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Úvod 
Teloméry, extrémne konce lineárnych chromozómov, vykazujú vysokú mieru evolučnej 
konzervovanosti naprieč organizmami. Ich nukleotidové sekvencie sú u väčšiny známych 
organizmov tvorené repetíciami tzv. „cicavčieho“ motívu 5’ TTAGGG 3’, ktorý rozpoznáva 
viacero nepríbuzných typov telomérických proteínov (1). Tento a jemu podobné motívy boli 
popísané naprieč eukaryotmi od prvokov, bezstavovcov, húb až po vyššie rastliny a stavovce, 
vrátane človeka (2-4). 
Ku rozsiahlej diverzifikácii od takýchto motívov však došlo u kvasinkového pododdielu 
Saccharomycotina. Táto diverzifikácia bola u mnohých druhov sprevádzaná aj prestavbou 
proteínových komplexov chrániacich teloméry. U zástupcov bazálnych vývojových vetiev 
pododdielu je dvojvláknová časť telomér viazaná proteínom Tay1 (telomere-associated in 

Yarrowia 1) (5), pre evolučne mladšie vetvy jeho pozíciu nahrádza proteín Rap1 (repressor 

activator protein 1) (6). V prípade proteínu Tay1 bol pozorovaný pokles afinity k 
telomérickým motívom, ktorých sekvencia sa výrazne odlišovala od „cicavčieho“ motívu 
v podmienkach in vitro, zatiaľ čo ortológy Rap1p rozpoznávajú mnohé z týchto motívov 
prirodzene v podmienkach in vivo (7).  
Cieľom práce je pripraviť proteín Rap1p kvasinky S. cerevisiae a v podmienkach in vitro 
testovať zmenu jeho afinity k rôznym typom telomérických repetícií.  
 
Materiál a metódy 
Amplifikovanú sekvenciu génu kódujúceho proteín Rap1 kvasinky sme klonovali do 
plazmidu pGEX-6P-1 využitím Gibson assembly assay. Na produkciu plazmidov sme využili 
bakteriálny kmeň Escherichia coli DH5α. Naklonované plazmidy sme izolovali využitím 
NucleoSpin Plasmid Kit-u (Macherey-Nagel) a správnu inzerciu sme overovali sekvenačnou 
analýzou.  
Pre indukciu expresie sme transformovali kmeň E. coli BL21 (DE3) a samotnú expresiu sme 
vyvolali pridaním IPTG do živného LBA-glukózového média. Proteín záujmu sme zo 
sonikovaného bakteriálneho peletu purifikovali afinitnou chromotografiou využitím 
glutathionu na kolónke. Eluovaný bol následne pomocou Prescission proteázy. 
Na sledovanie zmeny afinity pripraveného proteínu ku vybraným telomérickým repetíciám 
sme využili metódu kompetičnej gélovej retardácie (Electrophoretic mobility shift assay). Na 
následnú kvantifikáciu množstva voľnej a retardovanej sondy sme využili softvér Fiji ImageJ. 
 
Výsledky 
Pripravený proteín sa preukázal byť funkčným a úspešne rozpoznával jemu vlastnú 
telomérickú repetíciu v podmienkach in vitro. Po stanovení titra sme proteín použili na 
tripliku experimentov kompetičnej gélovej retardácie, po ktorých bolo možné na skenoch 
screen-ov pozorovať nárast afinity smerom ku kompetítorom reprezentujúcim evolučne 
mladšie sekvencie. 



 
Obr. 1: Sken Storage Phosphor Screen (Kodak) po kompetičnej gélovej retardácii s proteínom 
Rap1 vyhotovený pomocou Personal Molecular imager Fx. Všetky shift-y reprezentujú 
komplex proteínu s rádioaktívnou sondou.  

 
Graf 1: Relatívne množstvo voľnej sondy za prítomnosti rôznych kompetítorov vo vzorke. 
Graf vyhotovený na základe dát získaných kvantifikáciou troch snímok z kompetičnej gélovej 
retardácie proteínu Rap1 pomocou softvéru Fiji ImageJ. Chybové úsečky znázorňujú 
smerodajnú odchýlku. 
 
Diskusia 
Práca nadväzuje na predchádzajúci výskum porovnávania afinity telomérického proteínu 
Tay1 z kvasinky Y. lipolytica. U Yarrowia clade sa zachoval telomérický motív podobný 
evolučne pôvodnému cicavčiemu motívu len s menšou obmenou, pričom u zástupcov tejto 
bazálnej kvasinkovej vetvy je cicavčí motív prerušený štvor-nukleotidovým spacer-om. 
Samotný proteín Tay1 ale v podmienkach in vitro rozpoznával z vybraných motívov najlepšie 
práce cicavčí motív a jeho afinita klesala už pri interakcii s jemu vlastnému telomérickému 
motívu, pričom u evolučne mladších druhoch s výrazne pozmenenými telomérickými 
repetíciami bola afinita minimálna (7).  
My sme pre testovanie zmeny afinity vybrali práve testované telomérické repetície ako 
kompetítory, konkrétne repetície z druhov Homo sapiens (5’ TTAGGG 3’, tzv. „cicavčí“ 
motív), Y. lipolytica (5’ TTAGTCAGGG 3’), Debaryomyces hansenii (5’ 
TTGAGGTGTAGGGATG 3’), Clavispora lusitaniae (5’ TTCTTTAGGGAGGTACTGATG 
3’), Meyerozyma guilliermondii (5’ TGTGTACTGGTG 3’) a S. cerevisiae (5’ 
TGGTGTGTG-GGTG 3’). V uvedenom poradí bol pozorovaný pokles afinity proteínu Tay1 



