
deje prebiehajúce v prokaryotických aj eukaryótických organizmoch. Len malá 
skupina mikroorganizmov je schopná prežiť úplnú neprítomnosť kyslíka v prostredí. 
Metabolizmus buniek v neprítomnosti kyslíka alebo v prípade jeho zníženej 
koncentrácie podlieha mnohým zmenám. Z toho vyplýva, že musí existovať systém, 
ktorý v bunkách koncentráciu kyslíka sleduje a v prípade jej zníženia vyvolá 
spustenie dejov nevyhnutných pre optimalizáciu jeho využitia. 
Odpovede na nedostatok kyslíka sa obvykle uskutočňujú na úrovni transkripcie 
génov, avšak ani iné typy odpovede (zmena polčasu života proteinu, modifikácia 
proteinu) nie sú výnimočné. 

1.2 Štruktúra promótora nižších eukaryotov 

Oblasť zodpovedná za hladinu expresie génov a ich odozvu na regulačné signály sa 
nazýva promotorova oblasť. Promotorovu oblasť v eukaryótických bunkách môžeme 
rozdeliť na dve základné časti: 
1. hlavné promotorové oblasti 
2. regulačné oblasti (1) 
Táto práca bola vypracovaná na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae, preto sa opis 
transkripčnej regulácie zameriava predovšetkým na model platný pre nižšie 
eukaryoty. 
Úlohou hlavných promotorových oblastí je určovať miesto, kde dochádza k 
skladaniu transkripčného preiniciačného komplexu (PIC). Zahŕňajú TATA oblasť (2, 
3) a iniciátorovu oblasť (Inr) (4-6). 
Regulačné oblasti sú génovo-špecifické a zvyčajne sú lokalizované v smere 
"usptream" od hlavných promotorových oblastí. Slúžia na kontrolu miery a rýchlosti 
transkripčnej iniciácie. Podľa ich vplyvu na transkripciu ich rozdeľujeme na 
sekvencie aktivačné (UAS) alebo represorické (URS). 

1 3 Zloženie a tvorba preiniciačného komplexu 
Preiniciačný komplex (PIC) je mnohozložkový aparát, ktorý zodpovedá za správne 
spustenie procesu transkripcie. Medzi jeho zložky patrí holoenzým, čaje komplex 
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zložený z mnohých komponentov (7-10), ktoré asociujú ešte pred nasadnutím na 
promotorovu oblasť. Ďalej sa na zložení PIC podieľa TATA väzbový protein (TB P) 
(11-13) a jeho asociované faktory (TAF) (14, 15). 
Zloženie holoenzýmu je konzervované od kvasiniek až po ľudské bunky a jeho 
zložkami sú (16-20): 
1. RNA polymeráza II (9, 10) 
2. všeobecné transkripčné faktory (GTF) (9,10) 
3. Srb-mediátorový komplex (17, 21) 
4. Srb 10 cyklín-dependentný kinázový (CDK) komplex ( 19,22) 
5. Swi-Snf komplex (20). 
Je potrebné poznamenať, že vymenované zložky komplexu sa nepodarilo 
identifikovať vo všetkých izolátoch a ich prítomnosť je závislá na spôsobe 
purifikácie. 
Všetky zložky komplexu vo svojej presne určenej súčinnosti slúžia na to, aby RNA 
polymeráza II mohla správne postupovať po vlákne DNA a na presnú reguláciu času, 
miesta a frekvencie jej nasadania. Čas, miesto a frekvencia tvorby PIC, to znamená 
faktory určujúce silu promótora, sú regulované v spolupráci s regulačnými proteínmi, 
s ktorými sú komponenty PIC často v priamych proteín-proteínových interakciách. 

1.4 Chromatínová štruktúra a jej úloha v transkripčnej regulácii 
Hlavný rozdiel medzi štruktúrou prokaryotickej a eukaryotickej DNA predstavuje 
existencia chromatínovej štruktúry v eukaryotických bunkách. Týmto pristupuje 
ďalší prvok, ktorý sa zúčastňuje transkripčnej regulácie. 
Na iniciáciu transkripcie je potrebné "rozpleteme" dvojzávitnice DNA, čím sa 
umožní jednotlivým komponentom preiniciačného komplexu prístup k promótorovej 
oblasti a následne k sekvenci i DNA, ktorá sa má prepísať. Túto úlohu zabezpečujú 
tzv. chromatín-modifikujúce komplexy (23-28). 
Prostredníctvom zmeny chromatínovej štruktúry dochádza aj k regulácii transkripcie 
transkripčnými aktivátormi/represormi (29, 30). 

