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acetyl koenzym A
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nukleotidový pár
hovězí sérový albumin
koenzym A
cytochrom c oxidáza
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modifikované minimální esenciální médium dle Dulbecca
dimethylsulfoxid
deoxynukleozidtrifosfát
5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoat)
dithiothreytrol
ethylendiamintetraoctová kyselina
flavinadenindinukleotid oxidovaný
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Fabryho choroba (Fabry disease)
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globotriaosylceramidy
Gaucherova choroba (Gaucher disease)
lidské kožní fibroblasty („Human Skin Fibroblasts“)
dichlorodihydrofluorescein diacetate
draselný fosfátový pufr
lysosomální a - manosidáza
laurylmaltosid
lysosomální střádací poruchy ("lysosomal storage disease“)
mitochondriální myopatie, encefalopatie a iktu podobné příhody
myoklonická epilepsie a ragged-red fibers
maternálně děděný Leigh syndrom
metachromatická leukodystrofie
mediátorová RNA
mitochondriálně kódovaná transferová RNA
mitochondriální deoxyribonukleotidová kyselina
mitochondriální elongační faktor
nikotinamidadenindinukleotid oxidovaný
nikotinamidadenindinukleotid redukovaný
neuropatie, ataxie, retinitis pigmentóza
NADH: cytochrom c redukáza
jaderná deoxyribonukleotidová kyselina
NADH: koenzym Q reduktáza
Niemann-Pickova choroba typu A
oxalacetát
protein senzitivní k oligomycínu (podjednotka e komplexu V)
oxdativní fosforylace
fosfátový pufr
polymerázová řetězová reakce („polymerase chain reaction“)
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Pi
PTP
Q10
rRNA
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SDS
SQR
TE
TMPD
TRIS
tRNA
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anorganický fosfát
propustné membránové póry („permeability transition por)
koenzym Q10
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5% Serva Blue G
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buňky s depletovanou mtDNA
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1. ÚVOD

1.1. Energetický metabolismus buňky
Eukaryotické buňky jsou schopné získávat energii ve formě ATP dvěma cestami,
a to v závislosti na aerobních nebo anaerobních podmínkách. Bez přítomnosti kyslíku
může být energie generována glykolýzou nebo oxidací glukózy na etanol nebo kyselinu
mléčnou. V aerobních podmínkách probíhá kompletní oxidace cukrů, tuků i proteinů na
CO2 a H2O za účasti vysoce účinného mitochondriálního dýchacího řetězce a ATP
syntázy, kde je generováno přibližně 15 krát více ATP než při samotné glykolýze
(Fontanesi, 2006).
Dýchací řetězec je spjat s Krebsovým cyklem, který je zdrojem redukčních
ekvivalentů,

flavinadenindinukleotidů

(FADH2)

a

nikotinamidadenindinukleotidů

(NADH+H+). Redukční ekvivalenty v procesu zvaném oxidativní fosforylace (OXPHOS)
dodávají elektrony do dýchacího řetězce. Uvolněné elektrony jsou pak sérií respiračních
protonových pump, označovaných jako komplex I – IV, dodány až na svůj konečný
akceptor, kyslík. Jednotlivé komplexy čerpají za průchodu elektronů řetězcem H+ ionty
přes vnitřní mitochondriální membránu a vytvářejí protonový gradient. H+ ionty poté
procházejí komplexem ATP syntázy za tvorby molekul ATP.
Biogeneze dýchacího řetězce je podmíněna jak jadernou DNA (nDNA), tak
mitochondriální DNA (mtDNA) a proces konečného složení každého jednotlivého
enzymu je kontrolován řadou jaderně kódovaných proteinů.

1.2. Mitochondrie
Mitochondrie je membránovou organelou s řadou nepostradatelných funkcí pro
život buňky. Mitochondrie jsou kromě produkce energie také sídlem syntézy porfyrinu,
části močového cyklu, metabolismu lipidů a přeměny aminokyselin, podílejí se na
průběhu procesu apoptózy, na udržení vápníkové homeostázy, na produkci reaktivních
kyslíkových radikálů a na jimi zprostředkované buněčné signalizaci. Mitochondrie hrají
dále klíčovou roli v metabolismu řady xenobiotik (Gunter et al. 2004). V současné době
je známo velké množství proteinů se vztahem k mitochondriálním funkcím (Frey et al.
2002).
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Mitochondrie obsahují vlastní mtDNA, přičemž v jedné organele se mohou
vyskytovat současně molekuly mtDNA nesoucí mutaci a molekuly bez přítomnosti
mutace. Takový stav se nazývá heteroplazmie a právě její míra, vyjadřovaná obvykle
procentem mutovaných molekul, souvisí se závažností a prognózou mitochondriálně
podmíněných onemocnění. Řada mitochondriálních poruch je spjata s mutacemi v
jaderných genech a podléhá pravidlům mendelovské dědičnosti, mutace v mtDNA jsou
děděny maternálně.

1.2.1. Struktura mitochondrií
Strukturálně se mitochondrie sestávají z vnější membrány, mezimembránového
prostoru, vnitřní membrány a na proteiny velice bohaté mitochondriální matrix.
Mitochondriální membránový systém byl popsán jako dvě kontinuální ale oddělené
membrány, z nichž vnitřní tvoří mitochondriální kristy, které významně zvětšují její
povrch. Vnější a vnitřní membrána jsou spojeny omezeným počtem míst zvaných
kristální spojení s obvyklým průměrem cca 30 nm, který může být měněn na základě
změn objemu matrix a respirační aktivity (Mannella 2000). Mitochondrie jsou
organizované do tzv. mitochondriální sítě, neboli mitochondriálního retikula, které
dynamicky odpovídá na stav buňky (Margineantu et al. 2002). Struktura mitochondrie v
kultivovaném fibroblastu a v jaterních buňkách zachycená elektronovou mikroskopií je
zobrazena na Obr. 1.

Obr. 1: Elektronmikroskopický snímek mitochondrií v kultivovaných lidských fibroblastech (A) (Brantova
et. al., 2004) zvětšeno 44 000x a lidských jaterních buněk (B) (Lea et al., 1994), zvětšeno 15 000x. Na
snímku je patrný protáhlý tvar mitochondrie v kultivovaných fibroblastech, dvojitá membrána a bohatě
vyvinuté kristy a sférický tvar jaterních mitochondrií.

Mitochondrie lidských i krysích jaterních buněk, stejně jako mitochondrie
lidských fibroblastů pěstovaných v buněčné kultuře, obsahují tubulární kristy
pozorovatelné skenovacím elektronovým mikroskopem s velkým rozlišením.
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Vnitřní mitochondriální membrána zajišťuje transport iontů a substrátů
nezbytných pro udržení homeostázy buňky, společně s importem proteinů v místech
kontaktů vnitřní a vnější membrány (Hoogenraad and Ryan 2001).
Na kristální membráně se nachází cca 94% z celkového zastoupení komplexu III
v dýchacím řetězci a ATP syntázy (Gilkerson et al. 2003). Důkazy, že právě kristální
membrána je sídlem oxidativní fosforylace (systému OXPHOS), přinesly např. pokusy
s Rho 0 buňkami, které postrádají mitochondriální DNA, čímž nejsou schopné užívat
OXPHOS pro syntézu ATP. Tyto buňky měly jen rudimentální kristální membránu,
zatímco vnější membrána zůstala zachována beze změn (Gilkerson et al. 2000).

1.2.2. Ultrastrukturální abnormality mitochondrií a jejich důsledky
Ztráta mitochondriální rovnováhy a zvětšování objemu organely, označované jako
tzv. „swelling“, je jedním z prvních a spolehlivých znaků buněčného poškození.
Mitochondriální swelling může mít řadu důvodů, od otevření iontových kanálů až
po nekontrolovaný tok iontů a vody do mitochondrií vlivem otevření „permeability
transition pore“ (PTP pórů). Avšak mitochondriální swelling není jen výsledkem
nevratného poškození buňky, ale uplatňuje se např. při apoptóze v procesu uvolnění
cytochromu c a uvolňování apoptotického indukčního faktoru (AIF) (Petit et al. 1998).
Objem mitochondriální matrix je kontrolován mnoha mechanismy. Jedním z nich je tok
K+ iontů přes vnitřní mitochondriální membránu, který je kontrolován ATP a Ca2+
dependentním draslíkovým kanálem. Ten je zodpovědný za odstraňování nadbytečného
draslíku z matrix výměnou K+/H+ iontů.
Hladina sodíku je udržována Na+/Ca2+a Na+/H+ pumpami, rovnováha vápníku
Ca2+ kanálem a Na+/Ca2+ pumpou (O'Rourke et al. 2005). Tok iontů do mitochondrie a
odstraňování jejich přebytků je závislé i na membránovém potenciálu. V posledních
letech se pozornost soustředila na roli kalcia (Ca2+) v regulaci mitochondriálního objemu.
Nárůst koncentrace intramitochondriálního Ca2+ zvyšuje tok K+ iontů do mitochondrie a
tím dochází ke zvětšování mitochondriálního objemu (Halestrap 1989). V současnosti
existuje několik vysvětlení pozorovaného jevu. Zvýšená hladina mitochondriálního Ca2+
může otevírat vodivé K+/ Ca2+ kanály (Douglas et al. 2006). Xu et al. předpokládá
přítomnost regulačních míst pro Ca2+ na vnitřní straně mitochondriální membrány, a tím
jejich regulovatelnost intramitochondriálním kalciem (Xu et al. 2002). Některé práce

12
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ukazují, že i aktivita toku draselných iontů může být řízena bivalentními kationy, jakými
je např. kalciový kation (Duszynski and Wojtczak 1977).
Homeostáza mitochondriálního objemu je jednou ze základních funkcí udržující
strukturální integritu organely. Mitochondriální objem ovlivňuje další procesy v buňce.
Nárůst objemu matrix může aktivovat dýchací řetězec (Lim et al. 2002). Tak je možné se
domnívat, že v důsledku energetického stresu, kdy je zvýšená potřeba ATP a
mitochondriální potenciál klesá, právě nárůst mitochondriálního objemu může být
mechanismem aktivujícím dýchací řetězec. Je zajímavé, že nárůst mitochondriálního
objemu byl pozorován u ischemické choroby srdeční (Lim et al. 2002). Jiná hypotetická
role změny objemu matrix je spojována s produkcí reaktivních kyslíkových radikálů
(ROS). Avšak data jsou v této oblasti heterogenní. To může v důsledku poukazovat na
skutečnost, že nárůst mitochondriálního objemu v důsledku zvýšeného toku draslíkových
iontů do matrix souvisí s dalšími jevy, v jejichž důsledku dochází ke zvýšení produkce
ROS (Gogvadze et al. 2004).

