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Transkriptsioonifaktori Taf14 ja RNA polümeraas II subühiku Rpb9 roll
TFIIF-i promootorile jõudmises

Lühikokkuvõte:

Transkriptsioon on geenide avaldumise esimene etapp. Valke kodeerivate geenide transkriptsiooni
eest vastutab eukarüootides ensüüm RNA polümeraas II, mis vajab initsiatsiooniks interaktsioone
mitmete põhiliste transkriptsioonifaktoritega. Pagaripärmis (Saccharomyces cerevisiae) esineb
transkriptsioonifaktor Taf14, mis kuulub samaaegselt mitmete transkriptsioonifaktorite (TFIIF,
TFIID) ja kromatiini-seoseliste komplekside (INO80, SWI/SNF, RSC, NuA3) koosseisu. Selle-
gipoolest ei ole Taf14 hädavajalik, kuid selle deletsioon toob kaasa kasvu häireid, tundlikkust
stressile ning on surmav koos RNA polümeraas II subühiku Rpb9 deletsiooniga. Käesoleva
uurimistöö käigus näidati, et Rpb9 on vajalik TFIIF-i ja polümeraasi interakteerumiseks in vivo,
mis ei sõltu Taf14-st. Taf14 rakuliste funktsioonide täpsed mehhanismid vajavad edasist uurimist,
kuid võib oletada Taf14 vajalikkust erinevate protsesside koordineerimises erinevate komplekside
kaudu.
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The role of transcription factor Taf14 and RNA polymerase II subunit
Rpb9 in the recruitment of TFIIF

Abstract:

Transcription initiation is the first step of gene expression and marks a crucial point of regulation.
In eukaryotes, the protein coding genes are transcribed by a highly conserved enzyme RNA
polymerase II. In budding yeast (Saccharomyces cerevisiae) there is a non-essential transcription
factor Taf14, which is a shared subunit between six nuclear complexes, e.g general transcription
factors TFIIF and TFIID, chromatin remodeling complexes INO80, SWI/SNF, RSC, and histone
H3 acetyltransferase NuA3. Depletion of Taf14 results in severe growth defects and synthetic
lethality with RNA polymerase II subunit Rpb9. This study provides a link between TFIIF and
Rpb9 in vivo, confirming the necessity of Rpb9 for productive interaction of TFIIF and RNA
polymerase II. Taf14, however, is not required for TFIIF recruitment and the exact mechanisms
of Taf14 functions remain unclear. Taf14 is proposed to act as a mediator between nuclear
processes by connecting or limiting connection of Taf14-interacting complexes.
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KASUTATUD LÜHENDID

BRE - TFIIB recognition element (TFIIB äratundmisjärjestus)

CTD - C-terminal domain (C-terminaalne domeen)

DSB - double-strand break (DNA kaheahelaline katke)

GTFs - general transcription factors (põhilised transkriptsioonifaktorid)

H3K9(ac/cr) - histoon H3 üheksas N-terminaalne lüsiin; ac/cr - atsetüül-/krotonüülmodifikatsioon

INO80 - inositol requiring (kromatiini remodelleeriv kompleks, mille deleteerimine põhjustab
inositooli auksotroofiat)

NER - nucleotide excision repair (nukleotiidi väljalõikereparatsioon)

NuA3 - nucleosomal acetyltransferase of histone H3 (histooni H3 atsetüültransferaas)

PIC - preinitiation complex (preinitsiatsioonikompleks)

Pol II - RNA polümeraas II

PRR - post-replication DNA repair (replikatsioonijärgne DNA reparatsioon)

RSC - remodels the structure of chromatin (kromatiini struktuuri remodelleeriv kompleks)

SAGA - Spt6-Ada-Gcn5-acetyltransferase (Subühikuid Spt6, Ada ja Gcn5 sisaldav atsetüültrans-
feraas)

SWI/SNF - switching defective/sucrose non-fermenting (kromatiini remodelleerija, mille funkt-
siooni kadu seostub paardumistüübi vahetamise ja sahharoosi metabolismi häiretega)

TATA - AT-rikas konsensuselement promootoril

TAF - TBP-associated factor (TBP-ga assotsieeruv faktor)

TBP - TATA-binding protein (TATA-seoseline valk)

TCR - transcription-coupled DNA repair (transkriptsiooniseoseline DNA reparatsioon)

TFIIA - transcription factor II A (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor A)

TFIIB - transcription factor II B (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor B)

TFIID - transcription factor II D (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor D)

TFIIE - transcription factor II E (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor E)

TFIIF - transcription factor II F (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor F)

TFIIH - transcription factor II H (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor H)

TFIIS - transcription elongation factor II S (RNA polümeraas II elongatsioonifaktor S)

TSS - transcription start site (transkriptsiooni alguskoht)

YEATS - Yaf9, ENL, AF9, Taf14, Sas5 valkudes kirjeldatud domeen
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SISSEJUHATUS

Transkriptsioon on fundamentaalne protsess, mis võimaldab elusorganismide kasvu ja arengut.
Et tagada rakkude elus oluliste valkude esinemine õigel ajal ja õiges koguses, on vajalik täpne
regulatsioon vastavate mRNA-de sünteesiks. Transkriptsiooni initsieerimine toimub spetsiaal-
selt DNA järjestuselt promootorilt, kuhu peab edukaks transkriptsiooniks lisaks polümeraasile
seonduma rida valgulisi kofaktoreid, mis on vajalikud RNA polümeraas II spetsiifiliseks inte-
raktsiooniks promootoriga, regulatoorsete signaalide vahendamiseks ja täpse transkriptsiooni
alguskoha määramiseks. Täiendavalt võivad need transkriptsioonifaktorid interakteeruda ka
kromatiiniga, vahendades seeläbi DNA kättesaadavust. Efektiivne initsiatsioon on oluline regula-
toorne samm geenide avaldumises.

Põhilised transkriptsioonifaktorid TFIID ja TFIIF sisaldavad pagaripärmis ühist subühikut Taf14.
Lisaks kuulub Taf14 ka mitmete kromatiini remodelleerivate komplekside koosseisu. Olgugi et
Taf14 sisaldab konserveerunud kromatiini seondavat YEATS-domeeni, ei olene Taf14 interakt-
sioonid domeeni olemasolust (Schulze jt., 2010). Läbi kromatiini remodelleerijate võib Taf14
osaleda ka teiste DNA-ga seotud protsesside reguleerimises, nagu näiteks transkriptsiooniseo-
selises reparatsioonis. Taf14 puudumine ei ole rakkudele surmav, kuid põhjustab tundlikkust
temperatuurile, osmootsele ja genotoksilisele stressile, mõjutab rakkude morfoloogiat ning aeg-
lustab oluliselt rakkude kasvu. Seni pole ühest teadmist, millise kompleksi või interaktsioonide
vahendamises Taf14 peamine funktsioon seisneb, ent võib oletada selle rolli raku stressivastuse
koordineerimises.

Ensüüm RNA polümeraas II on evolutsiooniliselt konserveerunud ning sünteesib eukarüootsetes
rakkudes mRNA-d ja mõningaid väikseid RNA-sid. Pagaripärmis on üksnes kaks ensüümi
subühikut (Rpb4 ja Rpb9) kaheteistkümnest, mille deletsioon ei ole rakkudele letaalne, kuid
põhjustab siiski konditsionaalseid kasvudefekte. Subühik Rpb9 on vajalik nii transkriptsiooni
initsiatsioonis kui ka elongatsioonis, olles oluline nii transkriptsiooni alguskoha määramises,
polümeraasi täpsuses kui ka ensüümi päästmises seiskumisest. Täiendavalt on näidatud, et Rpb9
osaleb DNA kahjustuste signaliseerimises reparatsioonifaktoritele (Sein jt., 2018). Lisaks sellele
on märkimisväärne, et Rpb9 ja Taf14 topeltdeletsioon on rakkudele letaalne ja viitab nende
valkude seotud funktsioonidele.

Käesoleva magistritöö raames uuriti põhilise transkriptsioonifaktori TFIIF-i promootorile tu-
lemist. Tuginedes avaldatud teadustöödele ning uurimisgrupi varasematele tulemustele, otsiti
seoseid RNA polümeraas II subühiku Rpb9 ning Taf14 vajalikkuses TFIIF-i kohaletoomises
indutseeritavale promootorile. Töö esimeses osas antakse ülevaade Rpb9 ja Taf14 rakuliste
funktsioonide kohta. Eksperimentaalses osas esitatakse katselised tõendid TFIIF-i promootorile
saabumist mõjutavatest teguritest.
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE

Valke kodeerivate geenide transkriptsiooni viib eukarüootides läbi RNA polümeraas II (Pol
II), mis lisaks mRNA-dele sünteesib ka mitmeid mittekodeerivaid RNA-sid. Evolutsiooniliselt
konserveerunud ensüüm on kõrge protsessiivsusega ja omab korrektsioonilist aktiivsust, kuid
vajab transkriptsiooni initsiatsiooniks valgulisi kofaktoreid, mis võimaldavad promootorile seon-
duda, valida täpne transkriptsiooni alguskoht ning promootor-DNA lahti sulatada (Liu jt., 2011;
Cramer jt., 2000). Transkriptsioon jagatakse kolmeks etapiks, millest esimene on initsiatsioon,
teiseks on RNA ahela pikendamine (elongatsioon) ning viimaseks sünteesi lõpetamine (termi-
natsioon). Transkriptsioon on geenide avaldumise esimene etapp ja on aluseks eukarüootsete
rakkude proliferatsiooni ja diferentseerumise toimumiseks, mistõttu toimub tugev regulatsioon
igal transkriptsiooni etapil.

RNA polümeraasi seondumiseks geeni promootorile on hädavajalikud põhilised transkriptsioo-
nifaktorid (general transcription factor, GTF), mis koos RNA polümeraasiga moodustavad
iga transkritpsioonitsükli eel promootorile preinitsiatsioonikompleksi (preinitiation complex,
PIC). GTF-de hulgas leidub spetsiifilisi järjestuselemente äratundvaid valke, näiteks TBP (TATA-

binding protein) ehk TATA-elementi siduv valk ja TFIIB, mis seondub enda äratundmisjärjestuse-
ga BRE (TFIIB recognition element) (Smale ja Kadonaga, 2003). Pagaripärmi PIC moodustumise
tagajärjel toimub promootori lahtisulatamine ning RNA polümeraas II alustab DNA skaneeri-
mist, otsides signaali transkriptsiooni alustamiseks, mistõttu ei ole sünteesi alguskoht kindlalt
defineeritud (joonis 1) (Lubliner jt., 2015; Kuehner ja Brow, 2006). Transkriptsiooni alguskohta
ümbritsevad järjestused mõjutavad initsiatsiooni efektiivsust, seega on promootori järjestuslik va-
rieeruvus oluline komponent transkriptsiooni üldises regulatsioonis (Lubliner jt., 2013; Giardina
ja Lis, 1993).

Joonis 1. Promootori ehitus. Pagaripärmi promootorite ehitus ning järjestusvariantide mõju
transkriptsiooni efektiivsusele. Promootorala osad: TATA-elemendid - TBP seondumiskoht; PIC
- regioon, kus toimub preinitsiatsioonikompleksi seondumine ja DNA lahtisulatamine; Skaneeri-
mine - alguskoha skaneerimine Pol/PIC poolt; Initsiatsioon - regioon, kus leidub transkriptsiooni
alguskoht. (Modifitseeritud joonis allikast Lubliner jt., 2015)
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1.1 RNA polümeraas II

Eukarüootne RNA polümeraas II on 0,5 MDa suurune kompleks, mis koosneb 12 subühikust
(Rpb1-Rpb12) (joonis 2). Ensüümi funktsionaalne südamik moodustub 10 subühikust, millele
lisandub perifeerselt Rpb4/Rpb7 dimeer, mis in vitro on vajalik initsiatsiooniks, kuid ei mõjuta
elongatsiooni (Armache jt., 2005; Edwards jt., 1991). Nii eukarüootsed RNA polümeraasid kui
ka arhede ja bakterite vastavad ensüümid koosnevad konserveerunud südamikust (Rpb1, Rpb2,
Rpb3 ja Rpb11), mis tagab RNA sünteesiks vajaliku DNA, nukleotiidide ja RNA sidumise.
Eukarüootsed RNA polümeraasid I, II ja III jagavad viit ühist subühikut (Rpb5, Rpb6, Rpb8,
Rpb10 ja Rpb12). Erinevused polümeraaside väiksemate subühikute järjestuses on võimaldanud
kujuneda promootorite äratundmise ja regulatsiooni spetsiifikal (Cramer, 2001).

Suurimad subühikud Rpb1 ja Rpb2 ääristavad ensüümi aktiivtsentrini viivat lõhet, kuhu suunatak-
se transkribeeritav DNA ahel. Lõhe Rpb1-poolsel küljel paikneb mobiilne element klamber (ingl
k clamp), mis võimaldab polümeraasil esineda avatud ja suletud konformatsioonis (Cramer, 2001;
Cramer jt., 2008). Klambri konformatsiooniline üleminek on vahendatud viie nii-nimetatud lüliti
(ingl k switch) kaudu, mille liikumine sulgeb ensüümi ümber matriits-DNA ja transkripti (Gnatt,
2001). Üleminek suletud konformatsiooni võimaldab ensüümreaktsiooni kõrget protsessiivsust
(Cramer, 2001). Aktiivtsenter lõppeb valgulise seinaga (ingl k wall), mis suunab siseneva DNA
ja tekkiva DNA-RNA hübriidahela teineteise suhtes täisnurga alla.

Joonis 2. RNA polümeraas II subühikuline koosseis ja struktuursed elemendid. A - Pol
II eestvaade, B - Pol II pealtvaade; 1 - lõhe aktiivtsentrisse; 2 - klamber, 3 - lüliti regioonid
1-3; 4 - klambri liikumine avatud ja suletud konformatsiooni (pocket - Rpb4/7 seondumistasku,
core - polümeraasi südamik); 5 - RNA väljumistunnel, 6 - sein; CTD - Rpb1 C-terminaalne
domeen. Musta joonega on tähistatud polümeraasi upstream-külg. (Modifitseeritud joonis allikast
Armache jt., 2003)

Ensüümi aktiivtsentris paiknevad konserveerunud aspartaadijäägid, mis seovad koordinatiivselt
kahte metalliiooni (Mg2+), mis stabiliseerivad fosfodiestersideme sünteesi. Üks katioon on alali-
selt ensüümiga seotud ning interakteerub RNA 3’OH-ga ja lisatava nukleotiidi α-fosfaatrühmaga.

8



Teine katioon on mobiilne, sisenedes reaktsioonitsentrisse koos lisatava ribonukleotiidiga, ning
vahendab pürofosfaadi eraldumist (Westover jt., 2004; Cramer, 2001). Metalliioonide sidumine
ja nende osalemine katalüütilises reaktsioonis on iseloomulik kõigile polünukleotiidi polümeraa-
sidele (Steitz, 1998).

Klambri alumiselt küljelt väljub linker, millest saab alguse Rpb1 C-terminaalne domeen (CTD).
CTD koosneb tandeemsest heptapeptiidsest kordusmotiivist (YSPTSPS), mis on konserveerunud
pärmis, loomades, taimedes ja mitmetes protistides, varieerudes organismiti peamiselt korduste
arvu poolest (26 kordust pagaripärmis, 52 inimeses) (Stiller jt., 2000). CTD osaleb transkript-
siooni koordineerimises ja kotranskriptsioonilistes protsessideks, olles seondumiskohaks näiteks
mRNA splaissimist, polüadenüleerimist ja 5’-protsessimist teostavatele faktoritele (Hsin ja Man-
ley, 2012). Eukarüootse DNA pakkimine kromatiini loob füüsilise barjääri, mis tuleb ületada
transkriptsiooni toimumiseks, mistõttu seonduvad CTD-le ka kromatiini remodelleerijad ning
histoone modifitseerivad ensüümid (Spain ja Govind, 2011). Transkriptsiooni ajal toimub CTD
ulatuslik modifitseerimine peamiselt fosforüleerimise näol, mis loob transkriptsioonitsükli etapist
sõltuva fosforüleerimismustri ja võimaldab erinevate faktorite dünaamilist seondumist kogu
tsükli jooksul (Buratowski, 2003).

