
Charakterizace unikátních proteinů Giardia intestinalis a jejich úloha v biogenezi 

mitosomů 

Oponentský posudek 

Podnětem pro vypracování diplomové práce bylo prohloubit poznatky proteomických 

studií mitosomu Giardia intestinalis a blíže charakterizovat proteiny interaktomu translokázy 

vnější mitosomální membrány tzv. GiTom40 a membránového proteinu vnější mitosomální 

mebrány GiMOMP35.   

Zadání diplomové práce si kladlo za cíle: (i) in silico analyzovat potenciální 

interaktom GiTom40 a GiMOM35. (ii) Na základě bioinformatické analýzy interaktomu 

vybrat vhodné kandidáty pro studium jejich funkce v biogenezi mitosomu. (iii) Vytipované 

geny zaklonovat a exprimovat v giardiích a dále exprimované proteiny lokalizovat 

imunofluorescenční mikroskopií v buňkách G. intestinalis. (iv) Jeden vybraný protein 

podrobně charakterizovat a s použitím cross-linkerů a afinitní purifikací vyizolovat jeho 

interaktom. 

Autorka podrobně charakterizovala různými bioinformatickými metodami celkem 40 

proteinů. Z těchto proteinů vybrala šest kandidátů pro další práci. Tři znich představují 

potencionální membránové transportéry, jeden je kandidátem pro zprostředkování interakce 

mitosomu s endoplasmatickým retikulem. Další protein je hypotetický membránový 

transpotér a posledním vybraným proteinem je homolog středního řetězce dyneinu. Vybrané 

geny byly v giardiích exprimovány s BAP tagem a s bakteriálním enzymem biotin ligázou 

BirA, která značí exprimovaný protein na BAP tagu biotinem. To umožňuje exprimovaný 

protein detekovat nejen protilátkou proti BAP tagu, ale také lze protein značený biotinem 

detekovat streptavidinem. Biotinylovaný protein je také možné izolovat z buněk afinitní 

purifikací a to využitím vazby biotinu na streptavidin. Celkem byly tři proteiny lokalizovány 

do endoplasmatického retikula, homolog středního řetězce dyneinu byl lokalizovaný v oblasti 

bičíků a mikrotubulárních struktur. Překvapivě však ani jeden protein nebyl lokalizovaný 

v mitosomech. Vybrané proteiny byly také detekovány a charakterizovány imunoblotingem. 

Pro další experimentální práci autorka vybrala homolog středního řetězce dyneinu. 

Předpokladem pro výběr byl fakt, že by se tento protein mohl podílet na distribuci mitosomů 

v giardiích. Autorka podrobnou analýzou in silico charakterizovala tento protein jako 

homolog vnějšího raménka axonemálního dyneinu. Tím bohužel nepodpořila výchozí 

hypotézu, že by se tento protein mohl podílet na transportu mitosomů v giardiích. 



Imunofluorescenční mikroskopií se také neprokázala přímá kolokalizace s mitosomy. Izolace 

interaktomu také bohužel neproběhla podle představ. Autorka sice úspěšně prokázala vazbu 

crosslinkeru DSP na biotinylovaný homolog vnějšího raménka axonemálního dyneinu, ale 

komplex proteinů s navázaným biotinem, popř. biotinylovaný protein samotný se nedařilo 

navázat na streptavidin (který je navázaný na tzv. ,,Dynabeads,,) a vyizolovat z buněk. 

Autorka zde ale prokázala nezlomnou vůli a navzdory všem nesnázím se jí nakonec podařilo 

biotinylovaný protein za silně redukujících podmínek navázat na Dynabeads se 

streptavidinem. Bohužel takto navržený pokus znemožňuje použití crosslinkeru DSP, který 

obsahuje disulfidické můstky. Autorka již bohužel neměla více času na izolaci interaktomu za 

použití crosslinkeru DST, který je schopný propojovat proteiny kovalentní vazbou v silně 

redukčním prostředí. Na druhou stranu úspěšně prokázala modrou nativní elektroforézou 

přítomnost středního řetězce dyneinu giardie v několika komplexech o velikosti 210 až 1200 

kDa. Nedokážu ale pochopit, proč nedošlo k další analýze detekovaných komplexů např. 

metodou hmotnostní spetkrometrie. Tímto způsobem by šlo podle mého názoru také 

rozpoznat možné kandidáty interaktomu středního řetězce dyneinu, i když by už nebylo 

možné doplnit o tyto poznatky výsledky diplomové práce. Celkově diplomová práce cíle 

splnila, i když né vždycky se podařilo dotáhnout experimentální práci do konce.  