1.2.3. Enzymové komplexy oxidativní fosforylace
Oxidativní fosforylace je proces poskytující většinu energie generované
v eukaryotické buňce. Dýchací řetězec se skládá ze čtyř komplexů, z komplexu I (KI,
NADH:ubichinon oxidoreduktáza, EC 1.6.5.3), komplexu II (KII, sukcinát:ubichinon
oxidoreduktáza,

EC

1.3.5.1),

komplexu

III

(KIII,

ubichinol:ferricytochrom

c

oxidoreduktáza, EC 1.10.2.2), a komplexu IV (KIV, cytochrom c oxidoreduktáza, COX,
EC 1.9.3.1). Uvolněná energie v průběhu oxidoredukčních reakcí dýchacího řetězce je
využita pro tvorbu protonového gradientu na vnitřní mitochondriální membráně, který
dále uvolňuje energii pro kondenzaci ADP a anorganického fosfátu katalyzovanou
mitochondrální ATP syntázou. Na Obr. 2 je schématicky znázorněn dýchací řetězec
vnitřní mitochondriální membrány.
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Obr. 2: Schéma mitochondriálního dýchacího řetězce na vnitřní mitochondriální membráně. (Upraveno
podle (Zeviani and Di Donato 2004))

Enzymy OXPHOS jsou kódovány jak jaderným, tak mitochondriálním
genetickým systémem.
Poruchy respiračního řetězce jsou podkladem patogeneze skupiny onemocnění
označovaných obecně jako mitochondriální. Tyto poruchy jsou charakterizovány širokou
škálou klinických syndromů a orgánových dysfunkcí. Jejich incidence je 1: 5 000 živě
narozených a první klinické projevy onemocnění mohou nastat v každém věku, ačkoliv
vážné poruchy se objevují nejčastěji v dětském věku.
Příčinou mitochondriálních poruch bývají mutace jak v mitochondriálních tak
v jaderných genech kódujících podjednotky dýchacího řetězce, asemblační faktory,
faktory ovlivňující udržení a expresi mtDNA, enzymy zahrnuté v biosyntéze
neproteinových komponent dýchacího řetězce a proteiny nepřímo spojené s OXPHOS.
Savčí komplexy dýchacího řetězce představují složitější systém, než jaký je
nalézán na bakteriální membráně. Přídatné proteiny, které se ustanovily v průběhu
evoluce v savčích mitochondriích, nemají obvykle vliv na katalytickou funkci proteinů,
ale podílejí se na asemblaci, stabilitě a funkční kontrole enzymů.

1.2.3.1. Komplex I
Komplex I (KI, NADH: ubichinon oxidoreduktáza) představuje největší enzym
dýchacího řetězce. Je složený ze 45 podjednotek, z nichž 7 je kódováno mtDNA a
ostatních 38 je kódováno nDNA (Carroll et al. 2006). KI je základním bodem vstupu

14
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

elektronů do dýchacího řetězce prostřednictvím katalytické reakce přenosu elektronů
z NADH na ubichinon.
Porucha komplexu I se podílí přibližně na třetině všech případů poruch systému
OXPHOS (Vogel et al. 2007). Klinické příznaky jsou velmi heterogenní, nejčastějí se
projevují jako Leighův syndrom, novorozenecká kardiomyopatie a hepatopatie.
Patologické mutace byly popsány v každém ze sedmi mtDNA genů, kódujících
podjednotky KI. Mutace v jaderně kódovaných strukturálních podjednotkách KI jsou
obvykle spojeny s akumulací asemblačních intermediátů a poklesem množství
holoenzymu komplexu I.

1.2.3.2. Komplex II
Komplex II (KII, SDH) (sukcinát: ubichinon oxidoreduktáza) je složen ze čtyř
podjednotek (sdhA, sdhB, sdhC, sdhD) kódovaných jadernými geny. Genetický defekt
komplexu II je spojován s různorodou skupinou onemocnění.
Mutace v genech pro podjednotku sdhA jsou velmi vzácné a bývají spojovány
s mnohočetnými metabolickými poruchami v důsledku poklesu aktivity Krebsova cyklu a
narušení oxidativní fosforylace (Rustin and Rotig 2002). Tato skupina autosomálně
recesivních onemocnění má fenotyp v dětství nastupující encefalomyopatie, v dospělosti
pak atrofie optického nervu a Leighova syndromu.
Oproti tomu mutace v genech SDHB, SDHC a SDHD jsou spojovány
s tumorogenezí

autosomálně

dominantních

paragangliomů

a

feochromocytomů

(McWhinney et al. 2004).
Inhibice sdhB podjednotky zvyšuje produkci ROS, zvyšuje stabilizaci faktoru
HIF-α a zvyšuje rychlost růstu buněk jak in vitro, tak in vivo (Guzy et al., 2008).

1.2.3.3. Komplex III
Elektrony jsou předávány z ubichinonu po směru jejich přenosu oxidačním
řetězcem na komplex III (KIII, ubichinol:ferricytochrom c oxidoreduktáza). KIII tvoří
těsně spojený dimér zanořený do mitochondriální membrány, kde se u savců každý
monomér skládá z 11 různých strukturálních podjednotek (Iwata 1998). Mutace v genu
pro jednu z částí KIII, v cytochromu b, mohou být spojeny i s kombinovaným defektem
KI a KIII (Lamantea et al. 2002).
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Mutace v genu BCS1L, který je asemblačním faktorem KIII, způsobují vznik
závažných onemocnění s velkou varietou fenotypových příznaků (Visapaa et al. 2002).

1.2.3.4. Komplex IV
Komplex IV (KIV, Cytochrom c oxidáza, COX) představuje konečný článek
dýchacího řetězce. KIV katalyzuje přenos elektronů z redukovaného cytochromu c na
molekulární kyslík. Savčí cytochrom c oxidáza je heteromerní komplex složený ze 13
jednotlivých podjednotek (Yoshikawa et al. 1998). Katalytické jádro enzymu tvoří
mtDNA kódované podjednotky cox1 a cox2 obsahující 2 hemová centra (a, a3) a dvě
centra obsahující měď (CuA, CuB) a umožňují tak přenos elektronů. Třetí mitochondriálně
kódovaná podjednotka, cox3, je součástí strukturálního jádra a zřejmě se podílí na
pumpování protonů přes mitochondriální membránu. Ostatní podjednotky jsou kódované
jaderně a jejich přesná funkce není zatím zcela objasněna. Zřejmě se podílejí na celkové
stabilizaci enzymu a mají regulační roli (Arnold et al. 1997).
Současný pohled na posloupnost skládání komplexu IV ve vnitřní mitochondriální
membráně z jednotlivých podjednotek je znázorněn na obr. 3. V schématu jsou
vyznačeny asemblační intermediáty S1, S2 a S3, které jsou detekovatelné při nativní
westernblotové analýze u řady mitochondriálních chorob a mohou se tak stát markerem
určitého defektu.

Obr. 3: Skládání komplexu cytochrom c oxidázy v mitochondriální membráně s vyznačenými
asemblačními intermediáty (S1-S3) (Stiburek et al. 2005).

Deficit KIV představuje jednu z nejčastějších příčin poruch dýchacího řetězce.
Byly popsány mutace v mtDNA kódovaných podjednotkách KIV u všech tří genů
(COX1, COX2, COX3). Všechny ovlivňovaly stabilitu a asemblaci komplexu (Campos
et al. 2001).
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Většina poruch cytochrom c oxidázy je spojena s mutacemi v asemblačních
genech enzymu. Více než 40 patogenních mutací bylo nalezeno u člověka v genu pro
SURF1 (Pecina et al. 2004).
Za inserci mědi do centra cytochrom c oxidázy jsou spolu s jinými odpovědné 2
geny, SCO1 a SCO2. Mutace v obou genech vedou k tkáňově specifické akumulaci
asemblačních intermediátů obsahujících podjednotky COX1, COX4 a COX5A.
S deficiencí hemu v KIV a následným vývojem mitochondriálních onemocnění
souvisí mutace v genech COX10 a COX15, které se účastní finálních kroků biosyntézy
hemu A a mutace v genu COX6B pro strukturní podjednotku (Barros et al. 2004).

1.2.3.5. Mitochondriální ATP syntáza
Mitochondriální ATP syntáza, někdy označovaná jako komplex V, je
mnohapodjednotkový komplex sestávající se ze dvou hlavních funkčních celků,
hydrofilní mezimembránově orientované části F1 a hydrofóbní membránové části F0. Obě
části jsou spojeny tzv. stopkou.
Mitochondriální ATP syntáza umožňuje přeměnit energii membránového
potenciálu v energii chemické vazby, když elektrony nashromážděné činností komplexů
dýchacího řetězce v mezimembránovém prostoru procházejí zpět do matrix a uvolněná
energie je využita pro kondenzaci ADP s anorganickým fosfátem za vzniku molekuly
ATP.
Mezi nejčastější mutace v mitochondriální ATP syntáze patří dvě tranzice, a to
8993T>C a 8993T>G v mitochondriálním genu ATP6. V závislosti na úrovni
heteroplazmie dochází k vývoji syndromu NARP (neuropatie, ataxie, retinitis
pigmentóza), který nastupuje v dospělosti a má pomalu postupující vývoj, nebo při vyšší
úrovni heteroplazmie se objevuje již v dětství vážný syndrom označovaný jako MILS
(Leighův syndrom s maternální dědičností) (Houstek et al. 2006).
V současné době jsou známy tři asemblační faktory savčí ATP syntázy a to
ATP11, ATP12 (Sperl et al. 2006) a TMEM70 (Cizkova et al. 2008). U pacienta
nesoucího homozygotní mutací pro ATP12 byl zaznamenán pokles ATP syntézy, nebyly
však detekovatelné asemblační intermediáty, což může poukazovat na účast ATP12
proteinů v raných krocích asemblace enzymu (Houstek et al. 1999).
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1.3. Vybrané mitochondriální poruchy
Genetická informace lidské mitochondrie je obsažena v malé, cirkulární mtDNA
(16 569 bp), která kóduje 13 polypeptidů, které společně s jaderně kódovanými proteiny
formují transmembránové komplexy systému oxidativní fosforylace (OXPHOS), hlavní
zdroj ATP v dýchající eukaryotické buňce. Pro translaci 11mRNA, z nichž 9 je
monocistronních a 2 jsou bicistronní, mitochondrie využívají samostatný translační
aparát, skládající se z proteinů kódovaných výhradně jadernými geny, 2 ribosomálních a
22 transferových RNA kódovaných mitochondriálním genomem.
V současné době dochází k výraznému pokroku v porozumění molekulární a
biochemické patogeneze mitochondriálních onemocnění. Je známo přes 200 bodových
mutací a stovky různých přestaveb mtDNA vedoucích k mitochondriálním dysfunkcím.
Stále