Rpb4/7 dimeer seondub polümeraasi südamikuga klambri lähtekoha juures, suurendades oluliselt
pinda, millele saavad seonduda initsiatsioonifaktorid promootori laadimisel. Et see interaktsioo-
nitasand jääb promootori upstream-DNA poole, nimetatakse seda ka RNA polümeraasi upstream-
küljeks (joonis 2B). Rpb4/7 pind on vaba interaktsioonideks polüpeptiidide ja nukleiinhapetega
ning on oletatud interaktsiooni väljuva RNA-ga. In vitro on näidatud Rpb4/7 dissotsiatsiooni
ning Pol II struktuurianalüüs on kinnitanud heterodimeeri ja klambri ruumilist lähedust (Cramer,
2001). Rpb7 paikneb kiiluna polümeraasi klambri ja linkerregiooni vahel, piirates klambri lii-
kumist avatud konformatsiooni, mistõttu peaks DNA sisenemiseks ensüümi lõhesse toimuma
Rpb4/7 dissotsiatsioon või alternatiivses initsiatsioonimudelis sisenema Pol II aktiivtsentrisse
ainult eelnevalt lahtisulanud matriits-DNA ahel. On võimalik, et pärast DNA sisenemist, lahtisu-
lamist ja klambri sulgemist reassotsieerub Rpb4/7 ensüümiga (Armache jt., 2003, 2005; Edwards
jt., 1991).

1.2 Rpb9 roll transkriptsioonis

RNA polümeraas II suuruselt üheksas subühik Rpb9 on 122 aminohappest koosnev valk, mis pole
pärmile kasvuks hädavajalik, ent mille deletsioon põhjustab kasvu aeglustumist ning suurenenud
tundlikkust genotoksilisele stressile ja temperatuurile (Woychik jt., 1991). Pol II struktuuris
eristatakse niinimetatud lõua moodulit, mis kontakteerub allavoolu jääva DNA-ga (joonis 2).
Moodulit saab jagada alalõuaks, mis moodustub Rpb5-st, ja ülalõuaks, kuhu kuulub Rpb9 ning
sellega interakteeruv Rpb1 aladomeen. Lõug võib olla mobiilne, vahendades polümeraasi haaret
ümber DNA (Cramer jt., 2000). Rpb9 on eukarüootides kõrgelt konserveerunud, mille kinnitu-
seks on näidatud, et inimese Rpb9 on võimeline inkorporeeruma pärmi Pol II koosseisu ning selle
ekspressioon päästab rpb9Δ rakud temperatuuritundlikust ja aeglase kasvuga fenotüübist (Mc-
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Kune jt., 1995). Struktuurselt sisaldab Rpb9 kahte Zn2+-siduvat domeeni (Zn1 N-terminuses ja
Zn2 C-terminuses), mis on ühendatud struktuuritu linkeriga. Olgugi et Rpb9 ei ole rakkudele hä-
davajalik, viitab liikidevaheline konserveeritus valgujärjestuses Rpb9 olulisusele transkriptsiooni
peenhäälestamises (Woychik jt., 1991).

1.2.1 Rpb9 transkriptsiooni initsiatsioonis

Rpb9 on vajalik transkriptsiooni alguskoha (ingl k transcription start site, TSS) määratlemises.
Kui kõrgemates eukarüootides algab transkriptsioon enamasti u 30 bp allavoolu promootori
TATA-elemendist, mis on seondumiskohaks TATA-seoselisele valgule TBP, siis pagaripärmi
eripäraks on initsiatsiooni toimumine mitmetelt alguskohtadelt 40-120 bp kaugusel TATA-st
(nn initsiatsiooniaken) (Smale ja Kadonaga, 2003; Furter-Graves jt., 1991). Mitmed põhilised
transkriptsioonifaktorid vahendavad spetsiifilisi interaktsioone promootori konsensuselementi-
dega ja assisteerivad polümeraasi asetust promootoril, ent TSS-i määramise peamised tegurid
on Pol II (Rpb1, Rpb2, Rpb9) ning transkriptsioonifaktorid TFIIB ja TFIIF (Hull jt., 1995; Li
jt., 1994; Khaperskyy jt., 2008). Rpb9 paiknemine polümeraasi ülalõual viitab kas otsesele inte-
raktsioonile Rpb9 ja DNA vahel enne DNA sisenemist aktiivtsentrisse või kaudsele kontaktile,
mis võimaldab lõual promootor-DNA-st kinnihaaramist (Cramer jt., 2000). Rpb9 puudumine või
mutatsioonid Rpb9 Zn1 domeenis toovad kaasa initsiatsiooniakna nihkumise ehk suurenenud
tõenäosuse ümberlülituseks TATA-järjestusele lähemalasuvatele alguskohtadele (ingl k upstream

shift) (Awrey, 1997; Furter-Graves jt., 1991, 1994).

Transkriptsiooni alguskoha määramine promootoril sõltub suuresti promootori järjestusele-
mentidest, mis võimaldavad transkriptsioonifaktorite spetsiifilist seondumist. TFIIB sisaldab
DNA-d siduvat domeeni, mis seondub promootoril BRE järjestusega. Mutatsioonid TFIIB-s
toovad kaasa transkriptsiooni alguskoha nihkumise nii pärmi kui ka imetajate promootoritel
(Pinto jt., 1992; Elsby jt., 2006). Lisaks on näidatud Rpb9 olulisust TFIIF-i interakteerumiseks
preinitsiatsioonikompleksiga in vitro katses (Ziegler jt., 2003). On selge, et Rpb9 ja TFIIF inte-
rakteeruvad funktsionaalselt TSS määramisel. TFIIF-i suurima subühiku mutatsioonid toovad
kaasa TSS-i nihkumise ülesvoolu, vaadates TFIIF-i mutatsioone rpb9Δ tüves, nähti transkriptide
alguskohtade ülesvoolu nihkumise kuhjumist (Ghazy jt., 2004).

1.2.2 Rpb9 transkriptsiooni elongatsioonis ja reparatsioonis

Polümeraasi osana on Rpb9-l roll ka elongatsioonis. Kui ahelase on lisatud vale nukleotiid või
sünteesitav järjestus destabiliseerib DNA-RNA hübriidi, polümeraas peatub ja astub sammu
tagasi (ingl k backtracking), väljutades viimase(d) nukleotiidi(d) aktiivtsentrist. Transkribeeriv
polümeraas jõuab tihti raskesti sünteesitavatele järjestustele, mille tulemusena ensüüm peatub
lühiajaliselt või seiskub täielikult (arest) (Kettenberger jt., 2003). Seiskunud elongatsiooni-
kompleks vajab elongatsioonifaktorit TFIIS (DST1), mis seondub ja stimuleerib polümeraasi
sisemist 3’-5’ ribonukleaasset aktiivsust ning aitab polümeraasi arestiseisundist välja (Jeon ja
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Agarwal, 1996). TFIIS määrab olulise osa transkriptsioonilisest täpsusest, kuid selle puudu-
mine ei oma olulist efekti rakkude kasvukiirusele, viidates TFIIS-i vajalikkusele ainult teatud
tingimustes (Wery jt., 2004; Hemming jt., 2000). On näidatud, et Rpb9-puudulik polümeraas
ei seisku peatumist signaliseerivatel järjestustel, seejuures polümeraasi elongatsioonikiirus on
võrreldav metsiktüüpi polümeraasiga. Kui aga Pol II-Δrpb9 on arestiseisundisse jõudnud, on
sellise polümeraasi vabanemine raskendatud (Awrey, 1997; Malagon jt., 2004). TFIIS seondub
polümeraasiga Rpb1/Rpb9 lõuamooduli kaudu ja sisestab C-terminaalse osa aktiivtsentrisse, mis
võimendab oluliselt ensüümi aktiivtsentri nõrka ribonukleaasset aktiivsust. TFIIS N-terminaalne
osa ei ole vajalik Pol II stimuleerimiseks, ent selle kaudu toimub interaktsioon mediaatori ja
SAGA kompleksi subühikutega (Med13 ja Spt8). Et rpb9Δdst1Δ topeltdeletsioon on rakkudele
letaalne, selgub Rpb9-vahendatud interaktsiooni tähtsus elongatsioonifaktorite ja polümeraasi
vahel (Wery jt., 2004; Kettenberger jt., 2003).

Rpb9 on vajalik transkriptsiooniseoselises reparatsioonis (ingl k transcription coupled repair,
TCR), mis puudutab DNA kahjustusi aktiivselt transkribeeritaval geenil, signaliseerides transk-
riptsiooniseoselist nukleotiidi väljalõikereparatsiooni (NER) alamrada. TCR käivitub näiteks
vastusena seiskunud polümeraasile ja Rpb9 vahendab selle olulist suunda, olles NER faktorite-
le seondumiskohaks (Li ja Smerdon, 2002). Pikaajaline Pol II seiskumine signaliseerib Rpb1
polüubikvitinüleerimist ja degradatsiooni, mis on pärmis vahendatud Rpb9 C-terminaalse Zn2
domeeni poolt (Chen jt., 2007). Genoomne stabiilsus on tagatud reparatsiooni ja rakutsükli koor-
dineerimisega. Muteerides mitmed histooni H3 N-terminaalsed lüsiinid mittemodifitseeritavateks
arginiinideks, mis toob kaasa H3 hüpoatsetülatsiooni, põhjustati rakkudes DNA kaheahelaliste
katkete parandamise häired. Kombineerides see täiendavalt Rpb9 deletsiooniga häirus ka kont-
rollpunkti aktivatsioon, mistõttu ei reageeritud kahjustusele korrektselt ning rakutsükli jätkamine
parandamata kahjustustega viis genoomse ebastabiilsuse kuhjumiseni (Sein jt., 2018).

1.3 Transkriptsiooni initsiatsioon

Transkriptsiooni initsiatsioon on mitmeetapiline protsess, mille oluliseks osaks on preinitsiat-
sioonikompleksi moodustumine. Põhilisteks transkriptsioonifaktoriteks loetakse minimaalne
komplekt valkkomplekse, mis on võimelised in vitro transkriptsiooni initsieerima. Kuus basaalse
transkriptsiooni jaoks hädavajlikku faktorit TFIID, TFIIA, TFIIB, TFIIF, TFIIE ja TFIIH on
eukarüootides konserveerunud. Täiendavalt seondub kompleksile veel mediaator (1,5 MDa), mis
vahendab polümeraasi ringlust terminatsioonist järgmise initsiatsioonini. Mediaator seondub Pol
II CTD-ga, seejuures CTD fosforüleerimine TFIIH kinaasi poolt takistab mediaatori seondumist
(Robinson jt., 2016). Lisaks põhilistele transkriptsioonifaktoritele leidub hulgaliselt geenispetsii-
filisi aktivaatoreid ja repressoreid, kromatiini modifitseerivaid ja remodelleerivaid komplekse,
mis võimaldavad täiendavat regulatsiooni (Nogales jt., 2017).

Katsed puhastatud transkriptsioonifaktoritega on võimaldanud uurida preinitsiatsioonikompleksi
assambleerumist ja eelistatakse järjestikkuse seondumise mudelit. PIC on väga konserveeru-
nud pagaripärmist inimeseni ja koosneb ligi 50 polüpeptiidist. PIC arhitektuuris eristatakse
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Joonis 3. RNA polümeraas II preinitsiatsioonikompleksi südamik. Pol II eestvaates halliga,
Pol II stalk - Rpb4/7 dimeer; põhilised transkriptsioonifaktorid: TBP (TFIID subühik), TFIIA,
TFIIB, TFIIF, TFIIE; Upstream-DNA - ülesvoolu jääv promootor-DNA; Active site - aktiivsait.
(Modifitseeritud joonis allikast Hantsche ja Cramer, 2017)

südamikku (joonis 3), millele lisanduvad kümnest või enamast subühikust koosnevad TFIID
(1 MDa) ja TFIIH (0,5 MDa), mille struktuuri ja asukoha kirjeldamine PIC-is on suuruse tõttu
olnud raskendatud (Nogales jt., 2017; Hantsche ja Cramer, 2017). Esmalt esineb PIC suletud
konformatsioonis (closed complex, CC), siis toimub promootor-DNA lahtisulatamine ja ava-
tud kompleksi tekkimine (open complex, OC) ning seejärel RNA sünteesi alustamine (initially

transcribing compex, ITC) (Hantsche ja Cramer, 2017; Mühlbacher jt., 2014).

Preinitsiatsioonikompleksi reguleeritud moodustumine algab TFIID seondumisega promootorile,
mis on vahendatud TFIID-sse kuuluva TBP seondumisega TATA-järjestusele või TATA-laadsetele
elementidele, milles esineb kõrvalekaldeid TATA-konsensusest, ent mis on võimelised seondama
TBP-d (Lubliner jt., 2015; Smale ja Kadonaga, 2003). TBP on sadulakujuline valk, mis seondub
DNA-ga läbi väikse vao, tuues kaasa DNA paindumise ligi täisnurga alla (Chasman jt., 1993;
Hampsey, 1998). TBP on sümmeetrilise kujuga ja ei seondu TATA-järjestusega kindlas orien-
tatsioonis, kuid valgu pind on seondumiskohaks mitmetele erinevatele faktoritele, mille kaudu
määratakse moodustuva PIC-i orientatsioon (Hahn, 2004).

TFIID koosneb lisaks TBP-ga assotsieeruvatest faktoritest ehk Taf-valkudest (TBP-associated
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factor, TAF), mida leidub pagaripärmis 14, inimeses 13. TFIID on hobuserauakujuline kompleks,
mis katab promootoril 40-60 bp suuruse ala ja loob promootoriga järjestusspetsiifilisi kontakte
mitme subühiku kaudu (Chen ja Hampsey, 2002). Et TBP on ühine komponent kõigi raku
RNA polümeraaside initsiatsioonikompleksides, siis Taf-valkude abil on tagatud TFIID teke Pol
II-transkribeeritavatele promootoritele (Goodrich ja Tjian, 1994; Hampsey, 1998). Erinevate
promootorite sõltuvus TFIID-st on erinev ning Taf-valkude erinev kombineerimine võimaldab
promootorite äratundmise spetsiifikat, mis kõrgemates eukarüootides võimaldab arenguetapi-
või rakutüübispetsiifilist geeniekspressiooni alternatiivsete TFIID-de komplekteerimise kaudu
(Hahn, 2004). Mitmed Taf-valgud sisaldavad histoonidele iseloomulikke motiive ja kromatiini
modifikatsioone seondavaid valgudomeene, mis on vajalikud interakteerumiseks nukleosoomide-
ga (Albright ja Tjian, 2000). Taf1 sisaldab atsetüültransferaasset aktiivsust, ent Taf1 olulisust
üldise histooni atsetüültransferaasina ei ole in vivo suudetud näidata (Durant ja Pugh, 2006).
Taf-valkude kaudu on vahendatud sekundaarsed interaktsioonid transkriptsiooni aktivaatorite ja
repressoritega (Albright ja Tjian, 2000; Green, 2000).

Lisaks TFIID-le võib TBP promootorile saabuda ka SAGA-kompleksi (Spt-Ada-Gcn5-acetyl

transferase complex, SAGA) koosseisus. SAGA sarnaneb TFIID-le funktsionaalselt ning lisaks
TBP-le jagavad kompleksid ka ühiseid Taf-valke (Taf5, Taf6, Taf9, Taf10, Taf12). Nagu TFIID-s
sisaldub ka SAGA kompleksis atsetüültransferaas (Gcn5), mis soodustab promootoril histoonide
atsetüleerimisega transkriptsiooni (Grant jt., 1998). Olgugi et kompleksid on ehituselt ja funktsio-
naalselt lähedased, on TFIID näol tegemist põhilise transkriptsioonifaktoriga, mis on rakkudele
hädavajalik, samas SAGA kompleks on deleteeritav ja funktsioneerib peamiselt atsetüültransfe-
raasina. Teatud seaduspära TFIID- või SAGA-sõltuvates geenides on siiski leitud. Konstitutiivselt
transkribeeritud koduhoidjad geenid sisaldavad promootorjärjestuses reeglina TATA-laadseid
elemente ning on TFIID-sõltuvad (Watanabe ja Kokubo, 2017; Huisinga ja Pugh, 2004). Enamik
stressitingimustes ülesreguleeritud geene on aga kontrollitud SAGA poolt, seevastu stressi mõjul
represseeritud geenid on oma transkriptsioonis TFIID-st sõltuvad. SAGA promootorid sisaldavad
valdavalt konsensuslikku TATA-box-i ning on kõrge reguleeritusastmega, sõltudes enam kroma-
tiini seisundist ning spetsiifiliste aktivaatorite olemasolust, kui TFIID-sõltuvad geenid, mis viitab
SAGA-sõltuvale koordineeritud stressivastusele (de Jonge jt., 2017; Watanabe ja Kokubo, 2017).

Pagaripärmi TFIIA on kahesubühikuline transkriptsioonifaktor, mis interakteerub promootorile
tulles TBP-ga preinitsiatsioonikompleksi moodustumise esimestes etappides. Stabiliseerides
TFIID-d promootoril, tagab TFIIA basaalse transkriptsiooni efektiivsuse. On leitud, et TFIIA võib
antirepressorina ja koaktivaatorina inhibeerida TBP-ga interakteeruvate regulaatorite seondumist,
mis kinnitab tema rolli ka aktiveeritud transkriptsioonis (Kang jt., 1995; Tan jt., 1996; Geiger jt.,
1996). Inimese TFIIA uurimisel on leitud promootorjärjestuses TFIIA seondumiselemendid, mis
reguleerivad transkriptsiooni promootori kontekstist lähtuvalt (Wang jt., 2017).