1.5 Transkripčné aktivátory/represory 
Existujú dve úrovne, na ktorých sa môže realizovať účinok transkripčných 
aktivátorov/represorov. Deje sa tak prostredníctvom ovplyvňovania chromatínovej 
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štruktúry a kontaktovaním základnej transkripčnej mašinérie. 
Jedným z najznámejších represorických komplexov v S.cerevisiae, ktorý ovplyvňuje 
chromatínovú štruktúru, je Ssn6(Cyc8)-Tupl komplex (31-35). Tento komplex je 
zapojený aj v regulácii AAC3 génu (36), ktorý bol predmetom záujmu predkladanej 
práce. Ani jeden z proteínových komponentov Ssn6-Tupl komplexu nie je DNA-
väzbový protein. Mechanizmus jeho účinku je taký, že komplex spolupracuje s 
DNA-väzbovými proteínmi prostredníctvom Ssn6 subjednotky, ktorá s nimi vstupuje 
do priamych proteín-proteínových interakcií (37). Tupl subjednotka je zodpovedná 
za represorickú funkciu komplexu (37). Medzi DNA-väzbové proteiny, s ktorými 
komplex interaguje, patrí Migl faktor, zapojený v glukózovej represii (38, 39), Roxi 
zodpovedný za represiu mnohých hypoxických génov v aeróbnom prostredí (40,41), 
Matot2 (42, 43), reprimujúci a-špecifické gény a Rtgl (44), reprimujúci gény 
kódujúce transportéry glukózy. Oba proteiny, z ktorých sa komplex skladá, obsahujú 
motívy, ktoré sprostredkovávajú proteín-proteínové interakcie (45). Mechanizmus, 
ktorým tento komplex vykonáva svoju úlohu, nie je doteraz presne objasnený. 
Predpokladá sa, že Tupl interaguje s N-koncovými časťami histónov H3 a H4 (46), 
čím modifikuje chromatínovú štruktúru. 

1.6 ADP/ATP t rans tokátor , jeho š t r u k t ú r a a úloha 

Mitochondrie sú organely, ktoré sú pre eukaryotickú bunku esenciálne. Predstavujú 
bunkový kompartment, v ktorom prebiehajú reakcie tvorby energie - oxidatívna 
fosforylácia. Ďalej sú v mitochondriách lokalizované mnohé katabolické metabolické 
dráhy (Krebsov cyklus, ß-oxidacia mastných kyselín) a anabolické dráhy (biosyntéza 
nemu, dikarboxylových kyselín a niektorých aminokyselín). Mitochondria je taktiež 
zapojená v udržiavaní homeostázy anorganických iónov (47) a v ochrane bunky pred 
reaktívnymi kyslíkovými radikálmi (48). Obsahuje svoju vlastnú DNA a 
proteosyntetický aparát, avšak len zlomok proteínov lokalizovaných v 
mitochondriách je kódovaný mitochondriálnou DNA. Väčšinu mitochondriálnych 
proteínov kóduje jadrová DNA, a preto je mimoriadne dôležitá presná koordinácia 
medzi jadrovým a mitochondriálnym genómom. Všeobecný model transkripčnej 
regulácie mitochondriálne lokalizovaných jadrom-kódovaných proteínov je založený 
na kooperácii multifunkčných regulačných faktorov, ako sú Abfl, Rapi, Cpfl so 
špecifickejšími regulačnými proteínmi, napr. HAP2-5 alebo Hapl. 
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Hlavnými signálmi pre regulačné proteiny j e koncentrácia kyslíka a zdroj uhlíka. 
Prítomnosť intramitochondriálneho ATP, ktoré j e nevyhnutné na udržiavanie 
potenciálu cez vnútornú mitochondriálnu membránu (49-52), j e predpokladom 
prežívania buniek. Je esenciálny pre transportné procesy - import prekurzorových 
proteínov (53-55). V prípade nefunkčnej oxidatívnej fosforylácie sa potenciál vytvára 
reverzibilnou reakciou degradácie ATP pomocou F jF 0 -ATP syntetázy. V týchto 
procesoch zohráva úlohu ADP/ATP prenášač, ktorý j e kódovaný génmi AAC (56-
58). AAC3 gén, ktorého transkripčná regulácia j e predmetom predkladanej práce, 
kóduje jeho anaeróbnu izoformu (58). ADP/ATP prenášač je transportný protein 
lokalizovaný vo vnútornej mitochondriálnej membráne. Jeho úlohou je vymieňať 
ADP a ATP medzi mitochodriálnym a cytosolickým kompartmentom. Za 
normálnych podmienok sa ATP syntetizuje v mitochondriách v procese oxidatívnej 
fosforylácie a transportuje sa smerom von z mitochondrie výmenou za ADP. ADP 
potom v mitochondriách slúži ako substrát pre syntézu ATP, Avšak v niektorých 
špeciálnych podmienkach, ako je anaerobióza, mutácie v mitochondriálnom genóme, 
vysoká glykolýza a iné, kedy neprebieha oxidatívna fosforylácie, sa smer transportu 
mení. ATP sa potom prenáša z cytosolu do mitochondrie. V tomto prípade opačný 
smer prenosu, kde ATP so štyrmi zápornými nábojmi sa vymieňa za ADP s tromi 
zápornými nábojmi, napomáha aj tvorbe potenciálu cez vnútornú mitochondriálnu 
membránu. 