narůstá

počet

nově

objevených

mutací

v jaderných

genech

spojených

s mitochondriemi, v současnosti bylo popsáno několik nových mutací souvisejících
s mitochondriálním translačním systémem (Coenen et al. 2004).
Mitochondriální onemocnění způsobené mutacemi v mtDNA se pojí se širokou
fenotypovou škálou přecházející od relativně mírných příznaků s pozdním nástupem až
po velmi vážné devastující syndromy, jako je MELAS (mitochondriální myopatie,
encefalopatie a iktu podobné příhody) nebo MERRF (myoklonická epilepsie a ragged-red
fibers).
Mutace v genech kódujících proteiny ovlivňují jednotlivé komplexy OXPHOS,
zatímco mutace v tRNA genech jsou příčinou poruch mitochondriálního translačního
systému, a proto ovlivňují více komplexů mitochondriáního dýchacího řetězce.
Navzdory stále se zlepšující diagnostice a charakterizaci mitochondriálních
onemocnění není doposud stále zcela objasněn mechanismus jejich patogeneze. Jako
velmi silný nástroj odhalování komplexity mitochondriálních onemocnění a jejich vztahu
k buněčným dějům se jeví kombinace využití elektronové mikroskopie spolu
s biochemickými metodami.
V naší studii jsme se především zaměřili na charakterizaci linií fibroblastů a tkání
nesoucích mutaci v mitochondriální tRNA (3243A>G, 8344A>G, 8363G>A). MtDNA
tranzice 3243A>G, spojená se syndromem MELAS a 8344A>G způsobující syndrom
MERRF, patří mezi prevalentní mutace. Mutace 8993T>G ve strukturální podjednotce
ATP6 mitochondriální F0F1 ATP syntázy a mutace v genu SCO2 byla sledována pouze
na úrovni fibroblastů.
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1.3.1. Syndrom MELAS a MERRF
Mitochondriální myopatie, encephalopatie, laktátová acidóza a „stroke-like“
epizody jsou hlavními klinickými příznaky encephalomyopatie způsobené záměnou jedné
báze v tRNA Leu(UUR), která je zodpovědná za translaci UUR (R je A nebo G) leucinového
kodónu. U 80% pacientů je syndrom MELAS vyvolán tranzicí A za G v nukleotidové
pozici 3243 (Kobayashi et al. 1990), zatímco přibližně 10% pacientů má tranzici T za C
v nukleotidové pozici 3271 (Goto et al. 1991). Tranzice A za G v nukleotidové pozici
8344 v genu pro tRNALys je nalézána u většiny pacientů se syndromem MERRF
(Shoffner et al. 1990).
U cybridních buněčných linií nesoucích různý stupeň heteroplazmie mutací
3243A>G a 8344 A>G byl prokázán jejich přímý vliv na mitochondriální dysfunkce. U
cybridů obsahujících vysokou heteroplazmii mtDNA mutace 3243A>G byl pozorován
pokles v aktivitách enzymů OXPHOS a snížení jejich proteinového množství (Chomyn et
al. 1992), také byla pozorována snížená kapacita respirace u několika buněčných linií
s dysfunkcí v tRNALeu

(UUR)

(Jacobs 2003). Bylo prokázáno, že pokud cybridy nesou

homoplasmickou patogenní mutaci, taurin obsahující modifikovaný uridin (τm5U; 5taurinomethyluridin), který se normálně vyskytuje na kolísavé pozici antikodónu tRNA
Leu (UUR)

, zůstává nemodifikován u mt tRNALeu (UUR) nesoucích mutaci 3243A>G. Stejně

tak správná modifikace uridinu na kolísavé pozici nebyla nalezena u cybridů nesoucích
mutaci v tRNALys spojenou se syndromem MERRF (Yasukawa et al. 2002). To může
vysvětlit podobný fenotyp dvou různých bodových mutací. Obr. 4 znázorňuje strukturu
jetelového listu lidských mt tRNA s vyznačenými místy modifikace v případě
jednotlivých mutací spojených buď se syndromem MELAS (Obr. 4 A) nebo MERRF
(obr. 4 B)
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B

A

Obr 4: Struktura jetelového listu lidské mt tRNALeu (UUR) (A) a mt tRNALys (B) s modifikovanými
nukleotidy. Patogenní mutace spojované se syndromem MELAS (3243A>G a 3271(U>C)) (A) a MERRF
(8344 A>G) (B) jsou vyznačeny (Suzuki et al. 2002).

1.3.2. Leighův syndrom podmíněný mutací 8363G>A
Mutace v mt tRNALys, 8363G>A, byla nalezena u pacientů se syndromem
MERRF (Sakuta et al. 2002), maternálně děděnou kardiomyopatií a se ztrátou sluchu a
spinocerebrální ataxií a lipomatózou (Ozawa 1997). Ve studii Bornsteina et al. byl
prokázán vliv mutace 8363G>A na proteinovou syntézu a funkci enzymů OXPHOS
vlivem změněné konformace tRNALys a výrazného snížení její aminoacylační kapacity
(Bornstein et al. 2005). Oproti tomu studie Sissler et al. neprokázala výrazné změny
v kinetice lysilace žádné z obou zmíněných tRNA (Sissler et al. 2004). Pro svoji
aminoacylaci a účast na proteinové syntéze potřebuje každá tRNA triplet bází CCA. U
mitochondriálních tRNA je tato sekvence přidávána posttranskripčně jako esenciální krok
tRNA maturace (Levinger et al. 2004).
Skupina Sissler et al. pracovala s in vitro připravenou tRNA již obsahující
sekvenci CCA na 3´ konci, která musí být přidána nativní tRNA v buňce před její
aminoacylací, zatímco u tRNA

Lys

může být narušena její maturace před lysilací právě
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v důsledku mutace velmi blízko k 3´ konci akceptorového ramena. V in vitro studii byla
pozorována významně snížená afinita enzymu přidávajícího CCA k akceptorovému
ramenu tRNA nesoucí mutaci v blízkosti 3´ konce (Levinger et al. 2004).

1.3.3. Syndrom NARP
Syndrom NARP (neuropatie, ataxie, retinitis pigmentóza) a MILS (maternálně
děděný Leigh syndrom) jsou mitochondriální onemocnění spojená s výskytem bodové
mutace v mitochondriální DNA (mtDNA) a zasahují dvě mitochondriálně kódované
podjednotky ATP syntázy, podjednotku a a podjednotku A6L. Syndrom NARP a MILS
je spojován s mutacemi v genu ATP6. Nejčastější mutací v ATP6 genu je tranzice
8993T>G vedoucí k záměně leucinu za arginin na pozici 156 v podjednotce a (Steinmetz
et al. 2002). Tato záměna je diskutována v literatuře s ohledem na její vliv na protonovou
translokaci enzymem i na samotnou syntézu ATP.
Projev onemocnění je závislý na mutačním zatížení. Obvykle se jako hranice pro
projev klinických příznaků spojených se syndromem NARP udává mutační zatížení
kolem 70 - 90%, nad 90% se potom vyvíjí syndrom MILS (Makela-Bengs et al. 1995).
Přes vážné klinické důsledky obou syndromů, zůstává mechanismus patogeneze mutace
8993T>G stále ne zcela objasněn.
Kromě snížení produkce ATP v buňkách nesoucích mutaci 8993T>G v
genu ATP6 se na patogenezi onemocnění může podílet i vysoký oxidativní stres a
náchylnost buněk k apoptóze (Geromel et al. 2001). Na základě uvedené oxidativní
zátěže byl na kultuře kultivovaných fibroblastů navržen model podpůrné léčby
onemocnění, a to pomocí snížení oxidativního stresu. To dále vedlo i k částečnému
navýšení buněčné produkce ATP (Mattiazzi et al. 2004)

1.3.4. Deficit cytochrom c oxidázy podmíněný mutací v jaderném genu
SCO2
Porucha v genu SCO2 (akronym Synthesis of Cytochrome c Oxidase) fenotypově
představuje jaderně podmíněnou poruchu COX. Název je odvozen od proteinu Sco2,
který společně s proteinem Sco1 patří do skupiny metalochaperonů nezbytných pro
skládání katalytického jádra COX. Sco2 je situován ve vnitřní mitochondriální membráně
a účastní se vazby mědi a jejího přenosu do katalytického jádra enzymu na podjednotce
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COX2. Doposud byli všichni identifikovaní pacienti složenými heterozygoty pro nDNA
mutaci 1541G>A s nonsensense nebo missense mutací na druhé alele nebo homozygoty
mutace 1541G>A (Jaksch et al. 2001). Deficience Sco2 vykazuje výraznou tkáňovou
specifitu, kdy mezi nejvíce postižené tkáně patří srdce a svaly, zatímco játra a kožní
fibroblasty vykazují vysokou reziduální aktivitu COX (Jaksch et al. 2001), u fibroblastů
bylo prokázáno jen mírné snížení aktivity COX při téměř nezměněném množství enzymu
a současně při obsahu sco2 proteinu sníženého na cca 20% kontroly (Stiburek et al.
2005). V současné době byla funkce proteinu sco2 spojena s regulací buněčné
homeostázy mědi (Leary et al. 2007). Uvedená studie prokázala výrazně snížený obsah
mědi v tkáních i ve fibroblastech pacientů nezávisle na asemblačním stavu COX (Leary
et al. 2007).

1.4. Sekundární mitochondriální poruchy u lysosomálních
střádacích chorob
Buněčné organely tvoři dynamickou, vzájemně propojenou síť, v níž se porušená
funkce jednoho kompartmentu může sekundárně odrazit v narušení metabolismu jiných
buněčných struktur. Tak je patologie stále více chorob označovaných původně jako
lysosomální střádací choroby spojována se sekundárně narušenou funkcí mitochondrií,
která se dále může dotýkat např. narušení vápníkového metabolismu buňky vlivem
nedostatečné pufrační kapacity mitochondrií pro Ca2+ ionty.

1.4.1. Lysosomální střádací onemocnění
Většina lysosomálních střádacích onemocnění (lysosomal storage diseases,
LSDs) vzniká v důsledku defektní lysosomální acidické hydrolýzy endogenních
makromolekul a jejich následnému zadržování v lysosomech. V současné době je známo
přes 40 LSDs, z nichž většina má projev multisystémových onemocnění.
Lysosomy představují jednu z komponent rozsáhlého vnitrobuněčného systému
označovaného jako endosomálně – lysosomální systém (De Duve and Wattiaux 1966).
V současné době je přijímán fakt, že lysosomy existují ve formě raných lysosomů,
obvykle nalézaných na periferii buňky, pozdních lysosomů, které mají tendenci
seskupovat se kolem jádra a vlastních lysosomů. Společně tak tvoří řetězec zodpovědný
za dopravu a trávení endocytovaných molekul. Donedávna toto bylo považováno za
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jednu z hlavních úloh lysozomů. V současné době je však zřejmé, že se dále aktivně
podílejí i na úpravě molekul, jejich cílení do daných buněčných kompartmentů a na
recyklaci buněčných molekul, na fagocytóze, stejně tak jako na autofagii vlastních
buněčných komponent, jako jsou např. mitochondrie.
V lysosomu se uskutečňuje i hlavní část všech hydrolytických procesů. Aktivní
hydrolázy jsou v lumen lysosomu udržovány pomocí nízkého pH, které zajišťují
lysosomální ATPázy.
Lysosomální enzymy vyžadují pro funkci řadu kofaktorů. Mezi ně patří např.
aktivační proteiny. Pro schopnost štěpit určitý glykosfingolipid jsou vyžadovány
aktivační proteiny známé jako sfingolipidové aktivační proteiny neboli saposiny.
V současnosti jsou známy dva geny kódující saposiny. Mutace v

GM2 aktivačním

proteinu se fenotypově projeví jako tzv. GM2 gangliosidóza, varianta AB (Conzelmann
and Sandhoff 1978). Druhý gen kóduje prosaposin, který je dále rozštěpen do čtyř
homologních saposinů (A. B, C a D). Deficience saposinu má za následek klinický
genotyp připomínající lysosomální střádací onemocnění.
Metachromatická leukodystrofie je způsobena mutací v genu Sap B (Wenger et al.
1989), varianta Gaucherovy choroby se střádáním glucosylceramidů vzniká následkem
mutace v Sap C (Christomanou and Beyer 1983).
Poměrně komplikovaná dráha syntézy, směrování v buňce a následné funkce
lysosomálních enzymů vede k možnosti poruch v každém kroku, a tak dává prostor pro
vznik řady onemocnění spojených s lysosomálními dysfunkcemi. V poslední době se
objevují nové spojitosti patogeneze lysosomálních střádacích chorob se sekundárními
mitochondriálními dysfunkcemi.