TFIIB on ainus ühesubühikuline basaalne transkriptsioonifaktor, mis interakteerub promootoril
TBP, TFIIF-i ja polümeraasiga. TFIIB seondub läbi C-terminaalse valguosa TBP-ga PIC-i moo-
dustumise algfaasides ja interaktsioon suurendab TBP afiinsust TATA-järjestusele (Imbalzano
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jt., 1994). Lisaks kontakteerub TFIIB mõlemalpool TATA-järjestust DNA-ga, seondudes en-
da äratundmisjärjestusele BRE. TFIIB seondub polümeraasiga läbi oma nelja valgudomeeni,
kontakteerudes polümeraasi tagaseina, klambri ja Rpb2 väljaulatuva domeeniga, misläbi katab
TFIIB aktiivtsentrisse viiva lõhe kaanena. TFIIB stabiliseerib RNA-sünteesi algetappe, kuna
seondumine toob kaasa ensüümi konformatsiooni muutuse, lõhe sulgumise ning mõjutab ak-
tiivtsentri ehitust, suurendades Pol II afiinsust mobiilse katalüütiliselt olulise metalliiooni suhtes
(Sainsbury jt., 2013; Chen ja Hahn, 2003, 2004; Kostrewa jt., 2009). Mutatsioonid TFIIB-s
toovad kaasa initsiatsiooniakna nihkumise allavoolu suunas (ingl k downstream shift) (Hampsey,
1998). Inimese TFIIB puhul on näidatud, et just TFIIB kontakteerumine Pol II-ga, mitte TBP-ga
on vajalik TFIIB stabiilseks seondumiseks promootorile (Elsby jt., 2006). TFIIB struktuurset
ja funktsionaalset konserveeritust transkriptsioonis kinnitab asjaolu, et TFIIB-laadset faktorit
kasutavad nii arhede kui ka teised eukarüootsed RNA polümeraasid (Vannini ja Cramer, 2012).

Pagaripärmi TFIIF koosneb kahest konserveerunud subühikust Tfg1 ja Tfg2 (inimese homo-
loogid RAP74 ja RAP30) ja kolmandast pärmispetsiifilisest alaühikust Taf14 ehk Tfg3, mis
esineb samaaegselt ka TFIID kompleksis. Konserveerunud kahesubühikuline TFIIF on rakkudele
hädavajalik, osaledes Pol II promootorile toomises. Taf14 on TFIIF-iga nõrgemini seotud ning
omab transkriptsioonile üksnes stimuleerivat efekti (Henry jt., 1994). On näidatud, et TFIIF
moodustab RNA polümeraas II-ga stabiilse kompleksi, mis PIC-i koosseisu lülitatakse, ja on
hinnatud, et kuni 50% rakus olevast polümeraasist esineb TFIIF-Pol II-kompleksina ja 20%
ensüümist on kompleksis mediaatoriga. TFIIF-Pol II kompleks on võimeline uuesti initsieerima
transkriptsiooni (Rani jt., 2004). TFIIF seondub polümeraasiga aktiivsaiti viiva lõhe juures alla-
voolu jääva DNA läheduses, interakteerudes Rpb2 väljaulatuva domeeniga. Struktuuranalüüsid
viitavad Tfg1 ja Tfg2 mobiilsetele domeenidele, mis dimeriseeruvad polümeraasi aktiivtsentri
lähedal preinitsiatsioonikompleksi assambleerumisel (Chen jt., 2010; Eichner jt., 2009; Mühl-
bacher jt., 2014). Preinitsiatsioonikompleksi ja mediaatori täielikus struktuuris on leitud, et
Taf14 interakteerub N-terminuse kaudu Tfg1-Tfg2 dimerisatsioonidomeeni juures Tfg1-ga ja
paikneb Rpb9 N-terminaalse Zn-domeeni läheduses. Taf14 C-terminus paikneb promootor-DNA
paindekoha vahetus läheduses (positsioon -37 TSS-st) (Robinson jt., 2016). TFIIF on vajalik
initsiatsioonikompleksi stabiliseerimises, üleminekus avatud kompleksiks, TSS valikul ja ta-
kistab Pol II DNA-ga mittespetsiifiliselt interakteeruda. Varases transkriptsioonis stimuleerib
TFIIF fosfodiestersideme moodustumist ja lühikese DNA-RNA hübriidahela teket (Khaperskyy
jt., 2008; Eichner jt., 2009). Mutatsioonid Tfg1-s või Tfg2-s toovad kaasa TSS nihkumise
TATA-järjestusele lähematele alguskohtadele, sarnanedes enam kõrgemate eukarüootide initsiat-
sioonimustriga (Ghazy jt., 2004). Nii Tfg1 kui ka Tfg2 sisaldavad seondumisjärjestusi TFIIB
sidumiseks. Mutatsioonanalüüsi käigus leiti Tfg1 mutatsioone, mis komplementeerivad TFIIB
mutatsioonidest tingitud TSS-i nihkumise, taastades transkriptide normaalse initsiatsioonikoha,
mis viitab TFIIB-TFIIF-Pol II subkompleksi olulisusele TSS valimisel (Freire-Picos, 2005; Sun
ja Hampsey, 1995). Katsest puhastatud GTF-de ja erinevatel kaugustel lokaalselt lahtisulatatud
promootor-DNA-ga (nn transkriptsioonimull), leiti inimese ja pärmi TSS eelistusel erinevus just
TFIIF-i lisamisel. Pärmi süsteemis takistas TFIIF transkriptsiooni alustamist imetajatele iseloo-
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mulikult alguskohalt 30 bp kauguselt TATA-st, kuigi ainult TFIIB ja TBP abil transkribeeriti
nii lähemal (30 bp) kui ka kaugemal (80 bp) asuvalt transkriptsioonimullilt. Võib oletada, et
pärmi promootorite erinev ehitus võib olla kujundanud TFIIF-i TSS valimise diskriminaatoriks
(Fishburn ja Hahn, 2012; Luse, 2012).

Kui Pol II on koos TFIIF-iga preinitsiatsioonikompleksile seondunud, liitub järgmisena kahe-
subühikuline TFIIE, mis interakteerub polümeraasiga TFIIF-ist vastaspool, seondudes klambri
ja Rpb4/7 dimeeri vahele ja külgnedes promootor-DNA-ga (Hantsche ja Cramer, 2017). TFIIE
seondumine on TFIIH lisandumise eeltingimus ning TFIIE stimuleerib TFIIH aktiivsust. TFIIE
subühikud dimeriseeruvad ja ümbritsevad allavoolu jääva promootor-DNA seal, kus esialgne
ahelate lahtisulatamine toimub (Grünberg jt., 2012).

TFIIH on kümnest subühikust koosnev kompleks, mis sisaldab kahte helikaasset komponenti Ssl2
(inimeses XPB) ja Rad3 (XPD), mis on vajalikud DNA ahelate lahtisulatamiseks nii transkript-
sioonis kui ka DNA reparatsioonis (Guzmán ja Lis, 1999; Ohkuma jt., 1995). TFIIH subühikuna
on Ssl2 eelkõige DNA translokaas ning võib oletada, et PIC-i siseneb 15 aluspaari dsDNA-d, mis
ATP-seoseliste konformatsiooniliste muutuste ja DNA torsiooni abil lahti sulatatakse (Grünberg
jt., 2012). TFIIH seondub polümeraasiga lõua ja klambri kaudu, interakteerudes allavoolu jääva
DNA-ga, mis on kooskõlas TFIIH ülesannetega promootor-DNA translokeerimises ensüümi ak-
tiivtsentrisse. Lisaks sisaldub TFIIH-s ka polümeraasi CTD fosforüleerimist teostav ATP-sõltuv
kinaas Kin28, mis tagab ülemineku produktiivsesse initsiatsiooni ja promootorilt vabanemise
(Rodriguez jt., 2000).

Üleminek initsiatsioonist elongatsiooni ehk protsessiivseks RNA sünteesiks vajab kontaktide
katkemist initsiatsioonifaktoritega ning stabiilset seondumist moodustuva transkriptiga. RNA
sünteesi algfaasis on RNA-DNA hübriidahel väga ebastabiilne ning süntees võib katkeda (nn
abortatiivne initsiatsioon). TFIIB stabiliseerib hübriidahelat ning stimuleerib edasist initsiat-
siooni. Ka TFIIH vähendab abortatiivset initsiatsiooni, takistades matriits- ja mittematriitsahela
taasühinemist ja transkriptsioonimulli enneaegset kokkukukkumist (Luse, 2013). Kui sünteesitav
ahel on kasvanud 6 nukleotiidi pikkuseks, katkeb interaktsioon DNA-ga ja RNA suunatakse
väljumistunnelisse. TFIIB blokeerib preinitsiatsiooni staadiumis RNA väljumisteekonda ning
osaleb RNA ja DNA lahutamisel (Sainsbury jt., 2013). Kui sünteesitud on 10 nt hakkavad
katkema kontaktid põhiliste transkriptsioonifaktoritega (ingl k promoter escape) ning tunneli
täitumine RNA-ga annab kompleksile täiendavat stabiilsust. Stabiilne elongatsioonivõimeline
kompleks tekkib olukorras, kus RNA-d on sünteesitud ligi 25 nukleotiidi, RNA on väljunud
tunnelist ja on 5’-otsast modifitseeritud (Liu jt., 2011).
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1.4 Taf14

S.cerevisiae tranksriptsioonifaktor Taf14 on 244 aminohappe suurune valk, mis pole rakkudele
hädavajalik, ent mille puudumine toob optimaalsetes tingimustes kaasa rakkude morfoloogia
muutusi ja kasvu aeglustumist (Welch ja Drubin, 1994). TAF14 geeni 3. ja 4. aminohappekoodo-
ni vahel asub intron, mille splaissimine sõltub Cdc40-st, mis on oluline rakutsükli G1/S faasi
üleminekuks (Dahan, 2004). Taf14 sisaldab N-terminaalses osas kromatiiniga interakteeruvat
YEATS-domeeni ning C-terminaalses osas transkriptsioonifaktorite ja kromatiini remodelleerija-
tega interakteeruvat järjestust. TAF14 kirjeldati esmakordselt läbi skriiningu, kus otsiti aktiini
mutatsioone komplementeerivaid valke, tuvastades TAF14 kui aktiini mutatsioonist tingitud
defekte võimendav faktor (Vinh jt., 1993). taf14Δ fenotüüpi iseloomustavad raku tsütoskeleti
organiseerumise häired, raku polaarususe ja tsütokineesiga seotud defektid ning ebanormaalse,
pikliku ja paisunud morfoloogia omandamine (Welch ja Drubin, 1994). On leitud, et Taf14 on ühi-
ne komponent kahes põhilises transkriptsioonifaktorkompleksis TFIID-s ja TFIIF-is, kromatiini
remodelleerivates kompleksides INO80, SWI/SNF ja RSC ning histooni H3 atsetüültransferaas-
kompleksis NuA3.

Olgugi et Taf14 N-terminaalne osa sisaldab konserveerunud YEATS-domeeni, on kõigi eelnevalt
mainitud kompleksidega interakteerumiseks vajalik ainult C-terminaalne valguosa (Schulze
jt., 2010). Taf14 deletsiooni korral ilmneb rakkude tundlikkus genotoksilistele teguritele na-
gu kofeiin, hüdroksüuurea (HU), UV ja metüülmetaansulfonaat (MMS) (Zhang jt., 2004). Et
diskrimineerida Taf14 N-terminaalse YEATS-domeeni funktsioonide ja C-terminaalsete interakt-
sioonide vahel, on konstrueeritud mutante, kus ekspresseerub N- või C-terminaalne valguosa.
Nähtub, et üksnes N-terminaalse (1.-139. aminohappe) Taf14 valguosa ekspressiooniga rakud sar-
nanevad fenotüübilt taf14Δ rakkudega. Seevastu C-terminaalse valguosa (121.-244. aminohappe)
ekspressioon on piisav tagamaks metsiktüüpi rakkudega võrdväärne kasv ja suudab komple-
menteerida sünteetiliselt letaalset fenotüüpi koos Rpb9 deletsiooniga (Luige, 2016). Erinevate
Taf14 deletsioonimutantide kasvu hindamisel on leitud, et ainult YEATS-domeeni puudumine
(taf14-Δ1-113) ei põhjusta rakkude kasvus häireid ega suurenda tundlikkust formamiidile, mü-
kofenoolhappele, 6-azauratsiilile, kofeiinile, temperatuuri- ega osmootsele stressile, võrreldes
metsiktüüpi TAF14 ekspresseerivate rakkudega. Sarnast efekti nähti ka üksnes YEATS-domeeni
oluliste aminohapete Trp81 ja Phe84 muteerimisel alaniinideks, mis viitab YEATS-domeeni
poolsele negatiivsele regulatsioonile (Schulze jt., 2010).

taf14Δ rakkude suurenenud tundlikkus DNA alküleerivatele ühenditele, nagu 4-nitrokinoliin-
1-oksiid (4NQO), MMS, HU, UV- ja γ-kiirgus, võimaldab oletada Taf14 osalust mõnes DNA
reparatsioonirajas (Zhang jt., 2004). Hinnates Taf14 ja reparatsioonifaktorite epistaatilisi või
sünergistlikke suhteid, tuvastati Taf14 ja replikatsioonijärgse reparatsiooniraja (PRR) võimalik
seos. taf14Δ tüves hinnati PRR reparatsioonifaktorite transkriptsioonitaset, mis ei muutunud
metsiktüüpi rakkudega võrreldes, mis välistab Taf14 rolli transkriptsioonifaktorina. Kui DNA
replikatsioonil S-faasis toimub replikatsioonikahvli seiskumine, võivad tekkida katked, ssDNA
piirkonnad või soovimatu rekombinatsioon, mistõttu käivitub PRR ning replikatsioon proovitakse
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taas käivitada. Kuna S-faasis toimub paralleelselt replikatsioonile ka transkriptsioon ning sellest
tulenevalt RNA ja DNA polümeraaside kokkupõrkamine, võib Taf14 olla kromatiini, transkript-
siooni ja reparatsiooni ühendavaks lüliks DNA kahjustuste regioonides (Erlich jt., 2008). RSC
kompleks on detekteeritav 10 minutit pärast DNA kaheahelalise katke (double-strand break,
DSB) tekkimist ning see on eeltingimuseks kontrollpunkti aktivatsiooniks, mis eelneb kahjustuse
likvideerimisele (Lorch ja Kornberg, 2017). Teine Taf14 sisaldav kromatiini remodelleerija
INO80 on vajalik MMS-i ja HU põhjustatud genotoksilisele stressile vastamises, lokaliseerudes
DSB juurde läbi interaktsiooni fosforüleeritud histooni H2A, mille Ser129 fosforüleerimine
toimub ühe esimese sündmusena DSB korral, markeerides kahjustuse koha ning on oluline
reparatsioonifaktorite kohalejõudmiseks (van Attikum jt., 2004; Poli jt., 2017).

Et Taf14 puudumine suurendab rakkude tundlikkust mitmesugustele stressifaktoritele, võib
oletada Taf14 funktsioneerimist stressivastuse regulaatorina. Stressivastust vahendavad geenid on
reeglina allutatud tugevale regulatsioonile, sest nende ekspressioon peab olema kiire, ent toimu-
ma ainult stressori juuresolekul. Metaanalüüsiga leiti geeniekspressiooni andmete põhjal Taf14
deleteerimisel oluline mõju just SAGA-sõltuvatele stressiga seotud geenide avaldumisele. taf14Δ

tüvedes suurenes SAGA-domineeritud geenide ekspressioon, mida võib seega nimetada Taf14-
represseeritud geenideks. Nende geenide ekspressioon toimub normaalsetes kasvutingimustes
väga madalal tasemel. Taf14 poolt aktiveeritud geenid ei korreleeru aga valdavalt stressi poolt
indutseeritud geenikomplektiga (Nemet jt., 2017). Erandiks on vastus MMS-indutseeritud kahjus-
tustele, mille puhul on Taf14 vajalik nii stressivastusgeenide aktivatsiooniks kui ka repressiooniks
optimaalsetes tingimustes (Shanle jt., 2015; Nemet jt., 2017).

1.4.1 YEATS-domeen

YEATS-domeen on eukarüootides konserveerunud valgudomeen, mida on leitud rohkem kui
sajas erinevas valgus ja mis on võimeline seondama modifitseeritud lüsiinijääke histoonide
N-terminaalsetel sabadel. Pagaripärmis esineb kolm YEATS-domeeniga valku - Taf14, Yaf9
ja Sas5, mis kuuluvad kokku kaheksasse erinevasse transkriptsiooni- ja kromatiiniseoselisse
kompleksi (Schulze jt., 2009). Histoonide N-terminaalsete lüsiinijääkide posttranslatsiooniline
modifitseerimine võimaldab geenide regulatoorseid alasid kaardistada ja mõjutada geenide eksp-
ressiooni, kas otseselt, muutes histoonide ja nukleosoomse DNA interaktsiooni, või kaudselt, kui
modifikatsioonid on seondumiskohaks kromatiiniga interakteeruvatele transkriptsioonifaktoritele
ja regulaatoritele (Kouzarides, 2007). Lisaks atsetüülrühmale on organismidest leitud lüsiinidel
ka teisi atsüülmodifikatsioone, kus lüsiinile on lisatud näites propionüül-, krotonüül-, suktsinüül-,
butürüül- või 2-hüdroksüisobutürüülrühm (Tan jt., 2011; Rousseaux ja Khochbin, 2015).