1.7 Transkr ipčné faktory zapojené v regulácii AAC3 génu 
V práci Šabová a kol., 1993 boli identifikované dve represorické oblasti zodpovedné 
za reguláciu AAC3, nazvané URS1 a URS2. V URS2 oblasti sa našla konsenzus 
väzbová sekvencia pre ROXI transkripčný faktor, definovaná ako YYYATTGTTCT 
(59, 60). Roxi p je zodpovedný za represiu mnohých hypoxických génov (59, 61-65) 
a svoju represorickú funkciu vykonáva v spolupráci so Ssn6-Tupl komplexom (40) 
opísaným vyššie. V regulácii hypoxických génov j e na prvom stupni zapojená 
molekula hemu, ktorého syntéza je závislá na kyslíku. Prítomnosť hemu ovplyvňuje 
schopnosť transkripčného aktivátora Hap lp vykonávať funkciu, V jeho 
neprítomnosti j e Hapl asociovaný so šaperónmi. Hem disruptuje Hapl-šaperónový 
komplex a umožňuje, aby sa Hapl na DNA viazal s vyššou afinitou (66). 
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Hapl väzbové mieso sa nachádza v promotore ROXI génu. Navyše, na dosiahnutie 
presnejšie riadenej regulácie, podlieha gén ROXI autorepresii. V jeho promotore sa 
nachádzajú dve Roxi-väzobné miesta so slabou afinitou (67). 
V predloženej práci sme zistili, že URS1 oblasť zodpovedá za reguláciu AAC3 génu 
zdrojom uhlíka. V tomto procese zohráva úlohu Rapi transkripčný faktor a ERA 
faktor (68). 
Rapi patrí do skupiny všeobecných transkripčných faktorov (69-71) a je pre viabilitu 
buniek esenciálny (71). Patrí medzi DNA-väzbové proteiny, jeho konsenzus väzbová 
sekvencia je RMACCCANNCAYY (72). Konsenzus väzbové miesta pre Rapi sa 
nachádzajú v promótoroch génov kódujúcich glykolytické enzýmy (73, 74), "silence" 
gény pre párovací typ (75-77), v promótoroch génov pre ribozomálne proteiny (78, 
79) a je zapojený v telomerickom "silencing-u" (80). Rapi môže, v závislosti na 
kontexte promótora, plniť aktivačnú aj represorickú funkciu (81). Je pravdepodobné, 
že regulácia prostredníctvom všeobecných transkripčných faktorov ako je Rapi slúži 
na vzájomnú koordináciu hladiny jednotlivých mitochondriálne lokalizovaných 
génových produktov a na jej zladenie s meniacimi sa podmienkami prostredia. 
ERA faktor bol identifikovaný ako negatívny regulátor expresie PDC1 génu, ktorý 
kóduje pyruvátdekarboxylázu (68). Stále je charakterizovaný len na základe 
delečných analýz a DNA väzobnej aktivity. Deletovanie sekvencie identifikovanej 
ako konsenzus väzobné miesto pre ERA v PDC1 géne má za následok derepresiu 
génu na neskvasiteľnom zdroji uhlíka (68). 

1.8 Hypoxické gény 
Kvasinky Saccharomyces cerevisiae patria do skupiny fakultatívne anaeróbnych 
kvasiniek (82), čo vyjadruje ich schopnosť rásť aj v neprítomnosti kyslíka. V 
prípade, že sa nachádzajú v prostredí s nedostatočnou hladinou kyslíka, dochádza k 
mnohým zmenám, ktoré smerujú k prispôsobeniu sa buniek novovzniknutej situácii. 
Metabolizmus sa mení tak, aby sa zabezpečilo maximálne využitie dostupného 
kyslíka. Nedávno vyvinutá DNA mikroarray technika umožňuje súčasne sledovať 
zmeny v transkripcii celého kvasinkového genómu. Táto technika, v kombinácii s 
kultiváciou buniek v chemostate, umožňuje sledovať rozdiely spôsobené len jedným 
rastovým parametrom. Použila sa tiež na sledovanie zmien v transkripčnom profile, 
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ktoré vyvoláva hypoxia (83). Zo 6171 sledovaných otvorených čítacích rámcov len u 

140 génov bo! za anaeróbnych podmienok v porovnaní s aeróbnymi pozorovaný viac 

ako 3-násobný nárast. V prípade aeróbnych podmienok hladina 219 génov bola viac 

ako 3-krát vyššia v porovnaní s anaeróbnymi. Takže štúdia odhalila, že hladina 

väčšiny kvasinkových génov sa v závislosti na koncentrácii kyslíka nemení. Viac ako 

10-násobný rozdiel medzí hladinami mRNA pozorovanými za aerobiózy a 

anaerobiózy bol zistený len pre gény: FET4, STAI'/FLOU, SUTJ/STOl, ANB1, 

DANI, AAC3, TIR2, TIRI, YSR31LBP2, AGP1, DIPS, HEM 13. 