(7). Nám sa podarilo sledovať presne opačnú zmenu afinity a to postupný nárast afinity 
proteínu Rap1 (Graf 1), pričom afinita narastala so strácajúcou sa konsenzus sekvenciou 
Tay1, cicavčím motívom. 
Pri obr. 1 z gélovej retardácie možno okrem voľnej sondy sledovať niekoľko shift-ov, 
v ktorých zostala zadržaná (retardovaná) rádioaktívna sonda. Podobne ako v prípade gélovej 
retardácie s Tay1 (7), hlavný shift predstavuje komplex jednej molekuly proteínu a jednej 
molekuly sondy. Vrchný shift, nakoľko migroval pomalšie, najskôr predstavuje zložitejšie 
komplexy viacerých molekúl proteínu Rap1 a rádioaktívnych sond. Dva spodné shift-y 
migrovali rýchlejšie, no tiež predstavujú sondu retardovanú proteínom. Proteín Rap1 ale 
disponuje dvoma DNA-väzobnými Myb doménami. Pri spodnom shift-e 1 by bolo možné 
predpokladať interakciu oboch Myb domén proteínu, s tým, že boli v inej konformácii. To 
možno vysvetliť flexibilitou proteínu Rap1p. Ten dokáže svojimi Myb doménami interagovať 
nie len bezprostredne susediacimi konsenzus sekvenciami, ale aj so vzdialenejšími. Inou 
alternatívou by mohlo byť, že konsenzus sekvencie sa interakciou s proteínom pritiahnu 
bližšie k sebe (8). Tým, že sonda obsahovala dve telomérické repetície, mohlo dôjsť ku 
vzniku ďalšej konsenzus sekvencie pre proteín a teda rôznym konformáciám. Inou 
alternatívou je interakcia druhého reakčného povrchu Myb domény so sondou. Dva rôzne 
interakčné povrchy DNA-väzobnej domény proteínu Rap1 boli popísané v súvislosti s 
interakciou s G-kvadruplexom, špecifickou vyššou štruktúrou vznikajúcou v G-bohatých 
oblastiach genómu, akými sú teloméry (9). 
Tieto výsledky napovedajú o možnom evolučnom scenári, podľa ktorého mali pôvodné 
kvasinky pododdielu Saccharomycotina telomérické repetície podobné vysoko 
konzervatívnemu cicavčiemu motívu, ktoré boli rozpoznávané proteínom podobným Tay1p. 
Počas ďalšieho vývoja sa ale tento proteín stratil alebo bol postupne nahradený proteínom 
s menej striktnou konsenzus sekvenciou. Takáto výmena proteínu mohla umožniť následnú 
masívnu diverzifikáciu sekvencií telomérických repetícií (10). To, v akej škále prebiehala 
diverzifikácia pred samotným nahradením proteínu na dvojvlákne telomér je možné 
popisovať len v hladine špekulácii, no nakoľko je strata telomérického proteínu pre recentné 
druhy letálna, predpokladáme, že strate evolučne staršieho telomérického proteínu 
predchádzal stav, kedy boli dvojvláknové úseky telomér rozpoznávané dvoma rozdielnymi 
telomérickými proteínmi. K tomu by v našom prípade bol potrebný telomérický motív 
obsahujúci konsenzus sekvenciu proteínu Rap1 aj proteínu Tay1. Taký prípad možno 
pozorovať u kvasinky C. lusitaniae, no u nej gén kódujúci homológ Tay1p nebol popísaný 
(10). Zástupcom disponujúcim homológmi génov oboch telomérických proteínov je druh 
Wickerhamiella infanticola, ktorej telomérická repetícia obsahuje sčasti zachovaný cicavčí 
motív na 5´ konci, zahŕňajúci 5 nukleotidový spacer a je predĺžená na 3´ konci, kde sa ale 
nenachádza typická konsenzus sekvencia pre Rap1p. Koexistencia dvoch odlišných typov 
DNA-viažucich proteínov na dvojvláknovej časti telomér, hoci u pododdielu 
Saccharomycotina nebola popísaná, nie je vylúčená. U bazídiovej sneti Ustilago maydis, 
disponujúcej telomérickými repetíciami cicavčieho motívu, sa na údržbe telomér zúčastňujú 
proteíny UmTrf2p a UmTay1p (11). 
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