1.4.2. Vliv lysosomů v procesu autofagie
Jednou z významných úloh lysosomů v buňce je zajištění autofagie, katabolické
dráhy umožňující obrat cytoplasmatických proteinů a organel včetně mitochondrií.
Autofagie, která zahrnuje jak makroautofagii tak mikroautofagii a chaperony
zprostředkovanou

autofagii,

je

důležitým

nástrojem

pro

udržení

homeostázy

umožňujícím pomocí lysosomů degradovat již nepotřebný buněčný materiál a nahrazovat
ho materiálem novým (Terman et al. 2006).
Narušení autofagie vede k narušení funkce buněk řady tkání (Komatsu et al.
2006). U savců bylo ukázáno, že se jedná o zásadní proces diferenciace a vývoje jedince
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(Meijer and Codogno 2004). Autofagie je indukována různými buněčnými stresory, jako
je např. hladovění, kdy zajišťuje udržení rovnováhy v buňce. Narušení procesu autofagie
bylo spojeno s řadou závažných onemocnění, jako jsou neurodegenerativní poruchy,
kardiomyopatie, rakovina. Autofagie se také účastní odpovědi na bakteriální a virovou
infekci.
V průběhu procesu autofagie se v cytosolu buněk začnou formovat izolované
membránové struktury označované jako preautofagosomy. Ty obklopí autofagocytovaný
materiál včetně organel a později se obalí další membránou za vzniku autofagosomu.
Autofagosomy fúzují s lysosomy, kde dochází k degradaci autofagocytovaného materiálu
za pomoci lysosomálních enzymů. Schéma autofagocytární dráhy odstraňující
intrabuněčný materiál včetně mitochondrií a dráhy účastnící se na degradaci
fagocytovaného materiálu je znázorněno na obr. 5. Obrázek zároveň ukazuje místa
předpokládaného přerušení autofagické dráhy u lysosomálních střádacích chorob vlivem
intralysosomálního střádání, které narušuje fúzi autofagosomu s lysosomem.
ProLC3 je překládán do proteinu ve své cytosolické formě jako LC3-I
(microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha) s karboxylterminálním glycinem
(Kirisako et al. 2000), v průběhu autofagie je modifikován na membránově vázanou
formu LC3-II (Tanida et al. 2004). LC3-II se na rozdíl od LC3-I formy nachází na
preautofagosomu a autofagosomu, což umožňuje jeho využití jako autofagického
markeru. Po fúzi autofagosomu a lysosomu je LC3-II degradován společně s
autofagocytovaným

materiálem

uvnitř

lysosomu.

Narušení

fúze

lysozomu

a

autofagosomu je možné u LSDs chorob imunologicky detekovat jako přítomnost proteinu
LC3-II (Settembre et al. 2008).
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Obr. 5: Schéma dráhy autofagie v buňce, kde dochází jak k vlastní autofagii intrabuněčného, tak k
endocytóze extrabuněčného materiálu. Vznikající preautofagosom je zde označen jako "phagophor" a na
jeho membráně je již přítomen protein LC3, který je ve své formě LC3-II nezbytný pro vznik
autofagosomu. Červeně je označeno předpokládané přerušení autofagocytární dráhy u LSDs v důsledku
narušení funkce lysosomů (Upraveno podle Settembre et al., 2008).

Funkční lysosomy jsou nezbytné pro maturaci autofagosomů a degradaci jejich
obsahu.
U LSDs, kde jsou primárně postiženy lysosomy, se může narušení autofagie
významně podílet na patogenezi chorob. V současné době byla s poruchou autofagie
spojena např. Battenova choroba (Cao et al. 2006) nebo mukolipidóza typu IV (Jennings
et al. 2006). Settembre et al. prokázala rozsáhlé narušení autofagie u dvou dalších LSDs,
u mnohačetné sulfatázové deficience a mukopolysacharidózy typu IIIA a na základě
výsledků navrhla obecné schéma (Obr. 6) vlivu narušené autofagie na akumulaci
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nefunkčních mitochondrií až po spuštění zánětlivé odpovědi na nekrotické procesy v
organismu nebo zánik buněk vlivem apoptózy (Gu et al. 2004; Settembre et al. 2009).

Obr. 6: Schéma znázorňující navrhovanou souslednost dějů v lysosomální střádací buňce bez ohledu na
povahu střádaného materiálu: U LSDs dochází k narušení procesu fúze mezi lysosomem a autofagosomem,
což vede k zastavení autofagie. Následuje nahromadění polyubikvitinovaných agregátů a defektních
mitochondrií. To má za následek spuštění procesu buněčné smrti, následný zánětlivý proces vede k dalšímu
poškozování mitochondrií a buněčných proteinů (Settembre et al., 2009).

Poruchy mitochondrií se předpokládají nejen u neurodegenerativních onemocnění,
jako je Parkinsonova, Alzheimerova nebo Huntingtonova choroba, ale i u řady LSDs.
Přes odlišnou povahu patogenního materiálu u jednotlivých LSDs může být společnou
příčinou právě jeho vliv na funkci lysosomů včetně zablokování procesu autofagie s
popsanými důsledky pro buňku i organismus.
Vliv autofagie na patogenezi onemocnění se uplatňuje také u mitochondriálních chorob.
U syndromu MELAS byl prokázán vliv autofagie na udržení zdravé mitochondriální
populace v důsledku přednostního odstranění defektních, ROS produkujících,
mitochondrií v podmínkách hladovění (Gu et al. 2004). Také u deficience
mitochondriálního koenzymu Q se spontánním navýšením produkce ROS byla sledována
zvýšená autofagie, a to jak na úrovni transkripce, tak translace s autofagií spojených genů
včetně genu pro LC3 (Rodriguez- Hernandes, 2009).
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1.4.3. Mitopatie u lysosomálních střádacích chorob
Mitochondriální aberace byly již dříve spojeny např. s Battenovou chorobou, kde
bylo prokázáno hromadění podjednotky c mitochondriální ATP syntázy a následný
pokles v syntéze ATP (Fossale et al. 2004). Strassberg a Callahan prokázali vliv
psychosinu a dalších glykosfingolipidů na enzymy OXPHOS u Niemann-Pick A a
Gaucherovy choroby (Strasberg and Callahan 1988). U Fabryho choroby bylo
pozorováno výrazné snížení aktivit enzymů dýchacího řetězce (Lucke et al. 2004).
Rozsáhlé mitochondriální změny postihující převážně metabolismus vápníku a snížená
schopnost autofagie byly popsány u mukolipidózy typu IV (Jennings et al. 2006).
Změny v autofagii mohou sehrávat důležitou roli ve vztahu mezi lysosomy a
mitochondriemi a vysvětlovat mitochondriální aberace u chorob, kde nebyl prokázán
přímý vliv střádacího materiálu na dýchací řetězec.

1.4.4. Vybrané lysosomální choroby
U vybraných

LSDs onemocnění

byly

sledovány

biochemické aktivity

jednotlivých enzymů OXPHOS, změněné množství mitochondrií, jejich ultrastruktura,
produkce ROS, rychlost odpovědi na stimulaci autofagie a mitochondriální množství
vápníku.

1.4.4.1. Fabryho choroba (Fabry disease, FD)
Fabryho choroba, známá též jako Andersonova choroba, představuje pan-etnické
lysosomální střádací onemocnění s gonozomálně recesivní dědičností. Onemocnění je
způsobené poruchou lysomálního enzymu α–galaktozidázy (α-Gal A), která se projevuje
narušenou biodegradací sfingoglykolipidů, převážně globotriaosylceramidů (Gb3),
ceramiddihexosidů, digalaktosylceramidů a laktosylceramidů. Ty se v konečném
důsledku hromadí v lysosomech jako neodstranitelné neutrální glykosfingolipidy
s terminálním galaktozylovým zbytkem (Desnick et al. 2001).
Hlavní klinické příznaky u hemizygotních pacientů s FD jsou akroparestezie,
angiokeratomy, gastrointestinální obtíže, mikrovaskulární poruchy ledvin, srdce a mozku,
což často vede k předčasné smrti. Heterozygotní ženy mají obvykle mírnější příznaky.
Patogeneze FD nebyla doposud plně objasněna.
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Lucke et al. uvádí jako jednu z možných příčin patogeneze FD i mitochondriální
dysfunkce pozorované na biochemické úrovni v kultivovaných fibroblastech (Lucke et
al., 2004). Aktivity enzymů dýchacího řetězce byly výrazně snížené v porovnání
s kontrolním souborem a byla prokázána snížená produkce ATP.
Jako jedna z možných příčin pozorovaného jevu byla uvedena možnost přímé
interference střádacího materiálu uvolněného z lysosomů s dýchacím řetězcem, která by
měla za následek poškození toku elektronů dýchacím řetězcem, snížení membránového
potenciálu a následné zpětnovazebně řízené snížení produkce ATP (Lucke et al., 2004).

1.4.4.2. Gaucherova a Niemann-Pickova choroba typu A
Gaucherova nemoc je způsobena poruchou aktivity beta-glukocerebrozidázy, při
které dochází k lysosomálnímu střádání glukosylceramidu především v buňkách
makrofágového původu. Dědičnost onemocnění je autosomálně recesivní, gen pro
β-glukocerebrozidázu je na chromosomu 1 a bylo v něm nalezeno více než
120

mutací.

genotypem.