Esialgu kirjeldati YEATS-domeen kui atsetüüllüsiinide siduja, kuid siis leiti, et domeen omab
suuremat afiinsust just teistele atsüülmodifikatsioonidele, eriti krotonüülrühmale. Imetajates on
leitud krotonüüllüsiinide (Kcr) esinemine nukleosoomidel, mis paiknevad aktiivsetel geenipro-
mootoritel ja potentsiaalsetel enhanseritel. Seejuures on krotonüleerimise profiil selgelt erinev
atsetüleerimisest, olgugi et modifikatsiooni funktsionaalsed tagajärjed on lõpuni avastamata
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(Tan jt., 2011; Zhao jt., 2017). Krotonüül- ja teiste atsüülmodifikatsioonide lisamine ja eemal-
damine toimub üllatuslikult histoonide atsetüültransferaaside ja deatsetülaaside abil (Sabari jt.,
2015). Atsüülmodifikatsioonide substraadina kasutatakse vastavaid atsüül-CoA molekule, mis
tekkivad mitmesuguste ainevahetusradade vaheproduktidena. Krotonüül-CoA tekkib rakkudes
näiteks rasvhapete β-oksüdatsioonil ja lüsiini lagundamisrajas. Et aga samad ensüümid vastuta-
vad atsetüül- ja krotonüülmodifikatsioonide esinemise eest ning paljud modifitseeritavad lüsiinid
on kattuvad, sõltub vastavate ühendite rakusisesest kontsentratsioonist, milline modifikatsioon
prevaleerib. Läbi kromatiini modifikatsioonide saab rakkude metaboolne seisund otseselt mõjuta-
da geeniekspressiooni (Lin jt., 2012; Sabari jt., 2015). YEATS-domeenide struktuuris sisaldub
kaheksast β-ahelast moodustuv puur (joonis 4A), milles sisalduvad invariantsed aromaatsed ami-
nohappejäägid, mille vahele interkaleerub kaksiksidet sisaldav atsüülmodifikatsioon (Andrews
jt., 2017). Atsüülrühma seondumiskoht on otsmiselt avatud, mistõttu on see võimeline mahutama
nii kahesüsinikulist atsetüülrühma kui ka neljasüsinikulist krotonüülrühma (Zhao jt., 2017).

Taf14 YEATS-domeen paikneb valgu N-terminaalses osas, mis on YEATS-domeenide iseloomu-
lik paigutus (Schulze jt., 2009). Taf14 seondub eelistatult H3K9 modifikatsioonidele, seejuures
omab suurimat afiinsust K9cr modifikatsioonile (Shanle jt., 2015; Andrews jt., 2016). Samuti
näidati, et pärmi põhiliste atsetüültransferaaside HAT1, Gcn5 ja Rtt109 deletsioon põhjustas
atsetüleerimise ja krotonüleerimise vähenemise H3 lüsiinidel. Histoonide deatsetülaaside Rpd3,
Hos1 ja Hos2 deleteerimine põhjustas mõlema modifikatsiooni taseme silmapaistva suurenemise.
Taf14 YEATS-domeeni aminohapete Phe62 ja Trp81 aromaatsed tuumad paiknevad paralleelselt
ja planaarse krotonüülgrupi sidumine nende vahele toimub unikaalse π-π-π-stäking interaktsiooni
abil (joonis 4B). Täiendavalt stabiliseerib seondumist vesinikside K9cr kõrvalahela amiidse läm-
mastiku ja YEATS-domeeni His59 ning Thr61 vahel. Trp81 ja Gly82 moodustavad veemolekuli
kaudu vahendatud vesiniksideme krotonüülrühma karbonüülse hapnikuga (Andrews jt., 2016).

Taf14 YEATS-domeeni funktsionaalse olulisuse selgitamiseks konstrueeriti inaktiivse YEATS-
domeeniga W81A punktmutatsiooni sisaldav pärmitüvi. Gcn5 atsetüültransferaasi deleteerimine
koos Taf14-ga on rakkudele letaalne. Ekspresseerides gcn5Δ tüves taf14-W81A mutatsiooni,
suutsid rakud kasvada, ent mitte samaväärselt gcn5Δ rakkudega. Lisaks näidati, et nii taf14Δ kui
ka taf14-W81A rakud ei suuda kasvada transkriptsiooni elongatsiooni inhibeeriva 6-azauratsiiliga
söötmes. Täiendavalt hinnati geeniekspressiooni muutusi, võrreldes metsiktüüpi tüve kas taf14Δ

või taf14-W81A tüvega. taf14-W81A tüves ülesreguleeritud geenide hulgas oli kuumašokivastuse
ja aminohapete metabolismiga seotud geene (Shanle jt., 2015).

1.4.2 Taf14 sisaldavad valgukompleksid

Taf14 C-terminaalne osa võimaldab valgul interakteeruda kõigi mainitud kompleksidega, mis
täidavad küll selgelt eristuvaid ülesandeid, ent võivad omada kokkupuutekohti mitmetes raku-
listes protsessides. Et Taf14 pole teadaolevalt vajalik ühegi kompleksi põhiliste funktsioonide
täitmiseks, võib Taf14 täita regulatoorset või komplekse omavahel siduvat ülesannet.
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Joonis 4. Taf14 YEATS domeeni struktuur ja H3K9cr sidumises osalevad aminohapped.
A - Taf14 YEATS-domeeni struktuur, kaheksa β-ahelat (Modifitseeritud joonis allikast Zhang
jt., 2011). B - H3K9cr (roheline) sidumine Taf14 YEATS-domeeni aminohapete poolt (beež).
Phe62 ja Trp81 π-π-π-stäking interaktsioon krotonüülrühma kaksiksidemega; Thr61 ja His59
vesinikside K9cr amiidse lämmastikuga; Gly82 ja Trp81 kaudu vesinikside krotonüülrühma
karbonüülse hapnikuga (Modifitseeritud joonis allikast Andrews jt., 2016). Phe62 paikneb β3-β4
vahelises linkeris, Trp81 β5-β6 vahelises linkeris.

Kromatiini remodelleerivad kompleksid kasutavad ATP-hüdrolüüsi energiat, et DNA-d lokaalselt
nukleosoomist lahti pakkida, terveid nukleosoome DNA-l liigutada, eemaldada ja lisada. DNA
kättesaadavus on vajalik nii replikatsiooniks, transkriptsiooniks kui ka reparatsiooniks, mistõttu
on kromatiin igal ajahetkel dünaamilises seisundis. ATPaasse subühiku alusel saab kromatiini
remodelleerijad jaotada nelja perekonda - SWI/SNF, ISWI, CHD ja INO80. SWI/SNF kompleks
sisaldab ATPaasi Swi2/Snf2, aktiiniseoselisi valke (Actin related proteins, Arp) Arp7 ja Arp9
ning mitmeid subühikuid, mis osalevad DNA ja valk-valk interaktsioonides (Tang jt., 2010;
Peterson jt., 1998). Taf14 interakteerub SWI/SNF kompleksi katalüütilise subühiku Snf2 kaudu
ning on kompleksi integraalne osa (Kabani jt., 2005). taf14Δ iseloomulik fenotüüp ei kattu
kompleksi teiste subühikute kirjeldatud mutatsioonidega, näiteks maksimaalse transkriptsioonili-
se aktivatsiooni jaoks oli vajalik SWI/SNF kompleksi intaktsus, mis ei olnud mõjutatud Taf14
puudumisest (Cairns jt., 1996a). Snf2 sisaldab atsetüülmodifikatsiooni siduvat bromodomeeni,
mis on oluline kompleksi regulatsioonis - interakteerudes modifikatsiooniga histoonidel, va-
hendab SWI/SNF seondumist kromatiinile, kuid interakteerudes atsetüleeritud aminohapetega
Snf2 enda järjestuses takistab kromatiiniga seondumist. On näidatud, et SWI/SNF seondub
eelistatult geenidele, mille H3K9ac tase on keskmine, kuid millele on seondunud transkriptsiooni
aktivaatorid (Dutta jt., 2014). SWI/SNF kontrollib üksnes 6% pärmi geenide transkriptsiooni,
reguleerides stressivastuses osalevate geenide transkriptsiooni, mis seletab ka sõltuvust promoo-
torispetsiifilistest aktivaatoritest SWI/SNF kompleksi seondumiseks (Sudarsanam ja Winston,
2000).
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Teine SWI/SNF perekonna kromatiini remodelleerija on RSC (Remodeling the Structure of

Chromatin, RSC) kompleks, mis sarnaneb SWI/SNF kompleksiga, sisaldades Snf2 homoloogi
Sth1 ATPaasse subühikuna, samu Arp-valke ja veel kolme paraloogset subühikut. Sarnasustest
sõltumata lokaliseeruvad SWI/SNF ja RSC erinevatele kromatiini regioonidele, seejuures on
RSC vajalik suurema hulga geenide regulatsiooniks, mistõttu on RSC hädavajalik ja peamine
globaalne transkriptsioonilist aktiivsust võimaldav kromatiini remodelleerija rakkudes (Cairns
jt., 1996b; Tang jt., 2010). RSC loob nukleosoomivaba regiooni geeni alguses, aga on vajalik ka
reparatsioonis ja replikatsioonis (Lorch ja Kornberg, 2017). Taf14 interaktsioon RSC-ga toimub
samuti kompleksi katalüütilise subühiku Sth1 kaudu, ent Taf14 funktsioone RSC kompleksi
osana ei ole seni kirjeldatud (Kabani jt., 2005).

INO80 on kromatiini remodelleeriv kompleks, mis sisaldab ATPaasi Ino80 ja osaleb nukleo-
soomide liigutamises ja histoonidimeeride väljavahetamises nukleosoomidest. INO80 on vajalik
basaalses ja aktiveeritud transkriptsioonis, DNA replikatsioonis, rekombinatsioonis ja reparat-
sioonis (Poli jt., 2017). INO80 sisaldab subkompleksi, mis sisaldab endas monomeerset aktiini
ja aktiiniseoselisi valke Arp4 ja Arp8, mis osalevad kromatiiniga interakteerumises, nii his-
toonide kui ka DNA kaudu (Kapoor jt., 2013). INO80 on leitud transkriptsiooni alguskoha
nukleosoomivabades piirkondades üle 90%-l pärmi promootoritest ja lokaliseerub ka geeni-
de 3’ nukleosoomivabadesse regioonidesse, olles in vitro võimeline sellise regiooni tekitama.
Stressivastuse geenide transkriptsiooniline aktivatsioon korreleerub INO80 leidumisega neil
promootoritel. INO80 oluliste subühikute puudumisel tekkib ülitundlikkus DNA kahjustustele
ning pärmi INO80 subühik Nhp10 on võimeline seonduma fosforüleeritud Ser129-ga H2A-l,
mis toimub DSB äratundmise esimeste etappidena. Seda võimekust ei ole kirjeldatud INO80
kompleksidel teistes liikides (van Attikum jt., 2004; Morrison, 2017). Taf14 interakteerub komp-
leksi katalüütilise subühiku Ino80-ga. INO80 subühikute mutatsioonid toovad kaasa sarnaseid
stressitundlikke fenotüüpe nagu Taf14 puudumine (Czaja jt., 2010). Taf14-represseeritud geenid
kattuvad suures ulatuses INO80 poolt represseeritud geenidega, viidates mõlema komponendi
olulisusele rakkude stressivastuses (Nemet jt., 2017).

Histooni H3 atsetüleerimine NuA3 (nucleosomal acetyltransferase of histone H3) kompleksi
poolt toimub katalüütilise subühiku Sas3 kaudu, mis on vajalik nii atsetüleerimiseks kui ka
kompleksi koospüsimiseks, seejuures seondub Sas3 kaudu kompleksiga ka Taf14 (John jt.,
2000; Kabani jt., 2005). NuA3 sisaldab kokku kolme kromatiiniga interakteeruvat subühikut,
millest kaks on vajalikud H3 K4 ja K36 metülatsiooni äratundmiseks, mille kaudu toimub NuA3
värbamine kromatiinile. Taf14 võimet interakteeruda kromatiiniga (H3K9ac/cr) on suudetud
näidata in vitro, kuid seni pole leitud tõendeid YEATS-domeeni funktsioneerimisest NuA3
kohaletoomises, ent Taf14 võib olla vajalik kompleksisiseste modifikatsioonide seondamiseks.
NuA3 lokaliseerub eelkõige aktiivselt transkribeeritavate geenide kodeerivasse alasse ja on
oluline transkriptsiooni elongatsiooni vahendamises (Martin jt., 2017).

Põhiline transkriptsioonifaktor TFIID on ligi 1 megadaltoniline kompleks, mis koosneb konser-
veerunud subühikutest (TBP ja Taf1-13) ning pärmispetsiifilisest Taf14-st (Goodrich jt., 1996).
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Taf14 interakteerub TFIID-ga Taf2 C-terminaalse regiooni kaudu, kus sisaldub 2 Taf14 seon-
dumissaiti (Feigerle ja Weil, 2016). TFIID komponentide stöhhiomeetrilisel analüüsil pakuti
Taf14 esinemist isegi kuni 3 molekulina TFIID-s (Sanders jt., 2002). Kui muteerida Taf2-s Taf14
seondumiseks vajalikud järjestused, kirjeldati kasvukiiruse aeglustumist vaid 15% ulatuses, mis
ei ole võrreldav taf14Δ fenotüübiga kaasneva aeglustumisega (Feigerle ja Weil, 2016).

Erinevalt kõrgematest eukarüootidest, kus TFIIF käitub ka elongatsioonifaktorina, ei lähe pa-
garipärmi TFIIF polümeraasiga geeni kodeerivasse alasse. Taf14 olemasolu on näidatud nii
ADH1 kui ka GAL1 promootoritel, kuhu võib Taf14 tulla nii TFIID kui TFIIF, aga ka näiteks
SWI/SNF kompleksi komponendina (Krogan jt., 2002; Kabani jt., 2005). TFIIF-i seost RNA
polümeraas II subühiku Rpb9-ga on näidatud in vitro katsetes, kus uuriti PIC-i moodustumist,
lisades järjest puhastatud transkriptsioonifaktoreid. Selgus, et rekombinantne TFIIF (Tfg1-Tfg2)
ei suuda interakteeruda Pol II-ga, kui puudub Rpb9 (Ziegler jt., 2003). Otsest või kaudset inte-
raktsiooni on nähtud ka Rpb9 ja Tfg1 mutantide analüüsil, identifitseerides Tfg1 mutante, mis
suudavad rpb9Δ iseloomulikku transkriptsiooni initsiatsioonimustrit supresseerida (Khaperskyy
jt., 2008). Tähelepanuväärne seos on tuvastatud TFIIF-il ka TFIIS-iga, mis väljendub Tfg1 ja
Tfg2 geneetilise interaktsiooni ja taf14Δdst1Δ sünteetilise letaalsuse näol. TFIIS koos TFIIF-iga
vahendavad polümeraasi üleminekut initsiatsioonist elongatsiooni (Malagon jt., 2004; Fish jt.,
2006).

Paljud Taf14-seotud fenotüübid ei ole seni hästi uuritud. Taf14 on selgelt tuumas tegutsev transk-
riptsioonifaktor ning tema leidumine mitmes monomeerset tuuma-aktiini sisaldavas kromatiini
remodelleerijas ei seleta taf14Δ rakkude tsütoplasmaatilise aktiiniga seotud häireid. Seos Rpb9
ja Taf14 vahel võib tähendada ühist funktsiooni, aga taf14Δrpb9Δ letaalsus võib tuleneda ka
individuaalsete defektide kuhjumisest. Ühiseks interaktsioonikohaks võib olla näiteks TFIIF
või TFIIS, millel mõlemal on kirjeldatud otsesem või kaudsem seos nii Taf14 kui ka Rpb9-ga.
Tõendid Taf14 transkriptsioonilisest rollist on küll olemas, ent taf14Δ fenotüübi defektide tõ-
sidus viitab pigem puudulikule DNA reparatsioonile, sest elumuse kontekstis on parandamata
DNA kahjustused ohtlikumad transkriptsioonihäiretest. Olgugi et Taf14 deletsioonitüves on ala-
nenud globaalne transkriptsioonitase (Cairns jt., 1996a), võib see olla tagajärjeks, mitte taf14Δ

fenotüübi põhjustajaks.
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2 EKSPERIMENTAALNE OSA

2.1 Töö eesmärk

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida pagaripärmi transkriptsioonifaktori Taf14 ja RNA
polümeraas II subühiku Rpb9 rolli põhilise transkriptsioonifaktorkompleksi TFIIF-i promootorile
jõudmises.

