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SOUHRN 

Proteiny patří mezi základní stavební jednotky všech organismů. Proto je pochopení jejich 
funkce na molekulární úrovni jedním z klíčových cílů současného biologického, biochemického 
a biofyzikálního výzkumu. Je důležité charakterizovat aspekty ovlivňující lokalizaci bílkovin 
do vnitrobuněčných částí se specifickými funkcemi a jejich samotnou dynamickou strukturu, včetně 
multiproteinových komplexů. Jakékoliv narušení těchto proteinových vlastností může vést ke vzniku 
různých onemocnění. 

Většina proteomických studií je dnes prováděna pomocí biochemických přístupů, které nám 
umožňují studovat mnohobuněčný organismus nebo tkáň najednou. Nevýhodou těchto metod 
je složitá příprava vzorku a potřeba velkého počtu buněk. Tato kombinace vede ke ztrátě informací 
z jednotlivých buněk na molekulární úrovni. 

Oproti tomu mikroskopické techniky mohou poskytnout poměrně podrobné informace 
o sledovaných bílkovinách, navíc z jednotlivých buněk. Pro studium lokalizace proteinů v různých
částech lidských lymfocytů jsme vybrali trans-membránové adaptorové proteiny (TRAPy). 
Kombinací metod DNA manipulace a fluorescenční mikroskopie jsme sledovali i jejich 
nanoskopickou organizaci na plazmatické membráně. Jako zástupci byly vybrány tyto proteiny: 
„linker of activation of T lymphocytes” (LAT), “phosphoprotein associated with glycosphingolipid-
enriched membrane microdomains” (PAG) a “non-T-cell activation linker” (NTAL). Jedná 
se o bílkoviny s jednou trans-membránovou doménou (TMD), která je palmitoylovaná a u všech 
má podobnou hydrofobicitu a délku. Navíc tito zástupci postrádají extracelulární doménu, která 
by měla vliv na jejich vlastnosti. 

Pomocí transientní transfekce buněk fluorescenčně označenými proteiny jsme prokázali efekt 
palmitoylace na cílení LATu na plazmatickou membránu. Podobné působení nebylo u ostatních 
zástupců pozorováno. Takto odlišné chování může být způsobené přítomností aminokyselinových 
zbytků, které narušují spirální strukturu TMD. Jejich přítomnost vede ke vzniku dynamického zlomu 
uprostřed α-šroubovice. Transfekcí umělých proteinů s vysoce hydrofobní TMD jsme potvrdili 
pravidlo „pozitivního náboje na vnitrobuněčné straně“ tohoto segmentu. Účinnost jejich transportu 
na membránu byla snížena, pokud byl elektrostatický náboj symetrický na obou stranách. Dále jsme 
potvrdili funkci DxE / YxxØ aminokyselinových sekvenčních motivů, které jsou kódovány v sekvenci 
C-terminální části LATu a PAGu. Tyto motivy slouží proteinům k uvolnění z endoplasmatického 
retikula. 

Byl vyvinut nový postup zpracování vzorku pro mikroskopii s vysokým rozlišením. Naše 
metoda radikálně zlepšila kvalitu získaných jedno-molekulárních dat a navíc zachovala morfologii 
povrchu lymfocytů přichycených k mikroskopickému sklu. Díky nové přípravě vzorku a vylepšené 
a zjednodušené trojrozměrné kvantitativní analýze dat jsme zjistili, že dříve popsané 
mikrostruktury CD4 jsou ve skutečnosti akumulací tohoto koreceptoru na vrcholcích mikrovilů. Tato 
organizace je závislá na palmitoylaci CD4. Oproti tomu CD45 molekula byla distribuována náhodně 
na těle a bázi mikrovilů. Segregace těchto dvou molekul naznačuje mechanismus regulace 
signalizace T buněk pomocí uspořádání jejich plasmatické membrány. 

V souhrnu všechny prezentované výsledky ukazují důležitost metod fluorescenční mikroskopie 
při charakterizaci proteinů v jejich přirozeném prostředí. Jak v jednotlivých buňkách, tak na úrovni 
individuálních studovaných molekul. 
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