Do

jisté

Mutace

míry existuje korelace
L444P

se

vyskytuje

mezi klinickými příznaky a
u

pacientů

se

závažnějším

průběhem, naopak mutace N370S vede k mírnějšímu průběhu onemocnění a není
spojena s neurologickým postižením.
Pacienti s Niemann-Pickovou chorobou typu A a B mají vrozenou poruchu
aktivity kyselé sfingomyelinázy (acidic sphingomyelinase, ASM). Niemann-Pickova
choroba typu A se projevuje v období prvních šesti měsíců života zvětšením jater,
sleziny, dýchacími obtížemi a zesilujícím se neurologickým postižením. Typ B je
mírnější obvykle bez výrazných neurologických projevů. ASM je kromě malého
množství uvolňovaného z buňky lokalizována v lysosomech, kde se účastní degradace
membrán a jejich obratu v buňce. Substrátem ASM je sfingomyelin, strukturální součást
většiny membrán a membránových člunků (Michel and Bakovic 2007). V případě
buněčného stresu je ASM translokována z lysosomů, způsobí reorganizaci membrán a
degradaci sfingomyelinu na ceramidy, které dále působí jako signální molekuly
spouštějící apoptózu nebo senescenci (Kolesnick and Fuks 2003).
Ačkoliv přítomnost střádacího materiálu u obou chorob, Gaucherovy i NiemannPickovy choroby typu A, je jasným patologickým znakem, pravá příčina cirhózy, nekrózy
a poruch funkce orgánů není zcela objasněna.
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Sfingolipidy jsou obecně součástí buněčných membrán a fungují také jako první i
druzí poslové v buněčné signalizaci (Hannun and Obeid 2002). Lysosomální
glykosfingolipid galaktosylsfingosin, označovaný jako psychosin, hromadící se v
buňkách pacientů s Gaucherovu chorobou byl již dříve spojen s regulací ryanodinových
receptorů na endoplasmatickém retikulu a tím přímo spojen s narušením homeostázy
kalciových iontů a následnou neurodegenerací v mozkové tkáni pacientů s Gaucherovou
chorobou neuronálního typu (Lloyd-Evans et al. 2003).
Studie Tapasi et al. prokázala vliv psychosinu na funkce dýchacího řetězce, kdy
na izolovaných mitochondriích z mozku, jater a ledvin krysy byly měřeny aktivity
enzymů dýchacího řetězce a inhibiční efekt psychosinu byl pozorován u všech komplexů,
kromě komplexu II (Tapasi et al. 1998). Protože za přenos elektronů mezi komplexy I a
III je zodpovědný kardiolipin, zatímco přenos elektronů z komplexu II je na kardiolipinu
nezávislý, je pravděpodobné, že právě kardiolipin je psychosinem inhibován (Tapasi et
al., 1998). Ve studii Coopera et al. bylo na izolovaných mitochondriích prokázáno, že
psychosin dále přímo inhibuje aktivitu cytochrom c oxidázy v místě redukce hemu
cytochromem c (Cooper et al. 1993).
Psychosin nejen inhibuje aktivity komplexů dýchacího řetězce a rozpojuje
dýchací řetězec, ale také způsobuje konformační změny mitochondriální membrány,
které vedou k bobtnání (tzv. swelling) mitochondrií v důsledku zvýšení propustnosti
membrán pro molekuly vody (Strasberg, 1988). Ve stejné studii bylo pozorováno, že i
koncentrace psychosinu, které ještě nemají kompletní inhibiční účinek na enzymy
dýchacího řetězce, způsobují různě silnou dissipaci mitochondriálního potenciálu u
izolovaných mitochondrií (Strasberg and Callahan 1988). Efekt psychosinu na
mitochondrie byl dříve spojován s poruchou transportu Ca2+ iontů zřejmě vlivem poklesu
syntézy ATP v buňce (Brand et al. 1976). Elektronmikroskopické studie potvrdily
přítomnost aberantních mitochondrií v játrech pacientů s Gaucherovou chorobou
(Strasberg 1986) a Niemann-Pickovou nemocí typu A (Phillips et al. 1987).

1.4.4.3. Metachromatická leukodystrofie
Metachromatická leukodystrofie (MLD) je vzácné autosomálně recesivní
onemocnění charakterizované demyelinizací bílé hmoty v centrálním nervovém systému
a periferních nervech. Choroba je způsobena částečnou nebo celkovou poruchou aktivity
arylsulfatázy A (ASA), s následkem akumulace sulfatidů v mozku a periferních nervech,
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ale i v ledvinách a žlučovodech. Podle věku nástupu příznaků se rozlišují tři stupně
choroby: pozdní infantilní, juvenilní a dospělá forma (Hageman et al. 1995).
Ultrastrukturální nálezy v nervové soustavě spojují MLD s mitochondriálními
aberacemi. Ty byly společně se změnami endoplasmatického retikula (ER) popsány
v preklinické fázi choroby u pacienta s dospělou formou MLD (Argzrakis et al., 1977) a
mitochondrie s inkluzemi ve svalových buňkách pacientky s rozvinutými příznaky
choroby byly hlavním patologickým nálezem na ultrastrukturální úrovni (Bardosi et al.
1987).

1.4.4.4. α - manosidóza
Lysosomální α - manosidáza (LAMAN EC 3.2.1.24) je kyselá exoglykosidáza,
která štěpí α-1,2, α 1,3 a α-1,6 manosidázové zbytky v průběhu degradace N-vázaných
oligosacharidů (Aronson and Kuranda 1989). Deficience LAMAN způsobuje
autosomální recesivní onemocnění α - manosidózu. Ovlivněné buňky akumulují manosuobsahující oligosacharidy v lysosomech. To se projevuje jako velké vakuoly obsahující
střádací materiál. Typické klinické projevy jsou mentální retardace, deformity kostí,
ztráta sluchu a imunodeficience (Malm and Nilssen 2008) s různými stupni závažnosti.
Variabilita klinických příznaků může vznikat částečně vlivem environmentálních faktorů
a částečně vlivem genetických faktorů netýkajících se mutací v genech pro LAMAN, což
dokazuje pozorování, kdy kompletní ztráta enzymové aktivity je nalézána u pacientů
s různými klinickými příznaky (Berg et al. 1999). To také souvisí s pozorováním
podobného biochemického nálezu oligomanózy v moči u pacientů s různým stupněm
postižení (Warner et al. 1984).
Do dnešní doby bylo popsáno 34 mutací v genu pro LAMAN, z nichž u 11 byl
analyzován fenotyp a intracelulární transport lidské LAMAN v opičích "COS" buňkách
(ledvinové buňky kočkodanů) (Hansen et al. 2004). Na základě získaných výsledků byly
mutace rozdělené do dvou skupin podle vnitrobuněčné cesty narušených proteinů. První
skupina představuje mutace s fenotypem dostatečně složených proteinů, aby prošly
kontrolním systémem ER, ačkoliv některé z nich mají drobné změny v nativní struktuře a
ty zapříčiňují pokles jejich aktivity ve srovnání s kontrolním nemutovaným enzymem.
Fenotyp druhé skupiny, do které patří i pacienti z naší studie, je charakterizován proteiny
špatně složenými a zadrženými kontrolním systémem ER. Tyto proteiny nevykazují
žádnou významnou aktivitu (Hansen et al., 2004).
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Přesto, že mezi klinické příznaky α-manosidózy patří postižení energeticky
náročných tkání jako je centrální nervová soustava, možnost mitochondriální dysfunkce
byla doposud diskutována pouze na úrovni ultrastruktury, kde jako jeden z nálezů
v játrech pacientů s α – manosidózou (mutace nebyly specifikované) bylo nalezeno
dilatované ER a abnormálně zvětšené mitochondrie (Gordon et al. 1980).

1.4.5. Vztah mezi endoplasmatickým retikulem a mitochondriemi
Funkce mitochondrií v buněčném metabolismu je kontrolována kalciovými
signály, které jsou obvykle přenášeny mezi mitochondriemi a endoplasmatickým
retikulem (ER). Matrixové Ca2+ signály jsou výsledkem aktivace uniportem
zprostředkovaného příjmu vápníku z cytoplasmy (Nicholls 2005). Vstup Ca2+ do
mitochondrií se odehrává prostřednictvím inositol 1,4,5-trifosfátových kanálů (IP3)
nacházejících se na membráně ER, kde receptory zprostředkované uvolnění Ca2+ je
lokálně usnadněno vysokou koncentrací cytoplasmatických Ca2+ mikrodomén kolem IP3
receptoru na straně kontaktní oblasti mezi ER a mitochondriemi (Rizzuto et al. 1998).
Mitochondrie v buňce vykazují strukturální a funkční rozmanitost a část z nich
interaguje s dalšími organelami (Collins et al. 2002). Zdá se, že lokální kontrola
koncentrace Ca2+ mezi IP3 receptory a mitochondriemi probíhá na stabilních místech
mezi ER a mitochondrií (Filippin et al. 2003). Mitochondriální spojení s membránou ER
se také podílí na mnohočetných mechanismech spojených s oběma organelami, jako je
např. syntéza mitochondriální cytochrom c oxidázy, jak ukázal ve své studii Parimoo et
al. (Parimoo et al. 1982). Existence fyzického spojení mezi mitochondriemi a ER byla
prokázána pomocí současné sedimentace ER a mitochondrií a pozorováním
v elektronovém mikroskopu (Mannella et al. 1998). Byly nalezeny proteiny
zprostředkující kontakt mezi ER a mitochondriemi, např. DLP-1/DRP1-1 (Varadi and
Rutter 2004), PACS-2 a BAP31 (Simmen et al. 2005). Bylo prokázáno, že IP3 receptory
interagují s napěťově ovládanými mitochondriálními kanály (VDAC), které tvoří „tunel“
pro výměnu Ca2+ mezi mitochondriemi a ER (Rapizzi et al. 2002). Heterogenita ve
vzdálenosti mitochondrie a kontaktního místa ER poukazuje na skutečnost, že formace
kontaktů závisí na řadě faktorů a ovlivňuje funkci ER i mitochondrií (Csordas et al.,
2006).
Lokální signalizace pomocí Ca2+ je výrazně zesílena při přiblížení ER
k mitochondrii. Příliš blízké spojení mezi ER a mitochondriální membránou může
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způsobit kontinuální příjem Ca2+ mitochondriemi, a tím jejich „přeloudování“ a zvýšení
propustnosti mitochondriální membrány (Green and Kroemer 2004). Míra zakotvení
mitochondrií a ER ovlivňuje motilitu mitochondrií, které zajišťují rovnoměrnou distribuci
produkovaného ATP a pufrování přebytečného Ca2+ v buňce (Brough et al. 2005).
Přes uvedená pozorování a obecně uznávanou teorii o existenci spojení,
označovaných jako „synapse“ mezi mitochondrií a ER (Rizzuto et al. 1998) existují i
teorie zpochybňující nezbytnost předpokládaných spojení mezi ER a mitochondriemi pro
signalizaci a vápníkovou homeostázu (Rutter 2006).
Disregulace v mitochondriálním Ca2+ má za následek ztrátu buněčné viability.
Přenos signálů indukovaných vápníkem do mitochondrie představuje jeden z klíčových
kroků pro spuštění apoptotické kaskády, čímž právě těsný kontakt mitochondrie a ER
může být jedním z počátečních kroků spuštění apoptózy (Csordas et al. 2006).
Spojení mezi ER a mitochondrií je zprostředkováno pomocí kontaktů, které
napojují jak hladké tak drsné ER k mitochondriální membráně. Délka spojů je variabilní a
umožňuje spojení organel na různou vzdálenost. V odpovědi na apoptotické stimuly se
vzdálenost mezi organelami zmenší (Casordas et al. 2006). Ve zdravých buňkách ve
fyziologickém stavu je vzdálenost mezi organelami dostatečná, aby nedošlo ke
kontinuálnímu přeplnění mitochondrií endoplasmatickým vápníkem. Rozvolnění spojení
mezi organelami vede k zastavení signalizace mitochondriím pomocí Ca2+ iontů, čímž
vzniká nebezpečí nedostatečné kontroly mitochondriálního metabolismu pomocí
vápníkové signalizace (Csordas et al. 2006).
Závislost mitochondriálních funkcí na vzdálenosti od ER je schématicky
znázorněna na obr. 7.
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Obr. 7: Vliv vzdálenosti ER a mitochondrie na intramitochondriální koncentraci vápníku a následnou
produkci ATP (Csordas et al., 2006).