2.2 Materjalid ja metoodika

2.2.1 Kasutatud söötmed

S. cerevisiae tüvede kasvatamiseks kasutati YPD (yeast extract, peptone, dextrose) tardsöödet
[agar 20 g/l, mükoloogiline peptoon 20 g/l (BactoTM), pärmiekstrakt 10 g/l (LAB MTM, glükoos
20 g/l (Mediapharmia)] või vedelsöödet [mükoloogiline peptoon 20 g/l, pärmiekstrakt 10 g/l,
suhkruallikas: glükoos 20 g/l, galaktoos 20 g/l või rafinoos 20 g/l].

Tsütoplasmasse sidumise meetodi jaoks kasvatati vastavaid tüvesid rapamütsiini (Cayman Che-

mical Company, lõppkontsentratsioon 100 nM või 500 nM) sisaldavas YPD tard- ja vedelsöötmes,
kuhu oli lisatud eelnevalt 100%-lises dimetüülsulfoksiidis (DMSO, Sigma) lahjendatud rapamüt-
siini või ainult DMSO (lõppkontsentratsiooniga 1%).

Modifitseeritud pärmitüvede selektsiooniks, kuhu transformeeriti markergeeniks KanMX, mis
annab resistentsuse antibiootikumile genetitsiin (G418), lisati YPD tardsöötmele G418 kontsent-
ratsioonis 200 µg/ml.

Modifitseeritud pärmitüvede selekteerimiseks ja lahjenduste rea analüüsiks kasutati SC (Synthetic

complete) söödet [agar 20 g/l, YNB (Yeast nitrogen base, Applichem) 6,7 g/l, glükoos 20 g/l,
Drop-out segu (Lisa 1)], jättes söötmest välja need lämmastikalused või aminohapped, mille
alusel antud tüvesid selekteeriti.

2.2.2 Kasutatud tüved, oligonukleotiidid ja plasmiidid

Selle töö raames kasutati prof Arnold Kristjuhani uurimisgrupis valmistatud pärmitüvesid
AKY1643 ja AKY1706, mille põhjal konstrueeriti tüved AKY1792, AKY1807, AKY1808.
Kõigi pärmitüvede geneetiline taust on toodud tabelis 1. Töös kasutatud oligonukleotiidide
järjestus ja kasutuskoht on toodud lisas 3.

TFG1-le C-terminaalse epitoobi lisamiseks kasutati pBluescript seeria plasmiidi alusel tehtud
vektorit (lisa 2). Kasutades oligonukleotiide TFG1-3xTAG-3’ ja TFG1-3xTAG-5’, mis seonduvad
vektori universaalsete piirkondadega (enne 3x-FLAG ja pärast markergeeni järjestust) ning
sisaldavad 5’-otsas 50 aluspaari pikkuseid homoloogseid alasid TFG1 geeni C-terminaalse osa
(kuni stoppkoodonini) ja terminaatoralaga (vahetult pärast stoppkoodonit), amplifitseeriti PCR-i
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abil üles epitoopjärjestust ja markergeeni sisaldav fragment. Integreerumist kontrolliti praimerite
TFG1-4F ja FBA1-ctrl-2 abil.

TAF14 lisati kolmekordne FLAG-epitoopjärjestus, kasutades laboris pRS416-seeria plasmiidi
alusel tehtud vektorit pRS416-N-FLAG-TAF14 (lisa 2). Oligonukleotiidide pRS-TAF14-F ja
TAF14-1R abil amplifitseeriti plasmiidilt üles genoomi integreeritav fragment. Integreerumist
kontrolliti TAF14 promootorile ja kodeerivale alale seonduva praimeritepaariga TAF14-1F ja
TAF14-stop139-R.

Kromatiini immunosadestamisel eraldatud DNA analüüsimiseks kvantitatiivsel PCR-il (qPCR)
kasutati oligonukleotiide GAL10-pr2-F ja GAL10-pr2-R, mis seondusid indutseeritava geeni
GAL10 promootorile (positsiooni -216 kuni -40 enne transkriptsiooni alguskohta). Normaliseeri-
miseks kasutati praimeritepaari Tel6-F ja Tel6-R, mis seonduvad 6.kromosoomi telomeersele
alale, kus transkriptsioonitase on väga madal. RT-PCR-il analüüsiti GAL10 mRNA taset, ka-
sutades oligonukleotiide GAL10-F ja GAL10-R, mis amplifitseerivad geeni kodeerivas alas
174 bp suuruse produkti, ning kontrollina kõrge ekspressioonitasemega FBA1 geeni algusesse
seonduvaid praimereid (FBA1-alg-F ja FBA1-alg-R).

Tabel 1. Töös kasutatud ja töö käigus valmistatud pärmitüved

Tüvi Genotüüp Päritolu
W303 S. cerevisiae, MAT A, ura3-1 leu2-3,112 his3-11,15

trp1-1 ade2-1, can1-100R lys2
(Thomas ja Roths-
tein, 1989)

AKY1649 W303, MAT A, LYS2 rpb3-3x1E2::HIS
rpl13a-2xFKBP12::TRP fpr1Δ::NAT tor1-1

Labori pärmitüve-
de kollektsioon

AKY1643 W303, MAT A, LYS2 rpb3-3x1E2::HIS
rpl13a-2xFKBP12::TRP rpb9-FRB::hghMX
fpr1Δ::NAT tor1-1

Labori pärmitüve-
de kollektsioon

AKY1706 AKY1649, MAT A, rpb3-3x1E2::HIS
rpl13a-2xFKBP12::TRP taf14-FRB::URA3
fpr1Δ::NAT tor1-1

Labori pärmitüve-
de kollektsioon

AKY1792 AKY1643, MAT A, taf14-3xFLAG::URA3 Töö tulemusena
valminud

AKY1807 AKY1706, MAT A, tfg1-3xFLAG::KanMX Töö tulemusena
valminud

AKY1808 AKY1643, MAT A, tfg1-3xFLAG::KanMX Töö tulemusena
valminud

2.2.3 Tüvede valmistamine

Epitoopjärjestuse saamine

Tüve AKY1807 ja AKY1808 konstrueerimiseks tuli lisada epitoopjärjestus TFG1 geenile. Valgu
C-terminusele lisati kolmekordne FLAG-epitoop (MDYKDDDDKGA), mida tunneb ära M2
antikeha. Plasmiidilt (lisa 2) amplifitseeriti TFG1-ga homoloogseid alasid, epitoopjärjestust ja
markergeeni (KanMX) sisaldav fragment PCR-il.
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Tüves AKY1792 lisati kolmekordne FLAG-epitoop TAF14-le. Plasmiidilt pRS416-N-FLAG-
TAF14 amplifitseeriti praimeritepaariga pRS-TAF14-F ja TAF14-1R markergeeni (URA3) ja
N-terminaalset epitoopi sisaldav geenivariant.

PCR reaktsioonimahuks oli 50 µl, kus sisaldus 1 mM dNTP, 0,5 µM praimereid, 2,5 mM MgCl2,
1x Pfu puhvrit (Thermo Fischer Scientific), 2,5 U Pfu DNA polümeraasi (Thermo Fischer

Scientific), 14 ng plasmiidi ning lõppmahuni Milli-Q vett.

Saadud produkte kontrolliti geel-elektroforeesil ning seejärel sadestati ja lahustati 40 µl-s Milli-Q
vees. DNA transformeeriti rakkudesse elektroporatsiooni teel.

Pärmi transformeerimine

Eelmises alapeatükis amplifitseeritud DNA transformeeriti kaheahelaliste PCR-produktidena
sobivatesse pärmitüvedesse. Rakkude homoloogilise rekombinatsiooni mehhanismid suudavad
otsmiste homoloogsete järjestuste abil sisestada konstruktid õigetesse genoomsetesse lookustesse.
Transformatsioon viidi läbi elektroporatsiooni meetodil alljärgneva protokolli alusel.

YPD vedelsöötmes kasvatati tüvesid AKY1643 ja AKY1706 temperatuuril 30°C tiheduseni 1 x
107 rakku/ml, mida mõõdeti rakuloenduriga (ZTM COULTER COUNTER® Cell and Particle

Counter, Beckman Coulter). Rakukultuuri tsentrifuugiti 5 min 200 g-ga, eemaldati supernatant.
Rakud suspendeeriti 9 ml TE-s, lisati 1 ml 1 M liitiumatsetaati. Rakud jäeti 45 minutiks tempera-
tuurile 30°C loksuma (100 rpm). Järgnevalt lisati 250 µl 1 M ditiotreitooli (DTT) ja loksutati
veel 15 min (30°C, 100 rpm). Seejärel lisati 40 ml Milli-Q vett ja tsentrifuugiti 5 min 200 g-ga.
Rakke pesti ja tsentrifuugiti kaks korda 50 ml jääkülma veega, siis suspendeeriti 1 ml-s 1 M
jääkülmas sorbitoolis. Edasi tõsteti rakulahus 1,5 ml reaktsioonituubi, tsentrifuugiti 1 min 3300
g-ga. Supernatant eemaldati ja viimast etappi korrati, seejärel lisati 1 M sorbitooli kuni mahuni
200 µl. Elektroporeerimiseks pipeteeriti 35 µl rakke ning 10 µl sadestatud PCR-i produkti 2 mm
küvetti. Poreerimine teostati elektroporaatoriga (Bio-Rad Gene Pulser Xcell), kasutades pärmi
elektroporatsiooniks eelseadistatud programmi. Kohe pärast poreerimist lisati rakkudele 1 ml 1
M sorbitooli ning jäeti 15 minutiks jääle. Rakud tõsteti 1,5 ml reaktsioonituubi, tsentrifuugiti ja
eemaldati supernatant kuni mahuni 200 µl ning suspendeeriti.

URA3-markergeeniga transformeeritud rakud plaaditi SC-URA agarsöötmele. KanMX sisaldavad
rakud plaaditi esmalt YPD söötmele, inkubeeriti 30°C juures ööpäeva ning külvati templikülvi
abil edasi G418 sisaldavatele tassidele.

Kolooniate kontrollimine

Üleskasvanud kolooniatest eraldati DNA 0,2 M liitiumatsetaadi + 1 %-lise SDS lahusega (Lõoke
jt., 2011). TFG1 C-terminaalse tagi olemasolu kontrolliti PCR-il, kasutades kontrollpraimereid
FBA1-ctrl-2 ja TFG1-4F. Edukal genoomi integreerumisel andsid praimerid 1083-aluspaarise
produkti, mis lahutati 1%-lises agaroosgeelis elektroforeesil ja detekteeriti etiidiumbromiidi abil.
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TAF14 N-terminaalse epitoobi lisamise kontrollimiseks amplifitseeriti TAF14-1F ja TAF14-
stop139-R abil 702-aluspaarine fragment. PCR produkt sadestati ja lahustati 25 µl-s Milli-Q vees.
Saadud produkt lõigati FLAG-spetsiifilisest lõikesaidist restriktaasiga EcoRV, reaktsioonimahus
20 µl, kus sisaldus 1x EcoRV puhver, 1 U EcoRV, 10 µl sadestatud PCR produkti ja lõppmahuni
Milli-Q vett. Restriktsioon teostati 1 h jooksul 37°C ning lõikeproduktid lahutati 1%-lises
agaroosgeelis elektroforeesil ja visualiseeriti etiidiumbromiidi abil.

2.2.4 Pärmikultuuri lahjenduste rea analüüs

Et hinnata pärmitüvede kasvuvõimet, viidi läbi lahjenduste rea analüüs. Söötmetassilt võetud
uuritavad pärmitüved lahustati Milli-Q vees ning nende tihedust mõõdeti rakuloenduriga (ZTM

COULTER COUNTER® Cell and Particle Counter, Beckman Coulter). Seejärel valmistati rida
kümnekordseid lahjendusi nii, et kõige kontsentreeritum lahjendus sisaldaks 10 000 rakku/µl ja
kõige lahjemas oleks 1 rakk/µl. Seejärel kanti lahjendused 5 µl tilkadena agarsöötmele, inkubeeriti
kaks kuni kolm päeva 30°C ja 37°C juures. Seejärel pildistati agartasse ja analüüsiti tüvede kasvu
võrreldes kontrolltüvega.

2.2.5 Anchor-away ehk konditsionaalne tsütoplasmasse sidumise meetod

Anchor-away tehnika on Ulrich Laemmli laboris väljatöötatud meetod, mis võimaldab S. cerevi-

siae mudelsüsteemis uuritavat tuumas toimivat valku konditsionaalselt tsütoplasmasse siduda
(Haruki jt., 2008). Meetodi põhiprintsiip seisneb kahe rapamütsiini siduva valgudomeeni inte-
raktsioonis, mis rapamütsiini olemasolul moodustavad ligandiga kolmikkompleksi (joonis 5).
Ankurvalguna on kasutatud ribosoomi suure subühiku valku L13a (RPL13a), mille C-terminusse
on lisatud inimese Fkbp12-domeen ja soovitud märklaudvalgule lisatakse inimese mTOR rapa-
mütsiini siduv domeen FRB. Ribosoomi assambleerumisel toimub ribosoomivalkude liikumine
tsütoplasma ja tuuma vahel, mis võimaldab kolmikkompleksi koosseisus tuumas välja viia näi-
teks transkriptsioonifaktoreid. Et rapamütsiin on metsiktüüpi pärmile mürgine, tuleb süsteemi
toimimiseks muteerida pärmis geen TOR1 (tor1-1 mutant), muutes rakud rapamütsiinile resistent-
seks, ja täiendavalt deleteerida ka geen FPR1, mis on inimese Fkbp12 homoloog pagaripärmis ja
konkureeriks ankurvalgule lisatud domeeniga FRB sidumises.

2.2.6 GAL10 transkriptsiooni induktsioon

Pärmitüvesid AKY1807, AKY1808 ja AKY1792 kasvatati 10 tunni jooksul 30°C juures 200 rpm
kiirusega loksutil (New Brunswick Scientific ExcellaTM) 50 ml-s 2%-list glükoosi sisaldavas YPD
vedelsöötmes. Seejärel tsentrifuugiti rakud kokku ja suspendeeriti 200 ml-s 2%-list rafinoosi
sisaldavas YP-vedelsöötmes, lahjendades kultuuri tiheduseni 5 x 106 rakku/ml. Rakke kasvatati
12 tundi 30°C juures 200 rpm kiirusega loksutil. Seejärel jaotati rakud kaheks fraktsiooniks
ning lisati rafinoosiga YP-söödet 360 ml-ni. Ühte fraktsiooni lisati rapamütsiini (100 nM),
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Joonis 5. Tsütoplasmasse sidumise meetod. A - Kolmikkompleksi moodustumine ankur- ja
märklaudvalgu vahel rapamütsiini juuresolekul. B - normaalne olek, ankurvalk liigub tuuma-
tsütoplasma vahel, märklaud on tuumas. C - rapamütsiini lisamisel moodustub kolmikkompleks,
mille koosseisus viiakse märklaud tuumast tsütoplasmasse.

kontrollina lisati teise fraktsiooni sama kogus dimetüülsulfoksiidi (DMSO) ning inkubeeriti 2
tundi 30°C loksutil, võimaldades rapamütsiini toimel soovitud valkude tsütoplasmasse sidumist.
Et indutseerida galaktoosi metabolismiga seotud geenide avaldumist, tsentrifuugiti rakud kokku
ning suspendeeriti 270 ml-s 2%-list galaktoosi sisaldavas YP-söötmes, lahjendades rakukultuuri
tiheduseni 5 x 106 rakku/ml ja lisades vastavatesse fraktsioonidesse ka rapamütsiini või DMSO-d.
Esimene proov võeti rafinoosiga söötmest (0-ajapunkt), kus GAL-geenide ekspressioon ei ole
indutseeritud. Edasi koguti proove 30, 120 ja 240 minutit pärast galaktoosi induktsiooni. Proove
kasutati edasi kromatiini immunosadestamiseks ja mRNA eraldamiseks.