Proteínové produkty hypoxických génov plnia v bunke rozličné úlohy a môžeme ich 

rozdeliť do nasledovných skupín: 

1. gény kódujúce proteiny zapojené v respirácií/oxidatívnej fosforylácii - COX5B, 

CYC7, AAC3,NCPI 

2. gény kódujúce proteiny zapojené v syntéze hem u, nenasýtených mastných 

kyselín a sterotov - H EM 13, HMG2, OLE1, ERGI J, SUTI, YSR3, ATF1 

3. gény kódujúce proteiny PAU rodiny zapojené v odpovedi na stres - TIP], TIR2, 

DANI, TIRI 

4. gény kódujúce proteiny zapojené v transporte aminokyselín - DIP5, AGP1 

5. gény kódujúce proteiny zapojené v metabolizme sacharidov - GPD2, STA 1 

6. gény kódujúce proteiny, ktoré plnia iné funkcie - FET4, ANB1. 

Podľa spôsobu regulácie môžeme hypoxické gény rozdeliť na dve skupiny, Roxl-

závislé (84-86) a Roxlp-nezávislé (87-90). Roxi-závislá signálna cesta spolupracuje 

s Hapl faktorom ako je opísané vyššie. Roxi-nezávislé gény majú rovnakú expresiu 

v roxi delečnom kmeni ako v kmeni divého typu, z čoho vyplýva, že ich regulácia 

závislá na kyslíku sa realizuje inou signálnou cestou. V súčasnosti je o faktoroch 

alebo sekvenciách, ktoré by mohli byť v tejto regulácii zapojené len málo informácií. 

Nedávno bola objavené účasť MOT3 faktora v regulácií niektorých ROXI -

nezávislých ale aj ROXI-závislých génov (91, 92) 

Niektoré hypoxické gény majú svoje aeróbne homology (COX5B/COXBA, 

CYC7/CYC1, HMG2/HMGÌ, ANBÌ/TÌF5A, A A C3/AACJ/AA C2). Väčšina produktov 

hypoxických génov je však kódovaná len jedným génom ("single copy" gény)* 

(OLEI, ERGI 1, NCPl, HEM 13, SUTI, FET4, STAI, SUTI, DANI, TIR2, TIRI, 

YSR3, AGPl, DIP5). Spoločným znakom „single copy1' génov je, že za aeróbnych 

podmienok sú exprimované na nízkej úrovni, ale ich expresia nieje potlačená úplne. 
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Dôvodom na to je skutočnosť, že proteínové produkty mnohých z nich sú potrebné aj 

za aeróbnych podmienok. V prípade génových párov je jeden člen páru exprimovaný 

za aeróbnych podmienok a druhý je exprimovaný za podmienok nedostatku kyslíka. 

Ako už bolo uvedené vyššie, rodina hypoxických génov kóduje proteiny s 

rozličnými, často navzájom nepodobnými funkciami. U produktov niektorých génov 

sa dá nájsť priama súvislosť medzi ich funkciou a anaeróbnym metabolizmom. 

Avšak pre mnohé produkty hypoxických génov sa táto súvislosť zatiaľ nenašla. 

U vyšších aj nižších eukaryotov pretrváva nedostatok informácií o systémoch 

monitorujúcich koncentráciu kyslíka v prostredí. Jedna z hypotéz vypracovaná pre 

kvasinkové bunky navrhuje, že prvoradú úlohu v tomto procese zohráva hem, ktorý 

funguje ako redox-nesenzitívny metabolický kofaktor alebo ligand transkripčných 

faktorov (93 , 94) . Avšak niektoré experimenty z posledného obdobia naznačujú, že 

minimálne niektoré gény sú regulované iným mechanizmom, pravdepodobne 

prostredníctvom zmeny redoxného stavu hemoproteínov (95) . 

2. Ciele práce 
V Saccharomyces cerevisiae j e ADP/ATP prenášač, ktorý predstavuje hlavné 

energetické spojenie medzi mitochondriálnym a cytoplazmatickým metabolizmom, 

kódovaný tromi izogénmi. V predkladanej práci sme sa sústredili na reguláciu jeho 

hypoxického izogénu, výrazne vyššie exprimovaného za anaeróbnych podmienok, 

AAC3. 
Prvá časť práce sa zameriava na transkripčnú reguláciu AAC3 génu prostredníctvom 

U R S 1 oblasti. Pri jej štúdiu sme použili nasledovné metódy: 

delečnú analýzu na lokalizovanie oblasti 

metódu posunu gélovej mobility a DNase I footprinting na sledovanie DNA-

väzbových vlastností 

merania expresie lacZ reportérového génu, pričom sme použili konstrukty, ktoré 

niesli mutácie v konsenzus miestach pre identifikované transkripčné faktory. 