1.4.6. Mitochondriální obsah vápníku ve vztahu k mitochondriálním a
lysosomálně střádacím onemocněním
Jak je patrné z obr. 7, v mitochondriích Ca2+ moduluje aktivitu mitochondriálních
dehydrogenáz a tím i produkci ATP. Masivní, nebo dlouhodobě zvýšená akumulace
vápníku v mitochondriích může vést k otevírání PTP pórů („permeability transition por“)
ve vnitřní mitochondriální membráně a bobtnání (swelling) organel. Dále může dojít k
ovlivnění funkce mitochondriálních proteinů zodpovědných za tvorbu a udržení krist,
čímž dojde k narušení ultrastruktury organel a následně může nastat iniciace apoptózy
(Pizzo and Pozzan 2007).
Disbalance

ve

vápníkovém

metabolismu

již

byla

spojena

s některými

mitochondriálními chorobami. Už v roce 1998 byla diskutována patologie syndromu
MERRF a MELAS ve spojení s vápníkovou nerovnováhou v buňce (Brini et al. 1999).
Byla popsána vápníková disbalance ve fibroblastech pacienta s Leigh syndromem
(Wasniewska et al. 2001), po inhibici mitochondriálního Na+/Ca2+ transportéru došlo
k obnově ATP produkce u buněk izolovaných od pacienta s poruchou komplexu I,
nedávno byla popsána byla narušená vápníková homeostáza

u dalšího pacienta

(Williams et al. 2008).
U lysosomálních střádacích chorob byla patologie vápníkové homeostázy spojena
s hromaděním nefunkčních mitochondrií v kultivovaných kožních fibroblastech pacientů
s mukolipidózou typu IV v důsledku narušení autofagie (Jennings et al. 2006). Bylo
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prokázáno, že u LSDs se na disbalanci vápníkového metabolismu podílí spíše
nedostatečná zásoba Ca2+ v mitochondriích (Kiselyov et al. 2007) než jejich přeplnění
vápníkem, které obvykle bývá spojováno s cytotoxicitou spouštějící apoptotickou
kaskádu (Pizzo and Pozzan 2007). Je proto nepravděpodobné, že by u LSDs docházelo
k otevírání PTP pórů (Kiselyov et al. 2007). Přesto byla zaznamenána v důsledku
stimulace vápníkového metabolismu apoptóza u LSDs, ne však vlivem uvolnění
cytochromu c do cytoplasmy, ale stimulací kaspázy 8 (Jennigs et al. 2006). Stimulace
kaspázy 8 byla také zaznamenána i u modelu myší s Niemann-Pickovou chorobou (Wu et
al. 2005), stejně jako u in vitro studie (Koh and Cheung 2006). Jedním z důvodů
stimulace kaspázy 8 může být nedostatečná pufrační schopnost hromadících se
poškozených mitochondrií v buňce, které nejsou schopné dostatečně rychle odstraňovat
cytoplasmatický vápník po stimulaci jeho uvolnění (Kiselyov et al. 2007).
V nedávné době vyšla práce Mu et al., poukazující na možný léčebný efekt
ovlivnění vápníkové homeostázy u vybraných LSDs, kde po zablokování vápníkového
kanálu v ER se zvýší kapacita ER pro nativní složení špatně složených proteinů. Tento
efekt byl ověřen u Gaucherovy choroby, α-manosidózy a mukopolysacharidózy typu III
A (Mu et al. 2008).
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Výskyt mitochondriálních onemocnění představuje skupinu závažných chorob se
začátkem od novorozeneckého věku až do dospělosti, u většiny pacientů s rychle
progredujícím průběhem. Mitochondrie jsou hlavním producentem energie v savčí buňce
a poruchy systému OXPHOS mají vážné dopady především na tkáně s vysokou
energetickou náročností. I při známé molekulární podstatě onemocnění je stále obtížné
vysvětlit pacientovi či jeho rodičům klinický průběh onemocnění i prognózu.
Funkce mitochondrií se neomezuje pouze na produkci energie, ale hraje i
významnou úlohu ve spouštění apoptózy, v produkci volných radikálů, je centrem
vápníkového metabolismu a poškozené mitochondrie se stávají cílem autofagie
kontrolované lysosomy.
Práce vychází z dlouhodobého zaměření pracoviště na studium mitochondriálních
onemocnění.

Specifickými cíli studie bylo:

1. analyzovat tkáňově specifický dopad vybraných mtDNA mutací na funkce
mitochondrií v dostupných autoptických tkáních;

2. studovat mitochondriální ultrastrukturu a funkce u vybraných mitochondriálních a
lysosomálních střádacích chorob na úrovni kultivovaných fibroblastů.
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3. MATERIÁL A METODY

3.1. Etika
Studie byla provedena v souladu s Helsinskou deklarací mezinárodní lékařské
společnosti a se souhlasem etické komise 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

3.2. Materiál
V předkládané práci byly analyzovány autoptické tkáně od pacientů s vybranými
mitochondriálními poruchami: 8363G>A: kosterní sval, srdeční sval, mozek, játra,
3243A>G: kosterní sval, srdeční sval, mozek, játra, 8344A>G: kosterní sval. U pacienta s
mtDNA 8363G>A mutací byl dále analyzován sval odebraný při biopsii.
Kultivované lidské kožní fibroblasty byly založeny po biopsii od pacientů s
mitochondriálními onemocněními (MELAS 3243A>G (2 linie), MERRF 8344A>G (2
linie), NARP 8993T>G (1linie) Leigh syndrom (8363G>A), pacienta s mutací v nDNA
(1541G>A ve SCO2 genu) a lysosomálními střádacími chorobami:
Fabryho

choroba:

5

linií

fibroblastů

od

pacientů

s

následujícími

aminokyselinovými mutacemi v proteinu α - galaktozidáza: Pacient 1 a Pacient
2:c.801ins36, Pacient 3:L294Q, Pacient 4:c.194ins14, Pacient 5:Q280K.
α -

manosidóza: 3 linie fibroblastů od pacientů se shodnou mutací R750W

v enzymu α - manosidáza.
Niemann-Pickova choroba typu A: 1 linie fibroblastů nesoucí aminokyselinovou
záměnu Q292K v enyzmu sfingomyelináza.
Gaucherova choroba: 3 linie fibroblastů od pacientů s neurologickou formou
choroby s mutací v aminokyselinové sekvenci enzymu glukocerebrozidáza: Pacient 1:
L444P/S107L, Pacient 2: R359X/V398F, Pacient 3: L444P (homozygotní)
Metachromatická leukodystrofie: 1 linie fibroblastů od pacienta s juvenilní
formou choroby nesoucího záměnu G309S v enzymu arylsufatáza.
Pro jednotlivé experimenty bylo použito 3 - 28 kontrolních linií fibroblastů od
zdravých

osob

nebo

pacientů

bez

klinických

a

biochemických

příznaků

mitochondriálního nebo lysosomálního onemocnění.
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3.3. Tkáňové kultury
Lidské kožní fibroblasty byly pěstovány v kultivačním médiu Dulbecco´s
modified Eagle´s medium (Sigma) doplněném 10% fetálním telecím sérem (Mycoplex,
PAA laboratories, Austria) nebo v médiu se syntetickým sérem, Quantum 333 (PAA
laboratories, Austria) při 37°C a 5% CO2 v atmosféře. Fibroblasty byly analyzovány,
popřípadě sklízeny před analýzou pomocí 0,1% roztoku Trypsin-EDTA (Sigma)
v růstové fázi při konfluenci 80-90%.

3.4. Podmínky zvýšeného střádání GB3 u fibroblastů od
pacientů s Fabryho chorobou
Fibroblasty od dvou pacientů s Fabryho chorobou a dvou kontrolních buněčných
linií byly kultivovány po dobu 14 dnů v médiu obsahujícím 5,4 µM GB3 ceramidy (dar
UDMP, Praha), které tak byly ve zvýšené míře střádány v lysosomech buněk.

3.5. Morfologie fibroblastů a mitochondriálního retikula,
stanovení mitochondriální masy
Morfologie fibroblastů byla pozorována ve fázovém kontrastu, mitochondriální
retikulum bylo vizualizováno pomocí mitochondriálně specifické, na potenciálu nezávislé
fluorescenční sondy MitoTrackeru Green (Molecular Probes, USA). Buňky byly
inkubovány v kultivačním médiu s MitoTrackerem Green o koncentraci 1µM po dobu 30
min. při 37°C a pozorovány v inverzním fluorescenčním mikroskopu Nikon Diaphot 200.
Stejný postup za použití MitoTrackeru Green byl použit pro přípravu buněk na analýzu
průtokovou cytometrií za účelem porovnání mitochondriální masy mezi jednotlivými
liniemi. Po 30min. byly buňky opláchnuty v PBS, sklizeny a podrobeny analýze
průtokovou cytometrií za užití FACS Calibur flow cytometer (BD, San Jose, CA USA).

3.6. Fixace buněk pro elektronovou mikroskopii
Buňky byly fixovány modifikovanou metodou podle Lufta (Luft 1956).
Fibroblasty byly opláchnuty roztokem PBS (Sigma) a fixovány ve 2% roztoku
manganistanu draselného po dobu 15 min., opláchnuty PBS a dehydratovány etanolovou
řadou se zvyšující se koncentrací etanolu: 50%, 70% a 96%. Poté byly zality
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durkupanovou pryskyřicí, řezány na tenké řezy mikrotomem, barveny citrátem
olovnatým (2% w/v) a uranyl acetátem (3% w/v) a pozorovány pod elektronovým
mikroskopem (Tesla BS 500, Czech Republic) při zvětšení 5 000x – 40 000x (Brantova
et al. 2006).

3.7. Morfometrie
Snímky získané po vizualizaci mitochondriální ultrastruktury v elektronovém
mikroskopu byly hodnoceny modifikovanou metodou podle Nonomura et al. (Nunomura
et al. 2001). Jako první zvětšení pro hodnocení ultrastruktury bylo vybráno zvětšení
5 000x a 20 000x. U obou byly identifikovány a počítány mitochondrie neporušené,
nabobtnané s kristami a nabobtnané bez krist. Pro každou skupinu bylo stanoveno
procentuální zastoupení (Brantova et al. 2006).