2.2.7 Kromatiini immunosadestamine

Kromatiini immunosadestamiseks kasutati 25 ml rakukultuuri tihedusega 0,5-1 x 107 rakku/ml,
mis fikseeriti 1%-lise formaldehüüdiga 15 minuti jooksul ja peatati glütsiini lisamisega (lõpp-
kontsentratsioon 200 mM). Rakud tsentrifuugiti 5 min 850 g-ga ja pesti kaks korda 20 ml
1x PBS-ga. Rakud pesti 1 ml FA-lüüsipuhvriga (kasutatud lahuste koostis on toodud lisas 4)
ja suspendeeriti 500 µl-s FA-lüüsipuhvris. Lahusele lisati u 300 µl ulatuses 0,5 millimeetrise
läbimõõduga klaaskuule (0,5 mm Glass beads (Soda Lime), Biospec Products Inc.) ning lõhuti
homogenisaatoriga Precellys 24 (Bertin Technologies), väristades rakke kolm tsüklit 6000 rpm
juures 60 sekundi jooksul. Rakulüsaat eemaldati klaaskuulidelt ja lisati 1 ml FA-lüüsipuhvrit.
Seejärel sonikeeriti lüsaati jäävannis 15 minuti jooksul 30-sekundiliste intervallidena. Saadud
rakulüsaati (whole cell extract, WCE) kasutati järgnevalt immunosadestamise reaktsioonides.
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Immunosadestamist viidi läbi anti-E4 antikehaga (1E2, Icosagen) ja anti-FLAG antikehaga (M2,
Sigma-Aldrich). 250 µl lüsaadile lisati 0,5 µg antikeha ning inkubeeriti 3 tundi kuni üleöö 4°C
juures. Seejärel tsentrifuugiti 15 minuti jooksul täispööretel 4°C juures. Supernatandile lisati 15
µl eelnevalt 15 minutit 1 mg/ml BSA (bovine serum albumine, BioTop) ja FA-lüüsipuhvriga inku-
beeritud proteiin-A kerakesi (rProtein A SepharoseTM Fast Flow, GE Healthcare Life Sciences)
ning inkubeeriti veel 1-2 tundi 4°C keerutajal. Järgnevalt tsentrifuugiti kerakesed 1,5 g-ga 1
minuti jooksul põhja, eemaldati supernatant ning pesti 1,3 ml FA-lüüsipuhvri, FA-500, LiCl
pesulahuse ja TES-ga, inkubeerides iga pesu järel 5 minutit 4°C keerutajal. Seejärel elueeriti
antikeha-valgu-DNA-kompleks kerakestelt 300 µl elueerimispuhvriga, inkubeerides 15 minutit
toatemperatuuril ja segades aeg-ajalt vorteksil. Kerakestelt elueeritud lahus tõsteti uude reaktsioo-
nituubi, kuhu lisati 1 µl Proteinaas K lahust (20 mg/ml) (Thermo Scientific) ning inkubeeriti 65°C
vähemalt 5 tundi valkude ja DNA ristsidemete lõhkumiseks. DNA puhastamiseks lahuses oleva-
test valkudest viidi läbi fenool-kloroform-töötlus, lisades kõigepealt lahusega võrdses mahus 1:1
suhtes fenool-kloroformi lahust. Segu väristati 900 rpm juures toatemperatuuril 1 minuti jooksul,
misjärel tsentrifuugiti 16100 g-ga 5 minutit ja vesifaas tõsteti uude reaktsioonituubi. Lisati
võrdses mahus kloroformi, segati 1 minuti jooksul 900 rpm juures väristades, tsentrifuugiti ning
eemaldati vesifaas. Vesifaasile lisati 1/10 mahu ulatuses 3 M naatriumatsetaati ja kolmekordses
ruumalas 100%-list etanooli. DNA sadestati üleöö -80°C juures. Seejärel tsentrifuugiti 16100
g-ga 4°C juures 30 minutit, etanool eemaldati ja sadet pesti 300 µl 70%-lise etanooliga. Sade
tsentrifuugiti, etanool eemaldati ja sade kuivatati täielikult 42°C juures. DNA lahustati üles 100
µl-s Milli-Q vees ning kasutati qPCR-il.

2.2.8 Kvantitatiivne PCR (qPCR)

Kromatiini immunosadestamine võimaldab spetsiifilise antikeha abil välja püüda uuritava val-
guga ristseotud DNA-d. Eraldatud DNA-d analüüsiti kvantitatiivse PCR-ga (Roche Lightcycler

480), kasutades DNA-ga seonduvat fluorestseeruvat värvi SYBR Green. qPCR analüüs viidi
läbi 10 µl-s, kuhu lisati 5 µl DNA-d; 5 µl PCR-i segu [1x Maxima SYBR Green/ROX qPCR

Mastermix, 0,3 µM praimereid]. qPCR-il analüüsiti GAL10 ja telomeeri spetsiifiliste praimeritega
Ct-väärtusi (ingl k Cycle threshold), normaliseeriti telomeeri suhtes. Tulemuste esitamiseks
kasutati programmi Microsoft Excel.

Tabel 2. qPCR-i programm

Etapp Temperatuur, aeg Tsükliarv
Polümeraasi aktivatsioon 95°C, 15 min 1
Denaturatsioon 95°C, 15 s 45
Praimerite seondumine ja
ekstensioon

60°C, 1 min 45
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2.2.9 mRNA eraldamine

mRNA eraldamiseks kasutati 5 ml rakukultuuri (kontsentratsiooniga 5 x 106 - 1 x 107), mis
tsentrifuugiti 5 min jooksul 850 g-ga. Rakke pesti 2 ml külma Milli-Q veega. Rakusade suspen-
deeriti 600 µl-s RNA eraldamise puhvris [10 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 100 nM NaCl,
5% SDS]. Lisati 300 µl RNA eraldamise fenooli (pH 4-5) ja 300 µl kloroformi. Lahus segati ja
inkubeeriti 6 minutit toatemperatuuril. Seejärel lisati u 200 µl 0,5 millimeetrise läbimõõduga
klaaskuule (0,5 mm Glass beads (Soda Lime), Biospec Products Inc.) ning rakud lõhuti 4 minuti
jooksul vorteksil väristades. Saadud 1 ml ekstrakti tõsteti kuulidelt 1,5 ml Eppendorf tuubi,
tsentrifuugiti 5 min 16100 g-ga. Vesifaas tõsteti uude tuubi, lisades lahusega samas ruumalas
kloroformi. Seejärel tsentrifuugiti uuesti 16100 g-ga, vesifaas tõsteti uude 2 ml Eppendorf tuubi.
Lisati 1/10 ruumala ulatuses Na-atsetaati (3 M) ja kolmekordne ruumala jääkülma 96%-list
etanooli ning sadestati -80°C juures üleöö. Seejärel tsentrifuugiti 20 minutit 4°C juures 16100
g-ga. Eemaldati supernatant ning pesti 700 µl jääkülma 70%-lise etanooliga. Tsentrifuugiti 8 min
16100 g-ga, eemaldati supernatant ja nukleiinhappesadet kuivatati 42°C juures. Sade lahustati 40
µl Milli-Q vees ning kontsentratsiooni mõõdeti NanoDrop 1000 spektrofotomeetriga.

Järgnevalt viidi 20 µl reaktsioonimahus läbi DNaas I töötlus, mis ensümaatiliselt kõrvaldab
eraldamisel kaasa tulnud DNA. Lisati 10 µl eraldatud RNA-d, 2 µl DNaas I puhvrit (10X), 4 U
DNaas I (Thermo Scientific) ja 4 µl Milli-Q vett. Reaktsiooni inkubeeriti 30 minutit 37°C juures,
misjärel lisati 1 µl 50 mM EDTA lahust ning inkubeeriti veel 10 minutit 65°C juures. Seejärel
mõõdeti uuesti RNA kontsentratsioon spektrofotomeetriga ning edasisteks etappideks valmistati
RNA lahjendus 40 ng/µl, mida kasutati pöördtranskriptaasi-PCR-i (RT-PCR) jaoks.

RT-PCR-i reaktsiooniga hinnati GAL10 geeni transkriptsiooni indutseerumist rakkudes. Positiivse
kontrollina kasutati kõrgelt transkribeeritud FBA1 geeni piirkonda amplifitseerivaid praimereid
(FBA1-alg-F ja FBA1-alg-R). RT-PCR reakstioon viidi läbi kogumahus 10 µl, kuhu lisati 40
ng RNAd, 1x FIREPol Master Mix (Solis Biodyne), 0,25 µM praimereid, 6,75 µl Milli-Q vett
ja 0,025 µl pöördtranskriptaasi (RevertAid Reverse Transcriptase, Thermo Scientific, 200 U/µl).
FBA1-spetsiifilist reaktsiooni amplifitseeriti 24 tsüklit, GAL10 praimeritega reaktsiooni 26 tsüklit.
Saadud PCR-i produktid lahutati 2%-lisel agaroosgeelil ning visualiseeriti etiidiumbromiidi abil.
Kvantiteerimiseks kasutati programmi GelQuant.NET versiooni 1.8.2 ning tulemuste esitamiseks
programmi Microsoft Excel.

Tabel 3. RT-PCR-i programm

Etapp Temperatuur, aeg Tsükliarv
Pöördtranskriptaasi reaktsioon 48°C, 30 min 1
Pöördtranskriptaasi inaktivatsioon 95°C, 15 min 1
DNA denaturatsioon 95°C, 3 min 24 / 26
Praimerite seondumine 55°C, 30 s 24 / 26
Praimerite ekstensioon 72°C, 30 s 24 / 26
Lõpp-ekstensioon 72°C, 7 min 1
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2.3 Tulemused

2.3.1 TAF14 ja TFG1 geenidele epitoopjärjestuste lisamine

TFIIF-i subühikute Tfg1 ja Taf14 antikehaga detekteerimiseks lisati vastavatele geenijärjestustele
kolmekordsed FLAG-epitoopjärjestused.

Et Taf14 C-terminaalne regioon on vajalik paljude kompleksidega interakteerumiseks ja on
näidatud, et C-terminaalne epitoop võib pärssida rakkude kasvu (Kabani jt., 2005), otsustati
epitoop lisada Taf14 N-terminaalsesse osasse. Teisalt paikneb TAF14 3. ja 4. aminohappekoodoni
vahel intron, mistõttu kasutati plasmiidi pRS416-N-FLAG-TAF14 (Lisa 2), kus 3xFLAG-epitoop
on lisatud TAF14 introni asemele, alustades Taf14 kodeeriva järjestusega alates 4. aminohappest.
Plasmiidilt amplifitseeriti PCR-il üles genoomi integreeritav fragment (praimeritega pRS-TAF14-
F ja TAF14-1R), mis transformeeriti AKY1643 rakkudesse ja üleskasvanud kolooniaid selek-
teeriti markergeeni URA3 alusel uratsiilita SC-söötmel. Transformeerunud kolooniatest eraldati
DNA, mida kasutati PCR-il, amplifitseerides TAF14 lookuse promootoralalt (praimer TAF14-1F)
kuni kodeeriva ala keskele (praimer TAF14-stop139-R), saades 702 bp suurune produkt. Et intron
on väga lähedase suurusega (u 100 bp) 3xFLAG-epitoopjärjestusega, tuli täiendava kontrollina
kasutada FLAG-järjestuses peituvat EcoRV restriktsioonisaiti. Saadud 702-aluspaarine produkt
sadestati ning lõigati ensüümiga EcoRV, saades produktideks 257 ja 445 bp suurused fragmendid,
mis lahutati geelil (joonis 6). Kontrollitud viis kolooniat andsid kõik õige suurusega produkte,
neist esimene, kus restriktsioon oli täielik, võeti aluseks pärmitüvele AKY1792. Antud tüves
sisaldub süsteem, mis võimaldab Rpb9 tsütoplasmasse siduda ja tänu lisatud epitoobile hinnata
Taf14 promootorile saabumist.

Joonis 6. 3xFLAG-epitoobi integreerumise kontroll TAF14 lookusesse. M rajal on DNA
suurusmarker GeneRuler 1kb (Thermo Scientific) ja vastavad suurused aluspaarides (bp). Radadel
1-5 on EcoRV-ga lõigatud viie kontrollitud koloonia DNA. Rajal 1 on koloonia, millest valmistati
AKY1792.

Geenile TFG1 lisati C-terminaalne epitoopjärjestus. Kasutades pB-3xFLAG-KanMX plasmiidi
amplifitseeriti otsmisi TFG1 genoomse piirkonnaga homoloogiaid sisaldavate praimeritega
(TFG1-3xTAG-3’ ja TFG1-3xTAG-5’) üles epitoopjärjestus ja markergeenikassett (kanMX).
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Saadud PCR-i produkt transformeeriti rakkudesse ja see integreerus otsmiste järjestuste abil
TFG1 lookusesse, lisades geenile epitoopjärjestuse, uue stopkoodoni ning markergeeni. TFG1-
le lisati epitoop nii tüvesse AKY1643 kui ka AKY1706, milles sisalduvad vastavalt Rpb9 ja
Taf14 konditsionaalse tsütoplasmasse sidumise süsteemid. Sel viisil on võimalik hinnata Tfg1
kui põhilise TFIIF-i komponendi saabumist indutseeritavale promootorile, sõltuvalt Rpb9 või
Taf14 puudumisest. Transformeeritud rakud plaaditi esmalt YPD täissöötmele ning üleskasvanud
kolooniad kanti templikülviga G418 selektiivsöötmele. Saadud kolooniatest eraldati DNA ning
integreerumist hinnati TFG1-spetsiifilise ja plasmiidispetsiifilise praimeripaariga, mis andis
1083-aluspaarise produkti üksnes õigesse genoomsesse lookusesse integreerumise korral (joonis
7). Transformeerunud kolooniatest valmistati pärmitüved AKY1807 ja AKY1808.

Joonis 7. 3xFLAG-epitoobi integreerumise kontroll TFG1 lookusesse. M rajal on DNA suu-
rusmarker GeneRuler 1kb (Thermo Scientific) ja vastavad suurused aluspaarides (bp), PK -
kontrolltüvi, kus TFG1 sisaldab C-terminaalset epitoopi; 1 - AKY1706 transformeerunud koloo-
nia (AKY1807), 2 - AKY1643 transformeerunud koloonia (AKY1808).

2.3.2 Konditsionaalse tsütoplasmasse sidumise kontrollimine tüvedes

Enne tüvede kasutamist kontrolliti pärmikultuuri lahjenduste rea analüüsil, kas valmistatud
tüved suudavad konditsionaalselt Taf14 või Rpb9 tsütoplasmasse siduda. Rapamütsiini toimel
peaksid rakud omandama, kas taf14∆ või rpb9∆ sarnase fenotüübi. Et nii Taf14 kui ka Rpb9
deletsiooniga kaasneb temperatuuritundlik fenotüüp ning rakkude kasv 37 °C juures on häiritud,
valmistati paralleelselt 2 komplekti tardsöötmetasse, mida kasvatati kas optimaalsel temperatuuril
(30 °C) või 37 °C juures (joonis 8). Plaadile kanti kontrolltüvi AKY1649 (joonisel -FRB
kt), mis sisaldab kõiki Anchor-away süsteemi osi, välja arvatud FRB-tag, mistõttu on tüvi
rapamütsiinile resistentne ja võrreldes testitavate tüvedega käitub nagu metsiktüüpi tüvi. Teise
kontrollina kasutati AKY1706, mis oli aluseks tüve AKY1807 valmistamiseks, kandes endas
Taf14 tsütoplasmasse sidumise süsteemi (joonisel Taf14-FRB kt). Järgmistel ridadel on töö
osana valminud tüved - AKY1807 (Taf14-FRB + Tfg1-3xFLAG), AKY1792 (Rpb9-FRB +
Taf14-3xFLAG) ja AKY1808 (Rpb9-FRB + Tfg1-3xFLAG).

Et nii Taf14- kui ka Rpb9-puudulikud rakud ei tohiks kasvada 37°C juures, on selge tüvede
AKY1807 ja AKY1792 tundlikkus rapamütsiinile. Võrreldes kontrolltüvega (-FRB kt) on tüvi
AKY1808 (Rpb9-FRB + Tfg1-3xFLAG) 500 nM rapamütsiinile tundlik, kuid suudab kasvada
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Joonis 8. Rapamütsiini efektiivsuse kontroll. Konstrueeritud tüvede testimiseks kasvatati rakke
500 nM rapamütsiiniga SC-söötmel ja ilma rapamütsiinita SC-söötmel temperatuuridel 30°C ja
37°C. -FRB kt tähistab kontrolltüve, milles FRB-tag ei ole seotud ühegi valguga; Taf14-FRB kt
- tüve AKY1807 valmistamiseks kasutatud algtüvi; Taf14-FRB ja Rpb9-FRB tähistavad tüvesid,
milles vastavad valgud on tsütoplasmasse seotud. Kõige kontsentreeritum lahjendus sisaldab
50000 rakku, kõige lahjemas sisaldub 5 rakku.

37°C juures, mis on ebatavaline Rpb9-puudulikele rakkudele. Et aga rakkude kasv siiski aeglus-
tub rapamütsiini juuresolekul, toimub ka neis rakkudes Rpb9 tsütoplasmasse sidumine ja kõiki
konstrueeritud tüvesid kasutati järgmiste katsete läbiviimiseks.

