
Abstrakt 

Peroxisomy a mitochondrie hrají důležitou roli v metabolismu kyslíku. U eukaryotických 

organismů, kteří se evolučně adaptovali k životu bez kyslíku (anaerobióze) proto dochází k 

metabolickéredukci mitochondrií a dosud se soudilo, že současné dochází ke ztrátě 

peroxisomů. Anaerobní protista Mastigamoeba balamuthi (Mb), Pelomyxa schiedti (Ps) a 

Entamoeba histolytica (Eh) toto paradigma popírají. Obsahují jak anaerobní typy mitochondrií 

(hydrogenosomy, mitosomy), tak rovněž „anaerobní peroxisomy“. Peroxisomy Mb/Ps 

obsahují soubor 13 peroxinů (Pexy), které zahrnují základní členy z každé funkční skupiny, 

včetně složek pro import proteinů do matrix peroxisomů pomocí adresových sekvencí PTS1 a 

PTS2. Naproti tomu Eh peroxisomy obsahují redukovaný soubor pouhých 7 Pexů a chybí jim 

několik komponent, které jsou vysoce konzervované u většiny eukaryotních linií včetně složek 

PTS2 systému (Pex7), RING komplexu (Pexy 2/10/12), dokovacího komplexu (Pex13) a 

receptoru pro peroxisomální membránový import (Pex3). Funkce těchto organel zůstává ne 

zcela jasná. Jejich obsah je různorodý a neobsahují typické enzymy peroxisomální beta-

oxidace a katalázu. Peroxisomy Mb obsahují některé enzymy pro biosyntézu pyrimidinu a 

kofaktorů (CoA), karbohydrátového metabolismu a specifickou peptidázu pro odštěpování 

signálního peptidu z proteinů obsahujících PTS2. Peroxisomy P. schiedti se zřejmě účastní 

metabolismu aminokyselin, karbohydrátů a hydroláz. Dosud jediným známým enzymem u 

peroxisomů Ehje myo-IDH, která je rovněž u   peroxisomů Mb a Ps. Biochemická analýza 

ukázala, že myo-IDH Eh nejspíše používá myo-inositol jako preferovaný substrát, ale dokáže 

rovněž využít scyllo-inositol, D-glukózu a D-xylósu. Navazující enzymy katabolické dráhy 

inositolu však chybí. Domníváme se proto, že se myo-IDH účastní udržování redoxní 

homeostázy. Duální lokalizace EhPex11 a některých matrixových proteinů v anarobních 

peroxisomech a hydrogenosomech navíc naznačují metabolické interakce mezi těmito 

organelami. Přítomnost peroxisomů u E. histolytica, M. balamuthi, P. schiedti (a zřejmě 

dalšími archaméb) bourá současné paradigma „žádný kyslík, žádné peroxisomy“ a otevírá nové 

možnosti pro evoluční výzkum anaerobních protistů a může přinést nové potenciální cíle pro 

vývoj antiparazitráních léčiv. 