3.8. Podmínky SDS a nativní elektroforézy
Mitochondrální membránové komplexy byly separovány pomocí Blue Native
Polyakrylamidové elektroforézy (BN-PAGE) na 6-15% (w/v) gradientovém gelu
v aparatuře MiniProtean 3 Systém (Bio-Rad Laboratories). Podmínky elektroforézy a
příprava vzorku pro elektroforetické dělení pro SDS i pro nativní analýzu byly provedeny
podle Stiburka et al. (Stiburek et al. 2006). Na gel bylo nanášeno 5-50 μg proteinu, jehož
množství bylo stanoveno metodou Bradfordové (Bradford 1976).
Tricin-SDS elektroforéza byla provedena podle standardních podmínek na 12%
polyakrylamidovém gelu a vzorky byly nanášeny na gel po 10-50 μg.
Dvourozměrná BN/SDS/PAGE byla provedena po získání rozmigrovaných
vzorků z BN-PAGE na 13% polyakrylamidovém gelu.

3.9. Imunodetekce vybraných proteinů
Proteiny byly přeneseny z gelu na Immobilon PVDF membránu (Millipore) za
užití semi–dry transferové aparatury (Hoeffer) při konstantním proudu 0,8mA/cm2 po
dobu 1 hod. Membrány byly vysušeny přes noc při pokojové teplotě, aktivovány
v metanolu, opláchnuty v TBS a blokovány v 5% (w/v) roztoku odtučněného mléka po
dobu 1-2 hodin.
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Primární detekce komplexů OXPHOS byla provedena myšími monoklonálními
protilátkami proti komplexu I (podjednotka NDUFA9, 3 μg/ml pro fibroblasty a mozek, 2
μg/ml pro srdce, sval a játra), ATP-syntázové podjednotce alpha

(3-4 μg/ml pro

fibroblasty a mozek, 2-3 μg/ml pro srdce, sval a játra), komplexu III (podjednotka core 2,
0,5 μg/ml pro všechny analyzované vzorky), komplexu IV (podjednotka COX2, 2 μg/ml
pro fibroblasty a mozek, 0,5-1 μg/ml pro srdce, sval a játra) a komplexu II (70kDa
podjednotka, 1 μg/ml pro všechny tkáně) (Mitosciences). Proteinová nanáška vzorků byla
upravena podle komplexu III. Detekce dvourozměrné elektroforézy byla provedena podle
Stiburka et al. (Stiburek et al., 2006).
Membrány byly inkubovány s primárními protilátkami v roztoku 2% odtučněného
mléka v TBS s 0,3% Tweenem (Sigma) po dobu 2 hod., opláchnuty TBS a značeny kozí
sekundární protilátkou proti myšímu antigenu IgG konjugovanou s křenovou peroxidázou
(Sigma) a ředěnou ve 2% odtučněném mléku v TBS s 0,15% Tweenem po dobu 1hod.
Navázané protilátky byly vizualizovány za užití SuperSignal West Femto kitu
(Pierce) a dokumentovány pomocí VersaDoc Imagine Systemu (Bio-Rad Laboratories).
Imunodetekce markeru autofagie, LC3-I a LC3-II byla provedena po přenosu
proteinů z SDS polyacrylamidového gelu na PVDF membránu, která byla inkubována
v 10% roztoku odtučněného mléka přes noc, značena primární králičí protilátkou proti
LC3-I a LC3-II (NovusBio) o koncentraci 10 μg/ml ve 2% odtučněném mléku bez
Tweenu po dobu 1 hod., sekundární kozí protilátkou proti králičímu antigenu
konjugovanou s křenovou peroxidázou o koncentraci 1 μg/ml po dobu 1 hod. Detekce
byla provedena stejně jako v předchozím případě.

3.10. Imunocytochemie
Fibroblasty byly pěstovány na skleněném krycím skle, opláchnuty v PBS a
fixovány po dobu 15 min v 4% paraformaldehydu. Následně byly inkubovány 1 hod.
v 10% roztoku fetálního telecího séra (PAA Laboratoir) ředěném v PBS při pokojové
teplotě. Primární myší protilátky proti mitochondriálnímu porinu a podjednotce II
cytochrom c oxidázy byly ředěny v poměru 1:1000 ve 2% roztoku fetálního telecího séra,
ve kterém byly buňky ponechány 2 hod. při pokojové teplotě. Buňky byly opláchnuty
v PBS a inkubovány 1 hod. v temnu při pokojové teplotě se sekundární protilátkou proti
myším IgG spojenou s flourescenční barvou Alexa Fluor (Molecular Probes) o emisních
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vlnových délkách 488 a 564 nm. Navázané protilátky byly vizualizovány ve
fluorescenčním mikroskopu Nikon Diaphot 200 při zvětšení 100-600x.

3.11. Cytochemie
Fibroblasty napěstované přibližně do 80% konfluence byly opláchnuty PBS a
inkubovány po dobu 1 hod. při 37°C buď v roztoku detekujícím SDH aktivitu (130 mM
sukcinát, 100 μM fenazin methosulfát, 1 mM azid sodný, 1,5 mM nitroblue tetrazolium v
0,2 M PBS, pH 7), nebo v roztoku pro detekci aktivity cytochrom c oxidázy (100 μM
cytochrom c, 4 mM diaminobenzidin tetrahydrochlorid a 20 μg/ml katalázy v 0,2 M PBS
pH 7). Inkubační médium bylo odsáto a nahrazeno čistým PBS. Buňky byly pozorovány
ve fázovém kontrastu.

3.12. Spektrofotometrická analýza
Aktivity komplexů dýchacího řetězce v izolovaných svalových mitochondriích a
ve fibroblastech byly stanoveny standardní metodou podle Rustina (Rustin et al. 1994)
při 37°C v kyvetě o objemu 1ml a optické dráze 1cm na spektrofotometru Shimadzu.

3.12.1. Aktivita komplexu I
Rotenon senzitivní NADH: ubichinon oxidoreduktázová aktivita komplexu I byla
sledována jako změna absorbance při 340 nm po dobu 120 s vlivem poklesu koncentrace
NADH za použití decylubichinonu jako akceptoru elektronů. Vzorek byl inkubován v
kyvetě s destilovanou vodou po dobu 3 min. za účelem rozrušení membrán v
hypotonickém prostředí. Následně připravená reakční směs obsahovala: 50 mM TRIS,
BSA 2,5 mg/ml, 0.3 mM KCN, 50 μM Q10, 0.1 mM NADH, 50 μM Rotenon, 30μl
vzorku fibroblastů, nebo 1 μl mitochondrií.
Reakce probíhá nejprve bez přítomnosti rotenonu, po jeho přidání dojde k blokaci
aktivity mitochondriální rotenon senzitivní NADH: koenzym Q reduktázy.
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3.12.2. Aktivita komplexu I-III
NADH: cytochrom c reduktáza mitochondriálního dýchacího řetězce je
inhibována

rotenonem,

oproti

tomu

NADH:

cytochrom

c

reduktáza

vnější

mitochondriální membrány a mikrosomální membrány nejsou senzitivní k rotenonu.
Vzorek byl inkubován v kyvetě s destilovanou vodou po dobu 3 min. za účelem rozrušení
membrán v hypotonickém prostředí. Následně připravená reakční směs obsahovala: 50
mM TRIS, BSA, 2,5 mg/ml, 40 μM, cytochrom c (oxidovaný), 2 mM KCN, 0.1 mM
NADH, 50 μM rotenon, 30μl vzorku fibroblastů, nebo 1 μl mitochondrií.
Pro každý vzorek byla provedena dvě měření změn absorbance při 550 nm po
dobu 60 s bez přidání rotenonu a po přidání rotenonu.

3.12.3. Aktivita komplexu II
Aktivita II. komplexu dýchacího řetězce byla sledována podle změny absorbance
při 600 nm po dobu 180 s vlivem přeměny ubichinonové formy DCPIP na ubichinolovou.
Následně připravená reakční směs obsahovala: 10 mM Kpi, 2 mM EDTA, 1 mg/ml BSA,
vzorek 30 μl, 3 μM rotenon, 10 mM sukcinát, 0.2 mM ATP, 0.3 mM KCN, 80 μM
DCPIP, 1 μM antimycin, 50 μM Q10, 30μl vzorku fibroblastů, nebo 1 μl mitochondrií.

3.12.4. Aktivita komplexu IV
Vzorky byly solubilizovány s 1,5% lauryl maltosidem (n-dodecyl β-d-maltosid)
15 min. při 4°C, poté centrifugovány při 10 000 rpm 5 min při pokojové teplotě a
supernatanty byly použity k měření.

Specifická aktivita cytochrom c oxidázy byla

stanovena spektrofotometrickým měřením rychlosti oxidace redukovaného cytochromu c.
Oxidace cytochromu c komplexem IV respiračního řetězce je sledována jako pokles
absorbance při 550 nm vlivem úbytku redukovaného cytochromu c v reakční směsi.
Reakční směs obsahovala: 10mM Kpi (pH 7), 25μM redukovaného cytochromu c a 30 μl
vzorku fibroblastů, nebo 1 μl mitochondrií.
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3.12.5. Aktivita citrátsyntázy
Vzorky byly solubilizovány s 1,5% lauryl maltosidem (n-dodecyl β-d-maltosid)
15 min. při 4°C, poté centrifugovány při 10 000 rpm 5 min při pokojové a supernatanty
byly

použity

k měření.

Specifická

aktivita

citrátsyntázy

byla

stanovena

spektrofotometrickým měřením rychlosti tvorby volného koenzymu A (CoASH)
(Faloona and Srere 1969) pomocí DTNB (Ellmanovo reagens). Reakční směs
obsahovala: 0,1mM DTNB v 1mM TRIS pufru, 0,5mM AcCoA, 0,5mM oxalacetát a 30
μl vzorku fibroblastů, nebo 1 μl mitochondrií.

3.13. Polarografie
Příprava permeabilizovaných svalových vláken
Svalová vlákna byla separována mechanicky v médiu obsahujícím 10 mM Ca-EGTA (0,1
µM volných Ca2+), 20 mM imidazol, 20 mM taurin, 50 mM K-MES, 0,5 mM DTT, 6,56

mM MgCl2, 5,77 mM ATP, 15 mM fosfokreatin, pH 7,1. Svazky svalových vláken (1020 mg vlhké váhy) byly vloženy do separačního média obsahujícího 5 mg/ml saponinu a
permeabilizovány 30 min. při 4 oC za intenzivního míchání.