2.3.3 TFIIF-i saabumine promootorile

Konstrueeritud pärmitüved AKY1792 ja AKY1808 sisaldavad endas Rpb9 tsütoplasmasse sidu-
mise süsteemi ja võimalust detekteerida antikehaga vastavalt Taf14 või Tfg1. Tüves AKY1807
viidi tuumast välja Taf14 ning tuvastati Tfg1 promootorile jõudmist. Vaadates Tfg1 kohaletule-
kut indutseeritavale GAL10 promootorile, on võimalik hinnata kogu TFIIF-i saabumist. Lisaks
sisaldavad katses kasutatavad tüved E4-epitoopi ka RNA polümeraas II subühiku Rpb3 kül-
jes, võimaldades vaadata ensüümi tulekut promootorile. Katse jaoks kasvatati tüvesid esmalt
rafinoosiga söötmes, kust võeti esimene proov ehk 0-ajapunkt, mis tähistab olukorda enne ga-
laktoosiga indutseerimist. Seejärel võeti proovid kolmel ajapunktil (30, 120 ja 240 min) pärast
galaktoosiga söötme lisamist. Saadud proove kasutati kromatiini immunosadestamiseks ja mRNA
eraldamiseks.

Kasutades Rpb3 E4-epitoobiga seonduvat antikeha, hinnati immunosadestamisel Pol II saabumist
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GAL10 promootorile (joonis 9) tüves AKY1808. Jooniselt on näha, et antud tüves toimub
polümeraasi saabumine indutseeritavale promootorile nii Rpb9 olemasolul (+ Rpb9) kui ka
puudumisel (- Rpb9) samaväärselt.

Joonis 9. Pol II jõudmine promootorile Rpb9 konditsionaalsel puudumisel (AKY1808). X-
teljel ajapunktid: 0 - enne galaktoosi induktsiooni; 30, 120, 240 - minutit pärast induktsiooni.
+ Rpb9 - rapamütsiinita söötmes kasvanud rakud; - Rpb9 - rapamütsiiniga söötmes kasvanud
rakud. Kromatiini immunosadestamine E4-vastase antikehaga, analüüsitud qPCR-il ja normali-
seeritud telomeeri suhtes. Graafikul on kolme katse tulemused, veapiir tähistab standardhälvet.

Samade proovidega viidi läbi immunosadestamine ka FLAG-vastase antikehaga Tfg1 detektee-
rimiseks. Olgugi et Rpb9-puudulik polümeraas (- Rpb9) suutis indutseeritavale promootorile
jõuda metsiktüüpi polümeraasiga samal tasemel (joonis 9), oli Tfg1 saabumine Rpb9 puudumisel
üle kahe korra alanenud (joonis 10). Tulemustest nähtub Rpb9 vajalikkus TFIIF-i sidumiseks in

vivo.

Joonis 10. Tfg1 jõudmine promootorile Rpb9 konditsionaalsel puudumisel (AKY1808). X-
teljel ajapunktid: 0 - enne galaktoosi induktsiooni; 30, 120, 240 - minutit pärast induktsiooni.
+ Rpb9 - rapamütsiinita söötmes kasvanud rakud; - Rpb9 - rapamütsiiniga söötmes kasvanud
rakud. Kromatiini immunosadestamine FLAG-vastase antikehaga, analüüsitud qPCR-il ja norma-
liseeritud telomeeri suhtes. Graafikul on kolme katse tulemused, veapiir tähistab standardhälvet.
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Järgnevalt hinnati RNA polümeraasi saabumist GAL10 promootorile tüves AKY1792 (joonis 11).
Graafikult selgub, et Rpb9 puudumine (- Rpb9) toob kaasa mõningase viivituse transkriptsiooni
indutseerimises, sest metsiktüüpi Pol II (+ Rpb9) on 30 minutit pärast induktsiooni GAL10

promootoril kõrgemal tasemel. Samas jõuab ka Rpb9-puudulik polümeraas 2 tunni jooksul geeni
promootorile võrdväärselt metsiktüüpi polümeraasiga.

Joonis 11. Pol II jõudmine promootorile Rpb9 konditsionaalsel puudumisel (AKY1792).
X-teljel ajapunktid: 0 - enne galaktoosi induktsiooni; 30, 120, 240 - minutit pärast induktsiooni.
+ Rpb9 - rapamütsiinita söötmes kasvanud rakud; - Rpb9 - rapamütsiiniga söötmes kasvanud
rakud. Kromatiini immunosadestamine E4-vastase antikehaga, analüüsitud qPCR-il ja normali-
seeritud telomeeri suhtes. Graafikul on kolme katse tulemused, veapiir tähistab standardhälvet.

Lisaks vaadati samas tüves (AKY1792) Taf14 tulemist GAL10 promootorile (joonis 12). Taf14
jõudmine promootorile toimub Rpb9 puudumisel (- Rpb9) küll madalamal tasemel võrreldes
metsiktüüpi polümeraasiga (+ Rpb9), ent Rpb9 tsütoplasmasse sidumine ei too kaasa nii drastilist
langust promootoril detekteeritava Taf14 tasemes kui Tfg1 puhul tüves AKY1808.

Joonis 12. Taf14 jõudmine promootorile Rpb9 konditsionaalsel puudumisel (AKY1792).
X-teljel ajapunktid: 0 - enne galaktoosi induktsiooni; 30, 120, 240 - minutit pärast induktsiooni.
+ Rpb9 - rapamütsiinita söötmes kasvanud rakud; - Rpb9 - rapamütsiiniga söötmes kasvanud
rakud. Kromatiini immunosadestamine FLAG-vastase antikehaga, analüüsitud qPCR-il ja norma-
liseeritud telomeeri suhtes. Graafikul on kolme katse tulemused, veapiir tähistab standardhälvet.
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Kolmandaks hinnati Pol II ja Tfg1 saabumise dünaamikat ka Taf14 konditsionaalse tsütoplas-
masse sidumise süsteemis (AKY1807). Taf14 puudumine põhjustab rakkudele mitmeid häireid,
millest ühena on kirjeldatud transkriptsioonitaseme globaalset langust. Pol II jõudmine promoo-
torile toimub Taf14 puudumisel (- Taf14) tugeva viivitusega ning ka nelja tunni jooksul pärast
induktsiooni ei saavuta metsiktüüpi rakkudega (+ Taf14) võrdelist taset (joonis 13).

Joonis 13. Pol II jõudmine promootorile Taf14 konditsionaalsel puudumisel (AKY1807).
X-teljel ajapunktid: 0 - enne galaktoosi induktsiooni; 30, 120, 240 - minutit pärast induktsiooni.
+ Taf14 - rapamütsiinita söötmes kasvanud rakud; - Taf14 - rapamütsiiniga söötmes kasvanud
rakud. Kromatiini immunosadestamine E4-vastase antikehaga, analüüsitud qPCR-il ja normali-
seeritud telomeeri suhtes. Graafikul on kolme katse tulemused, veapiir tähistab standardhälvet.

Järgnevalt vaadeldi samas tüves Tfg1 saabumist GAL10 promootorile Taf14 puudumisel. Kui
TFIIF-i interaktsioon polümeraasiga oleks vahendatud Taf14 ja Rpb9 interaktsiooni kaudu,
peaks Tfg1 tase langema. Graafikult (joonis 14) on näha küll Tfg1 promootorile jõudmise
viibimine Taf14 puudumisel (- Taf14), kuid nelja tunni jooksul pärast induktsiooni jõuab Tfg1
tase metsiktüüpi rakkudega võrdsele tasemele (+ Taf14). Lähtudes andmetest, et TFIIF ja Pol II
esinevad stabiilse kompleksina, kattub antud tüves Tfg1 ja Pol II promootorile jõudmise profiil,
mis on Taf14 puudumisel aeglustunud.
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Joonis 14. Tfg1 jõudmine promootorile Taf14 konditsionaalsel puudumisel (AKY1807). X-
teljel ajapunktid: 0 - enne galaktoosi induktsiooni; 30, 120, 240 - minutit pärast induktsiooni.
+ Taf14 - rapamütsiinita söötmes kasvanud rakud; - Taf14 - rapamütsiiniga söötmes kasvanud
rakud. Kromatiini immunosadestamine FLAG-vastase antikehaga, analüüsitud qPCR-il ja norma-
liseeritud telomeeri suhtes. Graafikul on kolme katse tulemused, veapiir tähistab standardhälvet.

2.3.4 GAL10 transkriptsioon uuritavates tüvedes

Olgugi et kromatiini immunosadestamine võimaldab hinnata Pol II ja transkriptsioonifaktorite
seondumist promootorile, ei saa tulemuste põhjal otseselt järeldada transkriptsiooni toimumist.
Seetõttu eraldati samadest tüvedest igas ajapunktis ka mRNA. RT-PCR-il hinnati GAL10 mRNA
taseme tõusu ajas, mida normaliseeriti konstitutiivselt transkribeeritava FBA1 mRNA järgi.

Tüvedes AKY1792 ja AKY1808, milles rapamütsiini toimel eemaldati tuumast Rpb9, toimub Pol
II jõudmine promootorile samaväärselt Rpb9 olemasolul ja puudumisel (joonis 9 ja 11). Hinnates
nendes tüvedes transkriptsiooni toimumist, nähti mõlemas tüves GAL10 mRNA tekkimist juba
30 min pärast galaktoosiga indutseerimist sõltumata Rpb9 olemasolust (joonis 15 A ja B).

Joonis 15. GAL10 transkriptsioon sõltuvalt Rpb9 olemasolust. A - tüve AKY1808 mRNA
RT-PCR; B - tüve AKY1792 mRNA RT-PCR. + Rpb9 - rapamütsiinita kasvatatud rakud; -Rpb9
- rapamütsiiniga kasvatatud rakud. 0 - tähistab ajapunkti enne induktsiooni; 30, 120, 240 - minutid
pärast galaktoosi induktsiooni. FBA1 - konstitutiivselt ekspresseeruv geen; GAL10 - indutseeritav
geen. Pildid illustreerivad kolmel kordusel saadud tulemusi.

Konstitutiivselt ekspresseeruvate geenide avaldumine on reeglina ühtlane, kuid sõltub siiski
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rakkude kasvufaasist ja tihedusest. FBA1 geeni transkriptsioon näitab üldist transkriptsiooni taset,
mis on mõlemal tingimusel (+Rpb9/-Rpb9) suhteliselt ühtlane mõlemas uuritud tüves. Läbi viidud
korduskatsete tulemusel koostati graafik (joonis 16), mis kirjeldab GAL10 suhtelist ekspressiooni
FBA1 suhtes ja näitab, et Rpb9 puudumine ei mõjuta Pol II saabumist promootorile, lisaks ei
vähenda see transkriptsioonitaset, mis ilmneb FBA1 ekspressioonist, ega induktsioonikiirust,
mida näitab GAL10 ekspressioon.

Joonis 16. GAL10 suhteline ekspressioon FBA1 suhtes. A - tüve AKY1808 suhteline GAL10
ekspressioon ajas; B - tüve AKY1792 suhteline GAL10 ekspressioon ajas. + Rpb9 - rapamütsii-
nita kasvatatud rakud; - Rpb9 - rapamütsiiniga kasvatatud rakud. Ajapunktidel 30, 120 ja 240
minutit pärast galaktoosi induktsiooni. Veapiir tähistab standardhälvet.

Järgmiseks hinnati transkriptsiooni indutseerimist ka Taf14 puudumise tingimustes. Kromatiini
immunosadestamise katsest selgus, et Taf14 puudumine toob kaasa viivituse polümeraasi jõud-
mises promootorile (joonis 13), mis ilmneb ka GAL10 ja FBA1 transkriptide analüüsil (joonis
17). mRNA tasemel on näha Taf14 puudumise efekti transkriptsiooni induktsioonile, kuivõrd
GAL10 transkriptsioon ei ole indutseerunud 30 minutit pärast galaktoosi lisamist. Täiendavalt
nähti kõigis kordustes ka FBA1 ekspressiooni vähenemist Taf14 tsütoplasmasse sidumisel (-
Taf14) ja ühtib varasemalt avaldatud väitega taf14Δ tüve alanenud transkriptsioonitasemest.

Joonis 17. GAL10 transkriptsioon sõltuvalt Taf14 olemasolust. Tüve AKY1807 mRNA RT-
PCR. + Taf14 - rapamütsiinita kasvatatud rakud; - Taf14 - rapamütsiiniga kasvatatud rakud. FBA1
- konstitutiivselt ekspresseeruv geen; GAL10 - indutseeritav geen.Transkriptsiooni hindamine
0-ajapunktil enne induktsiooni; 30, 120 ja 240 min pärast galaktoosiga indutseerimist. Pilt
illustreerib kolmel kordusel saadud tulemust.
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2.4 Arutelu

Taf14 on pärmispetsiifiline transkriptsioonifaktor, mis on ühine subühik kahes põhilises transk-
riptsioonifaktorkompleksis ja mitmetes kromatiiniseoselistes kompleksides. Taf14 pole rakkudele
küll hädavajalik, ent selle puudumine toob kaasa tõsiseid kasvuhäireid, viidates otseselt Taf14
rollile oluliste rakuliste protsesside koordineerimises. Taf14 ja RNA polümeraas II subühiku
Rpb9 puudumine põhjustab letaalset fenotüüpi. Kuna Rpb9-l on kirjeldatud mitmeid seoseid
TFIIF-iga, nagu funktsioneerimist TSS-i valimisel ja füüsilist interaktsiooni in vitro (Robinson
jt., 2016), sooviti töö eesmärgina välja selgitada Taf14 ja Rpb9 rolli TFIIF-i promootorile jõud-
mises. TFIIF on võimalik kokkupuutekoht mõlemale faktorile ning võiks seletada sünteetiliselt
letaalset fenotüüpi taf14Δrpb9Δ rakkudel. Et uurida Rpb9 ja Taf14 puudumise varaseid efekte,
kasutati katsesüsteemi, mis võimaldab neid faktoreid konditsionaalselt tuumast eemaldada. Sel-
lises süsteemis uuriti kromatiini immunosadestamisega Pol II ja TFIIF-i subühikute (Tfg1 või
Taf14) promootorile jõudmist transkriptsiooni indutseerimisel, kas Rpb9 või Taf14 puudumise
tingimustes.

Rpb9 deletsioon ei põhjusta olulist langust transkriptsiooni initsiatsiooni ega elongatsiooni
etappides ning Rpb9 osaleb mitmetes DNA reparatsiooniga seotud protsessides. Varasemalt
on näidatud, et Rpb9-puudulik polümeraas (Pol II-rpb9Δ) ei suuda interakteeruda TFIIF-iga
preinitsiatsiooni kompleksi assambleerumisel in vitro katses, kus kasutati rekombinantset TFIIF-
i, mis koosnes ainult kahest konserveerunud subühikust Tfg1 ja Tfg2 (Ziegler jt., 2003). Töö
jaoks konstrueeritud tüves AKY1808 nähti Rpb9 tsütoplasmasse sidumisel langust promootorile
seondunud Tfg1 tasemes (joonis 10), kuid RNA polümeraasi promootorile jõudmine toimus
samaväärselt sõltumata Rpb9 olemasolust (joonis 9). Et TFIIF on transkriptsiooni initsiatsiooniks
hädavajalik, on üllatav et Rpb9 puudumine ei mõjutanud GAL10 transkriptsiooni indutseerimist
(joonis 15), võrreldes metsiktüüpi polümeraasiga. Rpb9 tsütoplasmasse sidumisel nähti langust
ka Taf14 tasemes indutseeritaval promootoril (joonis 12), mis kujutab TFIIF-iga seotud Taf14
fraktsiooni. Et Taf14 võib saabuda promootorile mitmete komplekside koosseisus, oli tüves
AKY1792 kirjeldatud Rpb9 puudumise efekt Taf14 tasemele väiksem kui Tfg1 tasemele tüves
AKY1808.

Taf14 konditsionaalset tuumast eemaldamist ja selle mõju Tfg1 promootorile saabumisele uuriti
tüves AKY1807. taf14Δ fenotüübis on kirjeldatud mitmesuguseid defekte, nagu rakkude mor-
foloogia muutust, transkriptsiooni ja DNA reparatsiooni häirumist. Olles ühiseks subühikuks
mitmetes väga erinevaid ülesandeid täitvates kompleksides, on Taf14 täpsete funktsioonide
väljaselgitamine keeruline ja põhjalikult tegemata. Transkriptsioonifaktorina kuulub Taf14 nii
TFIID kui TFIIF-i koosseisu, ent võib transkriptsiooni mõjutada ka kromatiini remodelleerijate
(SWI/SNF, INO80, RSC) kaudu. Taf14 puudumisega kaasneb transkriptsiooni üldine vähenemi-
ne, mis väljendub kasvu aeglustumises. Läbiviidud katsete põhjal selgub, et Taf14 tsütoplasmasse
sidumine põhjustab viivituse Pol II promootorile jõudmises (joonis 13). Rakkude mRNA analüü-
sil tuvastati alanemine nii konstitutiivselt ekspresseeruva ensüümi FBA1 geeni transkriptsioonis
kui ka galaktoosi toimel indutseeritava GAL10 geeni transkriptsioonis (joonis 17).
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Tulemuste põhjal selgub, et Taf14 ei oma spetsiifilist rolli TFIIF-i promootorile jõudmises, kuid
mõjutab tranksriptsiooni toimumist üldiselt. Võimalikke seletusi Taf14-vahendatud funktsioo-
nidele tuleb otsida teiste Taf14 komplekside seast. Muteerides Taf14 seondumissaidid TFIID
subühikus Taf2, kirjeldati marginaalne aeglustumine rakkude kasvukiiruses (Feigerle ja Weil,
2016). TFIID ja TFIIF ei sisalda kõrgemates eukarüootides Taf14-taolist subühikut, mistõttu
võivad need transkriptsioonifaktorid ka pärmis olla oma põhiülesannetes Taf14-st sõltumatud,
vajades Taf14 üksnes teatud tingimustel. Taf14 interakteerumine mitmete erinevate komplekside-
ga viitab valgu ülesannetele komplekside koordineerimises ja erinevate protsesside sidumises.
Kromatiini remodelleerijad on vajalikud kõigis DNA-ga toimuvates protsessides, mistõttu ei
pruugi taf14Δ fenotüüp olla seletatav üksnes transkriptsiooniliste defektide kaudu. DNA reparat-
siooniga seotud häired on reeglina suurema mõjuga, peatades rakutsükli kuni kahjustused on
likvideeritud ning mõjutades seeläbi rakkude üldist kasvu.

