
Abstrakt 

 Mitochondriální ATP syntáza je posledním z komplexů oxidačně fosforylačního 

(OXPHOS) systému lokalizovaného na vnitřní mitochondriální membráně. Její hlavní funkcí je 

využití mitochondriálního membránového potenciálu (Δψm) vytvořeného komplexy elektron 

transportního řetězce (ETC) k produkci energie ve formě ATP. Savčí ATP syntáza je 

sestavená ze 17 různých podjednotek, které jsou organizovány do membránové Fo a do matrix 

směřující F1 domény. Defekty komplexu V a jejich projevy na úrovni mitochondrií, buněk, tkání 

i celého organizmu byly zkoumány na různých modelech, včetně lidských buněčných linií 

odvozených z tkání pacientů. V mnoha případech vykazují mitochondriální onemocnění tzv. 

prahový efekt (efekt thresholdu), při kterém se defekt na úrovni genu fenotypově projeví pouze 

v případě poklesu enzymové aktivity a/nebo obsahu konkrétního komplexu pod určitou 

prahovou hodnotu.  

 Tato práce byla zaměřená na objasnění funkčních dopadů deficience ATP syntázy u 

HEK293 buněčných linií s potlačenou expresí γ, δ nebo ε podjednotek centrálního stonku ATP 

syntázy. Analyzovali jsme řadu klonů s utišenou expresí uvedených podjednotek a ukázali na 

proměnlivé snížení obsahu sestavené ATP syntázy, kterému odpovídalo i snížení obsahu 

jednotlivých podjednotek tohoto enzymu. Jedinou výjimkou byla podjednotka Fo-c, jejíž obsah 

se nesnižoval spolu s ostatními podjednotkami a u některých z klonů byl dokonce zvýšen. 

Deficience ATP syntázy měla za následek snížení viability buněk za podmínek limitace 

živinami, které se projevilo jako threshold v knockdown klonech (KD) se zbytkovým obsahem 

ATP syntázy nižším než 50 %. Snížená funkční kapacita ATP syntázy byla následně 

charakterizována u nejvíce postíženého klonu, kdy jsme pozorovali pokles respiračních 

kontrolních indexů. Zatímco obsah ATP syntázy u studovaných klonů byl snížen v rozmezí 90-

15 % v porovnání s kontrolou, ostatní OXPHOS komplexy vykazovaly variabilně zvýšenou 

expresi, pravděpodobně v důsledku kompenzace. 

Dále jsme zavedli techniku afinitní purifikace ATP syntázy pomocí vazby IF1 inhibičního 

proteinu. Připravili jsme dostatečné množství rekombinantního IF1 proteinu, který vykazoval 

schopnost vázat se na ATP syntázu a v praxi ověřili použitelnost metodiky pro izolaci ATP 

syntázy z mitochondrií potkanních jater. Izolovaná ATP syntáza nebyla kontaminována 

ostatními OXPHOS komplexy. Daná metoda bude použitelná k budoucí charakterizaci modelů 

s deficiencí ATP syntázy, jako například i modelů utišění podjednotek centrálního stonku.  
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