
ABSTRAKT (CZECH) 

Lysozomy představují centrální degradační kompartment eukaryotních buněk. Tyto organely 

s kyselým pH a řadou kyselých hydroláz jsou určeny k degradaci a recyklaci materiálu pro 

buněčnou homeostázu a výživu. 

Rozsáhlé studie savčích lysozomů odhalily dlouhý seznam lysozomálních proteinů. Jak lze 

očekávat, největší podskupinu tvoří hydrolázy, avšak funkce většiny z nich zůstává nejasná. 

O biogenezi a funkci lysozomů parazitických protistů je známo jen málo a ještě méně o jejich 

roli v sekreci. Cílem této studie bylo objasnit složení (fago-)lysozomálního proteomu lidského 

parazita Trichomonas vaginalis a jeho zapojení do sekrece hydroláz. Naše studie odhalili, že 

lysozomální proteom zahrnuje 462 proteinů ve 21 funkčních třídách. Hydrolázy představovaly 

největší funkční třídu a zahrnovaly proteázy, lipázy, fosfatázy a glykosidázy. Identifikace 

velkého souboru proteinů zapojených do vezikulárního transportu a přestavbě cytoskeletu 

ukazuje, že fagolysozomální kompartment je velmi dynamickou strukturou. Několik hydroláz 

jsme také identifikovali v sekretomu T. vaginalis, včetně cysteinové proteázy TvCP2, avšak 

způsob jejich sekrece byl nejasný. Studium lysosomů odhalilo, že k sekreci TvCP2 dochází 

spíše prostřednictvím lysozomů než klasickou sekreční cestou. 

Dále jsme ukázali, že cysteinová proteáza CLCP, která je rezidentní v lysozomech je specificky 

rozpoznána a importována do lysozomů v závislosti na glykosylaci. Zavedení glykosylačních 

míst do sekvence β-amylázy, která je sekretována klasickou sekreční drahou přesměrovalo 

tento protein do lysozomů, což potvrdilo klíčovou úlohy glycosylace pro transport do lysoszomů 

K rozpoznání glykosylačního lysosomálního markeru jako je manóso-6-fosfát (M6P) by mohl 

sloužit M6P-receptor, TvMPR, který jsme našli v lysozomálním proteomu. Avšak T. vaginalis 

postrádá enzymy pro tvorbu M6P a tak způsob rozpoznání lysozomálního signálu zůstává 

nejasný. 

Celkově tato studie ukazuje na společný evoluční původ lysozomů protistů jako je T. vaginalis 

a mnohobuněčných organismů, vzhledem k tomu, že sdílejí velký soubor společných 



lysozomálních komponentů. Jsou však také patrné důležité rozdíly, které by mohly být 

relevantní pro virulence parazitů. V budoucích studiích je třeba objasnit, zda se TvMPR nebo 

jiné možné receptory podílejí na rozpoznání a importu proteinů do lysozomů a přesnou 

strukturu lysozomálního rozpoznávacího markeru. 