Druhá časť práce sa venuje vplyvu proteínového produktu AACl génu na 

transkripciu AAC3. Hypotéza o jeho možnom vplyve sa opiera o pozorovanie 

rozdielnych rastových vlastností buniek izogénnych kmeňov JAl (aacl, aac2, AAC3) 
a J L Y 7 3 (AACl, aacl, AAC3). Zvolili sme postup, kde sme sledovali: 
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rastové vlastnosti JAI a JLY73 kmeňa na rozličných zdrojoch uhlíka za 
anaeróbnych podmienok 
expresiu AAC3-lacZ fúznych konštruktov za aeróbnych aj anaeróbnych 
podmienok v JAl a JLY73 kmeni, pričom sme použili aj konstrukty, ktoré niesli 
koncové alebo interné delécie v promótorovej oblasti 

ovplyvnenie expresie AAC3-lacZ génu v dvojitých transformantoch v JAl 
kmeni, kde ako druhým boli bunky transformované vektorom, ktorý obsahoval 
AAC1 štruktúrny gén pod vlastným promótorom alebo prázdnym kontrolným 
vektorom. 

3. Materiál a metódy 
Bakteriálne a kvasinkové kmene rástli za podmienok definovaných v (36). 
Anaeróbne kvasinkové kultúry rástli v rovnakých podmienkach ako aeróbne okrem 
prídavku ergosteroîu a Tween-u 80. Na ich kultiváciu sme použili anaeróbny 

kultivačný systém Anaerocult® A (Merck). Manipulácia s plazmidovou DNA 
prebiehala podľa štandardných protokolov (96). E.coli bunky sme transformovali 
metódou podľa (96). Kvasinkové bunky sme transformovali metódou opracovania 
octanom lítnym (97). KoŠtrukty, ktoré niesli uvedené mutácie sme pripravili metódou 
"overlap-extension" polymerázovej reťazovej reakcie (98). V EMSA experimentoch 
sme používali koncovo značené próby pomocou [y- 3 2P]ATP metódou podľa (96). 
Sekvenovanie prebiehalo podľa Sangera alebo Maxam-Gilberta. Proteínové extrakty 
sme pripravili podľa (99), EMSA prebiehala podľa (100, 101). Meranie ß-
galaktozidázovej aktivity prebiehalo modifikáciou metódy podľa (102). 

4. Výsledky a diskusia 
V predchádzajúcej štúdii (36) bola v promotore AAC3 popísaná existencia dvoch 
"upstream" represorických oblastí (URSl a URS2). URS2 oblasť sprostredkováva 
represiu v prítomnosti kyslíka prostredníctvom Roxi faktora, URSl bola predmetom 
záujmu predkladanej práce. 
Výsledky predchádzajúcej štúdie hovoria o tom, že URSl oblasť je funkčná za 
aeróbnych aj anaeróbnych podmienok Na zistenie signálov, ktoré ovplyvňujú jej 
funkčnosť sme použili pripravený konstrukt, ktorý obsahoval intaktnú promotorovu 
oblasť génu AAC3 (-1 150/+269) fúzovánu „in frame" s génom lacZ. Konstrukt sme 
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transformovali do kvasiniek divého typu (RZ 53-6) a do izogénneho roxi delečného 

kmeňa. Je známe, že zdroj uhlíka j e popri koncentrácii kyslíka druhým základným 

signálom, ktorý reguluje expresiu mitochondriálnych proteínov. Z tohto dôvodu sme 

transformanty kultivovali na rozličných zdrojoch uhlíka za aerobiózy aj anaerobiózy 

a merali sme expresiu repoitérového génu. V prítomnosti kyslíka bola expresia 

reportérového génu, lacZ, v transformantoch roxi kmeňa na rafinóze približne 5-krát 

a na laktáte približne 10-krát nižšia v porovnaní s jeho expresiou v bunkách, ktoré 

rástli na glukóze. Merania expresie v kmeni divého typu potvrdili výsledky získané v 

roxi delečnom kmeni. Vzhľadom na represiu realizovanú cez Roxi boli namerané 

hodnoty ß-galaktozidazy nízke, avšak aktivita reportérového génu na laktáte bola 10-

krát nižšia ako na glukóze. Za anaeróbnych podmienok bola expresia reportérového 

génu v bunkách divého typu aj roxi delečného kmeňa kultivovaných na rafinóze 2-3-

krát nižšia v porovnaní s expresiou v bunkách, ktoré rástli na glukóze. 

Z uvedených výsledkov sme uzavreli, že úlohou URS1 oblasti je regulovať 

transkripciu v závislosti na zdroji uhlíka. Ďalší záver bol, že URS1 oblasť je schopná 

fungovať nezávisle od URS2 oblasti (Roxi ) , pretože promótor je cez URS1 

regulovaný v roxi delečnom aj v kmeni divého typu. 