Diplomová práce je svižně a přehledně napsaná s minimálním množstvím formálních 

chyb. Velmi si cením přehledně napsaného úvodu a zajímavě pojaté diskuze. Kriticky ale 

musím poukázat na některé chyby v kapitole 4. materiál a metodika a v kapitole 5. ve 

výsledcích. Ve větě ,, Cytosolická BirA byla vložena do plasmidu….,, bych raděj napsal 

,,Bakteriální BirA byla vložena do plasmidu…..,,. DNA značená chemikálií SYBR Safe se 

v naší laboratoři sice zobrazuje UV zářením, ale pro manipulaci s gelem se používá záření o 

jiné vlnové délce. Buňky není možné fixovat paraformaldehydem. Jedná se o polymer 

formaldehydu. Jeho rozpouštěním se uvolňuje formaldehyd, který se pak používá na fixaci 

buněk. Autorka v textu opakovaně používá termín SDC, na který chybí odkaz v seznamu 

zkratek. Také je zmateně používán název pro vzorkový pufr na SDS page, který obsahuje 

merkaproethanol a bromfenolovou modř a vzorkový pufr bez těchto dvou chemikálií. U 

obrázku 9. V kapitole 5. výsledky je chybně diskutovaný výsledek imunoblotu. Biotinylovaný 

protein GL50583_137685 tvoří komplexy, které nelze detekovat konjugátem Str488. Autorka 

to zdůvodňuje tím, že nedochází uvnitř komlexu k biotinylaci. To je nesmysl. Biotin uvnitř 

komplexu není přístupný pro konjigát Str488 a proto lze detekovat pouze protein o správné 

velikosti. 



Otázky: 

1) Autorka uvádí, že mitosomy giardií se liší od klasické mitochondrie mimo jiné tím, 

že se nepodílejí na apoptóze buněk. To samo o sobě není zas tak překvapivé, protože existují 

mitochondrie, které se také nepodílejí na apoptóze. U jakých organismů by jste takové 

organely hledala? 

2) Jedinou funkcí mitosomů je syntéza Fe-S center železosirných proteinů. Proč je tato 

syntéza lokalizovaná nejenom v matrix mitosomů, ale i např. v matrix hydrogenosomů a 

v matrix klasických aerobních mitochondrií? Je v matrix aerobní mitochondrie přítomný 

kyslík? 

3) Vazba bitoinu a streptavidinu je velmi silná. U giardií jste tento jev využila 

k afinitní purifikaci biotinylovaného proteinu. K tomu je ale zapotřebí transfekovat giardie 

dvěma plasmidy. Jeden palsmid  exprimuje biotin ligázu BirA a druhý plasmid studovaný 

protein s místem biotinylace, tzv. BAP tagem. Bylo by možné použít systém jednodušší, který 

využívá vazby strep-tagu (tj. tagu připojeného na studovaný protein) a strep-tactinu? Strep-

tactin je upravený streptavidin, který místo biotinu efektivně váže strep-tag. Strep-tactin XT je 

dokonce shopný vázat dva strep-tagy. Nebylo by zapotřebí transfekovat giradie dvěma 

plasmidy a také by se nemusel používat ke značení biotin. Proč je tedy lepší studovaný 

protein značit biotinem a ten izolovat afinitní purifikací namísto využití přímé afinitní 

purifikace (tj. bez použití biotinu)? 

4) Zkoušela jste na studium interaktomu použít cross-linkery s kratší délkou raménka 

než DST (DST má délku raménka cca. 12Å)? Je možné zakoupit celou škálu crosslinkerů 

s délkou raménka cca. 6Å. Myslíte si, že by se tím zvýšila specifita interaktomu?  

5) Plánujete v budoucnu zopakovat nativní elektroforézu s tagovaným dyneinem 

středního řetězce a analyzovat hmotnostní spektrometrií komplexy, ve kterých se nachází? 

Anebo to neplánujete proto, že takto analyzované vzorky jsou příliš komplexní a výstupem by 

bylo až příliš mnoho identifikovaných proteinů? 

Závěrem: 

Diplomovou práci hodnotím na výbornou a po zodpovězení otázek ji doporučuji k obhajobě. 

Petr Rada        V Praze dne 13.5.2019 