Kuna Taf14 sisaldab konserveerunud YEATS-domeeni, seostatakse tema olulisust eelkõige
kromatiinimodifikatsioonide sidumisega. Samas pole C-terminaalne valguosa põhjalikult uuritud,
olgugi et erinevte komplekside sidumiseks on vajalik just Taf14 C-terminus. In vitro on näidatud
Taf14 homoloogi (Tfg3) dimeriseerumist poolduvas pärmis (Schizosccharomyes pombe), mis
võiks tõenäoliselt olla vajalik erinevate komplekside kokkutoomiseks (Kimura, 2004). taf14Δ

fenotüübi kirjeldamisest on selgunud, et Taf14 on tihedalt seotud rakkude stressivastusega, kuid
paljudel juhtudel ei ole teada täpsed mehhanismid, misläbi antud stressitingimus kasvu pidurdab
ja kuidas Taf14 stressivastust kujundab.

Selle töö tulemusena selgus Rpb9 vajalikkus Pol II ja TFIIF-i interakteerumiseks in vivo. Leiti,
et Rpb9-puudulik polümeraas seob TFIIF-i vähenenud efektiivsusega, mis aga ei mõjuta Pol
II saabumist indutseeritavale promootorile ega transkriptsiooni toimumist. Kuna rpb9Δ rak-
kudes on kirjeldatud DNA kahjustuste kuhjumist, võib Taf14 ja Rpb9 vaheline seos tuleneda
individuaalsete defektide akumuleerumisest, mitte faktorite seotud funktsioonist.

Edasises uurimistöös tuleks põhjalikumalt uurida Taf14 rolli transkriptsioonis. Esmalt võiks
Taf14 konditsionaalse tsütoplasmasse sidumise efekti hinnata SWI/SNF kompleksi promootorile
jõudmisele, mis võiks seletada üldise transkriptsioonilise aktiivsuse langust kromatiini pakituse
kaudu. Seni pole Taf14 C-terminus täpselt kaardistatud ning ei teata, kas seal leidub spetsiifilisi
seondumismotiive eri kompleksidega interakteerumiseks. Et Taf14 ülesandeid täpselt kirjeldada,
tuleks leida võimalus diskrimineerida interaktsioonide vahel, mis eri kompleksidega luuakse.

38



KOKKUVÕTE

Transkriptsiooni initsiatsiooniks on vajalik RNA polümeraas II ning kuue põhilise transkriptsioo-
nifaktori komplekteerumine geenipromootorile, moodustades preinitsiatsioonikompleksi (PIC).
Transkriptsioonifaktorid (TFIID, TFIIB, TFIIA, TFIIF, TFIIE ja TFIIH) osalevad järjestusspet-
siifilistes interaktsioonides promootor-DNA-ga, promootori lahtisulatamises, transkriptsiooni
alguskoha määramises, kromatiiniga interakteerumises ja vahendavad täiendavaid regulatoorseid
signaale mediaatoriga. Polümeraasiga kontakteeruvad otseselt TFIIB, TFIIF ja TFIIE.

Taf14 on pärmispetsiifiline transkriptsioonifaktor, mis esineb PIC-is nii TFIIF kui ka TFIID
koosseisus, olles ainsaks polüpeptiidiks, millel inimese PIC-is homoloog puudub. Lisaks kuulub
Taf14 veel kromatiini remodelleerimises osalevate komplekside INO80, SWI/SNF ja RSC ning
histooni atsetüültransferaasi NuA3 koosseisu. Taf14 N-terminaalses osas leidub konserveerunud
YEATS-domeen, millel on näidatud seondumist H3K9 atsüülmodifikatsioonidega (krotonüül- ja
atsetüüllüsiinidega), võimaldades oletada Taf14 kromatiini- ja transkriptsiooniseoselisi funkt-
sioone. Taf14 näib olevat oluline stressivastuse kujunemises, kuivõrd selle faktori puudumine
toob kaasa hulgaliselt häireid kasvus ja morfoloogias ning tundlikkust DNA kahjustustele. Sel-
legipoolest on vähesed neist efektidest piisava põhjalikkusega kirjeldatud ning Taf14 täpsed
toimemehhanismid suuresti defineerimata.

Kuulumine kahe basaalse transkriptsioonifaktori koosseisu viitab Taf14 olulisusele transkript-
sioonis. Pol II subühiku Rpb9 deleteerimine koos Taf14-ga põhjustab letaalset fenotüüpi. Kuna
Rpb9 on seotud mitme TFIIF-i funktsiooniga, on see võimalikuks interaktsioonikohaks Rpb9
ja Taf14 vahel. Samas on nii Rpb9 kui Taf14 seotud erinevate DNA reparatsiooniradadega,
mistõttu võib nende deleteerimine põhjustada üleüldist genoomset ebastabiilsust, mitte tuleneda
konkreetsest füsioloogilisest seosest.

Antud töö raames uuriti Taf14 ja RNA polümeraas II subühiku Rpb9 rolli TFIIF-i jõudmises
promootorile. Hinnati Rpb9 ja Taf14 puudumise individuaalseid efekte transkriptsiooni indukt-
sioonile nii faktorite promootorile jõudmise kui ka Pol II transkriptsiooni võtmes. Töö tulemustest
nähtus, et Rpb9 on vajalik TFIIF-i ja Pol II interakteerumiseks in vivo. Seejuures ei oma Rpb9
tsütoplasmasse sidumine efekti Pol II transkriptsioonile ning Rpb9-puudulik polümeraas on
induktsioonikiiruses võrreldav metsiktüüpi polümeraasiga. Taf14 puudumisega ei kaasnenud
spetsiifilist alanemist promootorile seondunud TFIIF-is, kuid see põhjustas üldise languse Pol II
transkriptsioonis, mis on kooskõlas taf14Δ rakkude kasvukiiruse aeglustumisega. Taf14 ülesan-
nete väljaselgitamiseks tuleks täiendavalt uurida erinevate Taf14-komplekside kokkupuutekohti,
mis võiks põhjendada Taf14 osalemist stressivastuse reguleerimises.
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The role of transcription factor Taf14 and RNA polymerase II subunit
Rpb9 in the recruitment of TFIIF

Johanna Luige

SUMMARY

Transcription is a fundamental cellular process, that is highly conserved from budding yeast
(Saccharomyces cerevisiae) to human. Transcription of protein coding genes is dependent on RNA
polymerase II (Pol II), which is recruited to the promoter by general transcription factors (GTFs),
forming a 2.5 MDa preinitiation complex (PIC). GTFs are required for promoter recognition,
DNA melting and transcription start site selection. Among the six GTFs, TFIIF and TFIID share
a yeast-specific subunit Taf14, which is also present in some chromatin remodelling complexes
(INO80, SWI/SNF, RSC) and histone H3 acetyl transferase NuA3. Loss of Taf14 results in a
multitude of defective phenotypes, such as sensitivity to heat, osmotic and genotoxic stress, as
well as defects in polymerisation of cytoplasmic actin. Therefore, Taf14 has the potential to act as
a mediator between different complexes and potentially link various processes (e.g transcription
and DNA repair)(Schulze jt., 2010; Erlich jt., 2008; Zhang jt., 2004). In this study, the role of
Taf14 in TFIIF is examined in the context of TFIIF recruitment to promoter upon transcriptional
induction. Additionally, the requirement of RNA polymerase II subunit Rpb9 is shown to be
important for TFIIF-Pol II connection in vivo.

Rpb9 is one of the two non-essential subunits of RNA polymerase II and is implicated in
transcription initiation, elongation and transcription-coupled repair (Li ja Smerdon, 2002). Cells
depleted of Rpb9 are sensitive to heat and genotoxic agents, confirming the necessity of Rpb9
in general transcription and DNA repair (Sein jt., 2018). Both TFIIF and Rpb9 are important
for transcription start site selection and TFIIF is thought to remain in a stable complex with
Pol II, mediating reinitiation of transcription (Rani jt., 2004). Rpb9 has been shown to mediate
recombinant TFIIF (2 out of 3 subunits) and Pol II connection in vitro (Ziegler jt., 2003). Rpb9
has also been discovered to produce a synthetically lethal phenotype, when combined with
Taf14 deletion (unpublished results), showing physiological interaction either directly or through
accumulation of individual defects.

The aim of this study was to determine dependence of either Rpb9 or Taf14 in the recruitment
of TFIIF to the inducible GAL10 promoter. Using the Anchor-away technique for conditional
depletion of Taf14 or Rpb9, the binding of Pol II and TFIIF components was assessed by
chromatin immunoprecipitation. When Taf14 was depleted from the nucleus, there was a lag
in Pol II recruitment and a corresponding delay in the recruitment of the remaining TFIIF.
Moreover, analysing the mRNA levels of GAL10 showed a significant reduction upon Taf14-
depletion, compared to wild-type strain. This is in concert with the reported decrease in global
transcription upon loss of Taf14. However, no specific reduction in promoter-bound TFIIF was
seen in connection to loss of Taf14.
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From structural analyses of the Pol II PIC and from in vitro assays of PIC formation, the
physical interaction of Rpb9 and TFIIF is strongly implied (Robinson jt., 2016; Ziegler jt.,
2003). This study confirms the interaction in vivo and provides a dynamic profile of TFIIF
promoter binding. The conditional nuclear depletion of Rpb9 resulted in a significant decrease of
promoter-bound TFIIF, while the Pol II levels were unaffected. As TFIIF is generally believed to
be essential for transcription initiation, the transcriptional activity of Rpb9-depleted polymerase
was determined by GAL10 mRNA levels. In contrast to Taf14-depletion, Rpb9-depletion had no
effect on transcription of GAL10, although the decrease in TFIIF recruitment was detected. Lastly,
the binding of the yeast-specific TFIIF subunit Taf14 was assessed, when Rpb9 was depleted
from the nucleus. Interestingly, the lower levels of promoter-bound Taf14 seen in Rpb9-depleted
cells were not as substantial as seen for the rest of TFIIF. Taf14 can, however, interact with
other complexes on the promoter and is clearly not detrimental for TFIIF connections with the
polymerase.

As the component of many transcription-related complexes, that have divergent functions, the
cellular role of Taf14 remains unclear. Rpb9 and Taf14 are separately non-essential, however,
synthetically lethal when deleted together, which is a strong argument for a functional interaction
between the factors. This study reveals the necessity of Rpb9 for effective TFIIF recruitment in

vivo. Although Taf14 is not recquired for TFIIF recruitment, the depletion of Taf14 confirms
reduction in transcriptional activity. In order to elucidate the main functions of Taf14 further
investigation is needed.
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Lisad

Lisa 1

1 liitri söötme valmistamiseks lisatakse 2 g segu.

Tabel 4. Drop-out segu koostis SC söötme jaoks

Ühend Kogus
Alaniin 2 g
Arginiin 2 g
Asparagiin 2 g
Aspartaat 2 g
Tsüsteiin 2 g
Glutamiin 2 g
Glutamaat 2 g
Glütsiin 2 g
Inositool 2 g
Isoleutsiin 2 g
Lüsiin 2 g
Metioniin 2 g
Para-aminobensoehape 2 g
Fenüülalaniin 2 g
Proliin 2 g
Seriin 2 g
Treoniin 2 g
Türosiin 2 g
Valiin 2 g
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Lisa 2

Töös kasutatud plasmiidide kaardid.

Joonis 18. Plasmiidi pB-3xFLAG-KanMX kaart. Vektori osad: markergeenikassett KanMX;
3xFLAG epitoop; praimerite TFG1-3xTAG-3’ ja TFG1-3xTAG-5’ ning kontrollpraimeri FBA1-
ctrl-2 seondumiskohad. Kaart on koostatud programmiga SnapGene Viewer.
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Joonis 19. Plasmiidi pRS416-N-FLAG-TAF14 kaart. Vektori osad: bakteriaalseks amplifikat-
siooniks ori replikatsiooniorigin ja selektsiooniks AmpR resistentsuskassett; CEN/ARS järjestus
stabiilseks replikatsiooniks ja säilimiseks pärmis; markergeen URA3; 3xFLAG epitoop geeni
TAF14 N-terminuses; praimerite TAF14-1R, TAF14-1F, TAF14-stop139-R ja pRS-TAF14-F
seondumiskohad; restriktaasi EcoRV lõikesaidid. Kaart on koostatud programmiga SnapGene
Viewer.
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Lisa 3

Järgnevas tabelis on toodud töös kasutatud oligonukleotiidide järjestused.

Tabel 5. Kasutatud oligonukleotiidid

Nimi Järjestus Kasutamine
TFG1-
3xTAG-5’

5’-AAAAATTGTGTCGAAAGGTTGGCA
ATGACCACATGGAATTAAAGAAAGAG
TCTAGAGGGGCGGTTCAC-3’

TFG1 C-terminuse tag

TFG1-
3xTAG-3’

5’-AAAGAACGAAAACTAAATAACCT
ATTAAGTACATAACATTATAAACTAAC
CAGGAAACAGCTATGACCATG-3’

TFG1 C-terminuse tag

TFG1-4F 5’-GAAGATTGATGAGGATGGTGAA-3’ TFG1 tag kontroll
FBA1-ctrl-
2

5’-CGAACTCCAAAATGAGCTATC-3’ TFG1 tag kontroll

pRS-
TAF14-F

5’-CACTCAAGACGAGAAAGCTCTTT
AGCAAAGTACTGACAAAAAACTTGAA
GGCAGATTGTACTGAGAGTGCACC-3

TAF14 N-terminuse tag

TAF14-1R 5’-GTGTCGCGGTTATTGGAATA-3’ TAF14 N-terminuse tag
TAF14-1F 5’-GAAATATTGTTGGCTAGCTTTCC-3’ TAF14 tag kontroll
TAF14-
stop139-R

5’-TTACCTTTTATTATTCAGTAGAT
CCACTTTTCGCAAG-3’

TAF14 tag kontroll

GAL10-
pr2-F

5’-CGTACTTCAATATAGCAATGAGCAG-3’ qPCR

GAL10-
pr2-R

5’-GGACGCAAAGAAGTTTAATAATCA-3’ qPCR

Tel6-F 5’-TAACAAGCGGCTGGACTACTTTC-3’ qPCR
Tel6-R 5’-GATAACTCTGAACTGTGCATCCACTC-

3’
qPCR

GAL10-F 5’-CTTAGGGCCTACTAATCCGTAT-3’ RT-PCR
GAL10-R 5’-TTGTTTGGTATACCTAGCGGAT-3’ RT-PCR
FBA1-alg-
F

5’-GAGAAAGACCGGTGTCATCGTTGG-3’ RT-PCR

FBA1-alg-
R

5’-CCTTACCAGCGAAGTAAGCAGCAC-3’ RT-PCR
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Lisa 4

Töös kasutatud lahused.

Tabel 6. Lahused

Lahus Koostis
FA-lüüsipuhver 50 mM Hepes-KOH pH 7.5

140 mM NaCl
1 mM EDTA
1% Triton X-100
0,1% Na-deoksükolaat

FA-500 50 mM Hepes-KOH pH 7.5
500 mM NaCl
1 mM EDTA
1% Triton X-100
0,1% Na-deoksükolaat

LiCl pesulahus 10 mM Tris-HCl pH 8
250 mM LiCl
0,5% NP-40
0,5% Na-deoksükolaat
1 mM EDTA

TES 10 mM Tris-HCl pH 7.5
1 mM EDTA
100 mM NaCl

Elueerimispuhver 100 mM Tris pH 7,8
10 mM EDTA
1% SDS
400 mM NaCl

1 X PBS 8 g/l NaCl
0,2 g/l KCl
1,4 g/l Na2HPO4

0,2 g/l KH2PO4

pH 7,4
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