Na presnú lokalizáciu URS! oblasti sme použili metódu delečnej analýzy. Pripravili 

sme sériu konštruktov, ktoré niesli koncové alebo vnútorné delécie. Pomocou 

merania aktivity reportérového lacZ génu sme URS1 lokalizovali do-oblasti 

-3227-244 bp. Výsledky delečnej analýzy sme potvrdili aj meraniami, v ktorých sme 

tri fragmenty rozličnej dĺžky pripravené z URS1 oblasti (-474A-244 bp, -474A289 bp, 

-323A244 bp) vložili pred AAC3-lacZ konstrukt s minimálnym (-158 bp) 

promótorom. Tieto konstrukty sme transformovali do kvasiniek divého typu a merali 

fí-galaktozidázovú aktivitu. Zistili sme, že fragmenty, ktoré obsahujú URS1 oblasť sú 

schopné reprimovať expresiu reportérového génu. 

Regulácia transkripcie sa zvyčajne zakladá na väzbe sekvenčne-špecifíckých 

represonckých/aktivačných faktorov na príslušné konsenzus sekvencie a následne na 

ich spolupráci (priamej alebo nepriamej) so základnou transkripčnou mašinériou. 

Takže ďalším logickým krokom pri analýze URSI oblasti bola identifikácia 

proteínových faktorov, ktoré sa na danú oblasť viažu. Využili sme dva 

experimentálne postupy, EMSA (metóda posunu gélovej mobility) a DNase I 
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footprinting. Pomocou EMSA vykonanej s rádioaktívne značeným -378A244 

fragmentom sme dokázali, že na URS1 oblasť sa viaže proteínový faktor. Špecificitu 

väzby sme dokázali vytesňovacími experimentálni. 

DMase I footprinting sme použili na presné určenie nukleotidov, ktoré sú zapojené do 

DNA-proteínových interakcií. Chránená bola oblasť -302/-288 bp, ktorá obsahuje 

RAPl-väzbové miesto. V oblasti -295 bp sme identifikovali hypersenzitívne miesto. 

Ako už bolo spomenuté, konsenzus RAPI miesto (G/AC/AACCCANNCAT/CT/C) 

(73) je v promotore AAC3 génu prítomné v polohe - 3 0 0 až -288. Väzbu Rapi sme 

dokázali metódou supershift analýzy. Po pridaní RAPI-špecifických protilátok do 

reakčnej zmesi sme pozorovali elimináciu tvorby DNA-proteínového komplexu, 

keďže prítomnosť protilátky, špecificky sa viažucej na svoj proteínový faktor, môže 

brániť jeho väzbe na značený fragment, ktorý obsahuje danú konsenzus sekvenciu. 

Pomocou počítačovej analýzy sme v tejto oblasti a v jej blízkom okolí okrem RAPI 

väzbového miesta našli aj dve sekvencie pre tzv. ERA faktor (ethanoi repressone 

autoregulation), ktoré sme nazvali ERA( l ) a ERA(2). Tento doposiaľ neizolovaríý 

transkripčný faktor bol prvýkrát identifikovaný v promotore PDCI génu, ktorý 

kóduje pyruvátdekarboxylázu (68). . 

"Na objasnenie úlohy, ktorú RAPI a ERA faktory zohrávajú v regulácii AAC3 sme 

použili mutačnú analýzu. Pomocou PCR metódy sme pripravili AAC3-lacZ fúzne 

konstrukty, ktoré mali špecifické mutácie v RAPI väzbovom mieste, ERA(l ) alebo 

ERA(2) väzbových miestach a taktiež konstrukt, ktorý obsahoval mutácie v oboch 

ERA väzbových miestach súčasne. 

AAC3-lacZ fúzne konstrukty spolu s konštruktom, ktorý nesie intaktný AAC3 

promótor, sme transformovali do roxi delečného kmeňa aj izogénneho kmeňa divého 

typu a sledovali sme aktivitu reportérového génu. Na kultiváciu transformantov za 

aeróbnych podmienok sme použili glukózu, rafmózu, laktát a etanol. Za anaeróbnych 

podmienok boli transformanty kultivované na glukóze a rafinóze. 

Keďže RAPI sekvencia sa prekrýva s ERA( l ) sekvenciou ziťovali sme, či mutácia 

vnesená do ERA(l ) miesta neovplyvní funkčnosť RAPI miesta. Výsledky EMSA 

ukázali, že fragment s mutovaným ERA( l ) miestom nie j e schopný viazať 

proteínový faktor. Z uvedeného sme uzavreli, že mutácia v ERA( l ) mieste spôsobí aj 

nefunkčnost 'RAPI miesta. 

Výsledky získané v roxi delečnom kmeni odhalili, že mutácia RAPI väzbového 



miesta nemá za aeróbnych podmienok na expresiu reportérového génu žiadny vplyv. 

V prípade, ak bolo zmutované ERA(2) väzbové miesto alebo obe ERA väzbové 

miesta súčasne dochádza k derepresii na neskvasiteľnom zdroji uhlíka (etanol alebo 

laktát) a čiastočne aj na rafinóze (skvasiteí'ný nereprimujúci zdroj uhlíka). 

Výsledky mutačnej analýzy dosiahnuté v kmeni divého typu za aeróbnych 

podmienok, s menšími výnimkami, potvrdili výsledky z roxi delečného kmeňa. 

Mutácia RAPI väzbového miesta neviedla k derepresii AAC3-lacZ génu v bunkách 

kultivovaných na laktáte. Mutácia ktorejkoľvek ERA sekvencie alebo oboch súčasne 

spôsobila na laktáte 6-10-násobnú derepresiu AAC3-lacZ. Na rozdiel od roxi 
delečného kmeňa mutácia ktorejkoľvek ERA sekvencie alebo oboch súčasne v kmeni 

divého typu spôsobila derepresiu AAC3-lacZ nielen na laktáte ale aj na glukóze. 

RAPI mutácia viedla za týchto podmienok len k miernej derepresii. Domnievame sa, 

že za derepresiu na glukóze je zodpovedná URS1 oblasť, ktorá sprostredkováva 

represiu cez Roxi faktor a navrhli sme, že obe oblasti, URS1 a URS2, môžu 

spolupracovať. Táto hypotéza j e podporená len nepriamymi zisteniami. Je to 

skutočnosť, že v roxi delečnom kmeni sme derepresiu AAC3 v transformantoch s 

konštruktom s ERA mutovanými sekvenciami na glukóze nezistili a pozorovanie, že 

expresia z konštruktov, ktoré nesú ERA mutované sekvencie je v kmeni divého typu 

na glukóze približne rovnaká ako expresia riadená minimálnym (-158 bp) AAC3 
promótorom, ktorý neobsahuje Roxi-závislú URS2 oblasť. 

Expresiu reportérového génu sme zisťovali aj v transformantoch, ktoré rástli na 

nereprimujúcom skvasiteľnom zdroji uhlíka, na rafinóze. Mutácie mali podobný 

efekt ako v bunkách, ktoré rástli na laktáte. Z výsledkov sme uzavreli, že za 

aeróbnych podmienok je za represiu na neskvasiteľnom zdroji uhlíka alebo 

skvasiteľnom nereprimujúcom zdroji uhlíka zodpovedný ERA faktor, pričom RAPI 

faktor hrá len okrajovú úlohu. 

AAC3 gén patrí medzi hypoxické gény a delečná analýza ukázala, že URS1 oblasť je 

funknčná aj za podmienok anaeróbneho .rastu. Preto sme merania aktivity 

referenčného génu uskutočnili v príslušných transformantoch aj za anaeróbnych 

podmienok. Ako zdroj uhlíka sme použili glukózu a rafínózu. Získané výsledky 

odhalili, že za podmienok anaerobiózy sú za represiu AAC3 zodpovedné odlišné 

sekvencie ako za aeróbnych podmienok. Mutácia ERA(2) sekvencie (funkčné 

RAPI miesto) nemá žiadny vplyv na expresiu reportérového génu. Naopak, 
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konstrukty, v ktorých je RAPI väzbové miesto nefunkčné (mutácia RAPI alebo 

ERA( l ) miesta), sú na rafinóze približne 3-násobne dereprimované. To zodpovedá 

pomeru expresu glukóza/rafinóza nameranému pre konstrukt s intaktným AAC3 
a-

promótorom divého typu. Mutácia RAPÌ sekvencie spôsobuje mierne zvýšenie 

AAC3-lacZ expresie aj pri kultivácii buniek na glukóze. 

Závery vyvodené z mutačnej analýzy sme čiastočne podporili aj EMSA 

experimentami. Zámena báz v konsenzus väzbovej sekvenci i pre Rapi úspešne 

eliminovala jeho väzbu. Navyše, ako už bolo spomenuté, väzba Rapi sa eliminuje aj 

zavedením mutácie do ERA( l ) miesta, ktoré sa s Rapi konsenzus miestom 

prekrývajú. Špecifickú väzbu proteinu na ERA sekvencie sa nám nepodarilo 

dokázať. 

Záverom môžeme konštatovať, že za aeróbnych podmienok sa represia uskutočňuje 

prostredníctvom ERA faktora a za anaeróbnych podmienok je represorický efekt 

zabezpečený výhradne Rapi faktorom. 

Druhá časť práce sa venovala sledovaniu vplyvu AAC ľ génového produktu na 

reguláciu génu AAC3. Testovali sme rastové vlastnosti JAl a JLY73 kmeňov za 

anaeróbnych podmienok, pričom sme ako zdroj uhlíka pre rast použili 8% glukózu a 

2 % rafinózu. Hodnotili sme hustotu a veľkosť kolónií a rýchlosť rastu. Na glukóze 

sa rastové vlastnosti oboch kmeňov odlišovali len minimálne. Na rafinóze mali 

bunky JAl kmeňa v porovnaní s JLY73 kmeňom lepšie rastové parametre. Merania 

aktivity ß-galaktozidazy odhalili, že expresia z AAC3-lacZ fúzneho konstruktu je v 

kmeni JAl y porovnaní s JLY73 kmeňom približne 2-násobne vyššia. Na merania 

sme použili aj konstrukty, ktoré mali interné alebo koncové delécie. Avšak oblasť, 

ktorá by bola za zníženú expresiu zodpovedná sa nám odhaliť nepodarilo. 

Na potvrdenie úlohy AACI génového produktu v regulácii AAC3 génu sme pripravili 

sériu dvojitých transformatov, kde bol do buniek JAl kmeňa vložený: 

1. pRS3l6, ktorý obsahuje lacZ reportérovy gén pod AAC3 promótorom 

(pRAAC3) a PRS314 vektor 

2. pRAAC3 a pRS314, ktorý obsahuje štruktúrnu časť AACI génu pod vlastným 

promótorom (pRAAC 1 ) 

p-galaktozidázová aktivita riadená AAC3 promótorom je v bunkách, ktoré nesú 

exprimovaný AACI gén približne 2-3-krát nižšia ako v prípade, keď bunky obsahujú 
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iba kontrolný plazmid. Toto zistenie zodpovedá rozdielu AAC3-lacZ expresie, ktorý 

sme zistili meraním p-galaktozidázovej aktivity v JAl a JLY73 kmeňoch. 

Môžeme konštatovať, že produkt AAC! génu by mohol zohrávať úlohu v regulácii 

AAC3, avšak potenciálna regulačná cesta n ie je známa. 

5. Závery 
1. V promotore AAC3 génu sa nachádzajú dve represorické oblasti, URS1 a URS2. 

URS1 je zodpovedná za reguláciu zdrojom uhlíka. Funkčná je za aeróbnych aj 

za anaeróbnych podmienok. 

2. Delečnou analýzou sme URS 1 lokalizovali do oblasti -322/^244 a zistili sme, že 

spôsobom regulácie je represia na neskvasiteľnom alebo nereprimujúcom 

skvasiteľnom substráte a nie aktivácia na reprimujúcom zdroji uhlíka. 

3. Pomocou počítačovej analýzy sme v URS1 oblasti identifikovali c i s regulačné 

miesta pre 2 transkripčné faktory, Rapi a ERA. 

4. Rapi sa viaže na svoje konsenzus väzobné miesto, väzbu proteínového faktora 

na ERA cis regulačné miesto sa dokázať nepodarilo. 

5. Mutačnou analýzou sme zistili, že regulačná cesta, ktoré sprostredkovávajú 

reguláciu zdrojom uhlíka cez URSI oblasť za aeróbnych podmienok sa líši od 

tej, ktorá sprostredkováva reguláciu za anaeróbnych podmienok. 

6. Za aeróbnych podmienok je represia sprostredkovaná ERA faktorom, Rapi hrá v 

regulácii len okrajovú úlohu. Situácia za anaeróbnych podmienok je odlišná, za 

represiu j e zodpovedný výhradne Rapi faktor. 

7. AACl génový produkt by mohol byť zapojený v regulácii AAC3 génu, regulačná 

cesta n ie je známa. 
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6. Summary 
1. 2 repressone regions are present in the AAC3 promoter, termed URS1 and 

URS2, URS1 region is responsible for a carbon source-dependent regulation and 
plays a role under both, aerobic and anaerobic conditions. 

2. By deletion analysis URS1 was localized into the -322A244 region and was 
found that the regulation is likely exerted by the repression by nonfermentable or 
non-repressing fermentable carbon sources than by the activation by repressing 
carbon source. 

3. By computer analysis cis sequences for 2 potential transcription factors, Rapi 
and ERA, were identified within URS L 

4. Rapi binding into its consensus sequence was proved, effort to find the protein 
binding to the ERA cis regulatory sequences has failed. 

5. By the means of mutational analysis we revealed that the regulation pathway 
mediating the carbon source-dependent regulation via URS1 differs according to 
the presence or absence of oxygen in the growth medium. " 

6. Under aerobic conditions the carbon source-dependent repression is mediated by 
the ERA factor and the role of Rapi is only marginal. On the contrary, under 
anaerobic conditions, the repression is mediated solely by Rapi. 

7. AAC1 gene product might be involved in the regulation of the AAC3 gene, the 
regulation pathway has not been characterized yet. 
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Navrhnutý model transkripčnej regulácie A A C 3 génu 
aeróbne podmienky 
reprimujúce podmienky 
(glukóza) 

y v kyslík 

I URS* \ 

nereprimujúce podmienky 
(rafmóza, laktát, etanol) kyslík 

anaeróbne podmienky 

Glukóza Raflnóza 

\ / 

U R S 1 

Štruktúra URS1 oblasti 
ERA (2) 

5 ,A|^4r(zC(7Z4|ATGTCTGGATGACA 
-325 

ERA(l) 
4 A A T G C A T G ß G T G ' l A K A P J ^ K y 

' : ' -281 
RAPI 

ERA konsenzus sekvencie sú umiestnené v rámčeku, RAPI konsenzus sekvencia je 
podčiarknutá. Hviezdičky označujú "mismatch" oproti publikovaným konsenzus 
sekvenciám. 
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