Polarografická měření
Respirace permeabilizovaných svalových vláken byla měřena pomocí OROBOROS
Oxygraphu (Anton Paar, Innsbruck, Austria) při 30 oC v médiu obsahující 0,5 mM
Na2EDTA, 5 mM MgCl2, 10 mM KH2PO4, 110 mM mannitol, 60 mM KCl, 60 mM TrisHCl, pH 7,4. Pro jedno měření bylo použito 1-3 mg vlhké váhy svalu na 1 ml média.
Během polarografických měření byla použita technika vícenásobné substrát - inhibitor
analýzy v přitomnosti 1mM ADP. Byly použity následující substráty a inhibitory: 10 mM
pyruvát + 5 mM malát, 10 mM glutamát + 5 mM malát, 1,25 µM rotenon, 10 mM
sukcinát, 2,5 µM antimycin A, 2 mM askorbát + 500 µM TMPD (N,N,N',N'-tetrametylp-fenylendiamin-dihydrochlorid). (Wenchich et al. 2003).
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3.14. Detekce mitochondriálního
mitochondriálních superoxidů

potenciálu

a

produkce

Pro detekci mitochondriálního potenciálu v kultivovaných fibroblastech byla
použita fluorescenční potenciometrická sonda TMRM (tetramethylrhodaminemethyl
ester) přidaná do média ke kultivovaným fibroblastům ve finální koncentraci 20nM a
fibroblasty byly kultivovány po dobu 30 min. při 37°C. Relativní úroveň celkové
buněčné produkce reaktivních oxygenních radikálů byla stanovena pomocí kultivace
fibroblastů po dobu 30 min při 37°C v médiu s obsahem 10mM 2', 7'-dichlorodihydrofluorescein-diacetát (H2DCF-DA, Molecular Probes, USA). Pro detekci mitochondriálně
specifické produkce kyslíkových superoxidů ve fibroblastech byla využita fluorescenční
sonda MitoSOX

v 1nM koncentraci (Molecular Probes, USA), fibroblasty byly

kultivovány po dobu 30 min. při 37°C.
Po 30 min. byly buňky opláchnuty v PBS, sklizeny a podrobeny analýze
průtokovou cytometrií za užití cytometru FACSCalibur flow cytometer (BD, San Jose,
CA USA) (Brantova et al., 2008).

3.15. Stanovení cytosolické koncentrace Ca2+ iontů
Buňky pěstované na skleněných krycích sklíčkách byly propláchnuty ECS
médiem (160mM NaCl, 2.5mM KCl, 1mM CaCl2, 2mM MgCl2, 10mM glukóza, 10mM
Hepes; pH 7.2), poté byly inkubovány v roztoku cytoplasmatické sondy 1 µM Fura-2
acetoxymethyl ester (Fura-2/AM) po dobu 1 hod. v temnu při pokojové teplotě. Následně
byly opět promyty ECS médiem a ponechány 30 min v médiu bez obsahu sondy Fura2/AM při pokojové teplotě.
Buňky barvené Furou 2/AM byly inkubovány v 0,3 µM Thapsigarginu pro
zjištění vápníkové kapacity ER. Část buněk byla vystavena 1 µM Bradykinu, který se
váže na receptory ER a umožňuje částečné reverzibilní uvolnění vápníku do cytoplasmy a
zároveň působení 1 µM FCCP (Sigma) po dobu 5 min za účelem stanovení relativního
obsahu vápníku v mitochondriích fibroblastů a schopnosti buněk opětovně odstranit
vápník z cytoplasmy.
Signál

emitovaný

Furou

2/AM

v cytoplasmě

buněk

byl

zachycen

mikrospektrofluorimetrickým mikroskopem Olympus microscope IX 50 (Visitron
Systems, Puchheim, Germany), vybaveným chlazenou digitální CCD kamerou
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(MicroMAX RTE/CCD-512EFT, Princeton Instruments, Monmouth Junction, NJ, USA)
a zpracován softwarem MetaFluor 7.0 (Universal Imaging Corp. West Chester, PA,
USA). Pro každé měření bylo vyhodnoceno zorné pole kamery (přibližně 80 - 100 buněk
narostlých na podložních sklech).

3.16. DNA analýza
Celková genomová DNA byla izolována fenolovou extrakcí z fibroblastů i
z dostupných tkání pacientů s mitochondriálními poruchami. MtDNA mutace 3243A>G,
8344A>G a 8993T>G byly analyzovány pomocí metody PCR-RFLP.

3.17. Semikvantitativní RT - PCR
Celková RNA byla izolována z cca 1 milionu buněk pomocí kitu RNAeasy mini
total isolation kit (Quagene). Kvalita a množství RNA byly stanoveny pomocí NANOdrop spektrofotometru. Do reakce reverzní transkripce bylo vloženo 100 ng celkové
RNA, denaturace proběhla v 500 µg/ml oligo (dT) primerů při 72°C po dobu 2 min, poté
bylo přidáno 100 U SuperScript II Reverse Transkriptase v odpovídajícím pufru
(Invitrogene). Reverzní transkripce probíhala 50 min. při 42°C a 15min při 70°C.
1 µl roztoku cDNA získané v RT-PCR reakci byl přidán do reakce PCR
obsahující 1x Taq-Purple DNA Polymerase PCR Master Mix a 0,5-1ul roztoku
specifických primerů. Reakce probíhala 2 min. v denaturujících podmínkách 95°C ,
následoval variabilní počet opakování cyklů při sekvenci 95°C po 30 s, 59-61°C po 40
s,72°C po 30 s a 80°C 1 s, reakce byla zakončena inkubací při 72°C po dobu 30 s.

44
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4. VÝSLEDKY A DISKUZE

4.1. Ad 1: Tkáňově specifický dopad vybraných mtDNA mutací
4.1.1. Tkáňová specifita mutací v mitochondriální tRNA u pacientů se
syndromy MELAS (3243A>G) tRNA Leu, MERRF (8344A>G) tRNALys a
Leigh syndromem spojeným s mutací 8363G>A tRNALys
V předkládané práci jsme se zaměřili na detailní analýzu tkáňově specifického
dopadu mtDNA mutace 8363G>A v genu pro mt-tRNALys na množství, stabilitu a funkci
komplexů OXPHOS v porovnání se dvěma dalšími mtDNA mutacemi; s mutací
8344A>G ve stejném genu a s mutací 3243A>G v genu pro mt-tRNALeu(UUR), přičemž
obě posledně zmíněné mutace mají majoritní zastoupení ve skupině pacientů s poruchou
centrálního nervového systému mitochondriálního původu (Chinnery et al. 2002).
Ačkoliv byly dostupné tkáně vždy jen od jednoho pacienta dané mutace se
srovnatelnou hladinou heteroplasmie (80-97%), získaná data poukazují na tkáňově
specifické rozdíly u poruch jednotlivých OXPHOS enzymů s neočekávaným nálezem v
mozkové kůře pacienta s mtDNA mutací 3243A>G.
V kosterních svalech s mtDNA mutací 8363G>A odebraných při autopsii byla
nalezena výrazně snížená hladina komplexu I (cca 5% kontrolní hodnoty) a IV (pod 10%
kontrolní hodnoty) a vzorky rovněž prokázaly pokles v množství holoenzymu ATPsyntázy spolu se zvýšenými subkomplexy F1 a V* (F1 část obsahující navíc několik c
podjednotek), jak je patrné z obr. 8. Stejné subkomplexy byly nalezeny i u svalové
biopsie pacienta po nativní elelektroforetické separaci a Coomassie barvení následované
v druhém rozměru denaturující elektroforézou barvenou stříbrem (Obr. 9B).
Méně závažný, ale velmi podobný výsledek byl získán u svalového vzorku
nesoucího mutaci 8344A>G, kde množství komplexu I bylo sníženo na cca 25% a
komplexu IV pod 15% kontrolní hodnoty. Rovněž bylo patrné snížení holoenzymu ATP
syntázy doprovázené hromaděním obdobných subkomplexů jako u pacienta s mutací
8363G>A .
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Ve svalové tkáni získané od pacienta se syndromem MELAS (3243A>G) bylo
patrné snížení komplexu I na cca 30% a komplexu IV na 60% kontrolní úrovně, zatímco
ostatní enzymy zůstaly bez výraznějších změn.
Vzorky frontální kůry, jaterní a srdeční tkáně byly k dispozici pro srovnání
dopadu mtDNA mutací na systém oxidativní fosforylace u pacientů nesoucích mutaci
8363G>A a 3243A>G.
V srdeční tkáni s mtDNA mutací 8363G>A byla patrná redukce komplexu I na
cca 5% kontrolní hodnoty a komplexu IV na cca 10% kontroly, obdobně jako v případě
kosterního svalu. Ačkoli množství komplexu V bylo v srdci výrazněji snížené než v
kosterním svalu, hromadění F1 podjednotky ATP syntázy bylo méně výrazné (obr. 8b). U
vzorku pacienta s mtDNA mutací 3243A>G bylo významné snížení komplexu I
srovnatelné se svalovou tkání.
V mozkové kůře pacienta s 8363G>A mutací byl nejvíce snížený komplex V pod
20% kontroly. Ačkoli pokles v množství komplexu V byl v mozkové kůře výraznější než
ve svalové tkáni pacienta, nebyly detekovatelné žádné subkomplexy. Frontální kůra
pacienta s mtDNA mutací 3243A>G ukázala redukci komplexu V pod úroveň detekce
metody bez přítomnosti dalších asemblačních intermediátů. Proteinové množství
komplexu I bylo snížené pod 10% kontrolní hodnoty. Kromě snížení komplexu IV na cca
20% kontrolního vzorku, byl na imunoblotu značeném anti-COX2 protilátkou přítomen
vysokomolekulární subkomplex (Obr. 8C).
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Obr. 8: Nativní imunoblotová analýza asemblace komplexů dýchacího řetězce (komplexy I, V, III, IV a II v
pořadí molekulových hmotností) v jednotlivých tkáních od pacientů nesoucích v mtDNA mutace
8363G>A, 3243A>G, 8344A>G. A. kosterní sval, B. srdce, C. mozková kůra, D. játra. Pozice
subkomplexů komplexu V jsou označeny V* a F1. Subkomplex komplexu IV je identifikován jako S3 část
(Fornuskova, Brantova et al., 2007)
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Protože výrazné snížení ATP syntázy v mozkové tkáni pacienta nesoucího mutaci
3243A>G představovalo překvapivý nález, provedli jsme westernblotovou analýzu na
vzorku mozkové kůry získaném od jiného pacienta s 65% heteroplasmií mutace
3243A>G, kde však immunoblot ukázal v tomto případě nezměněná množství komplexů
oxidativní fosforylace v porovnání s kontrolní tkání (data nejsou ukázána).
V jaterní tkáni nebyly pozorovány žádné výrazné rozdíly v rovnovážných
hladinách komplexů dýchacího řetězce kromě sníženého množství komplexu I u mutace
8363G>A, jak je patrné z obr. 8D.
Dvoudimenzionální immunoblot značený anti-COX1, COX2, COX4 a COX5a
byl použit pro analýzu asemblace komplexu IV ve svalu s mtDNA mutací 8363G>A a
pro podrobnější analýzu vysokomolekulárního komplexu přítomného v mozkové kůře
pacienta s mutací 3243A>G. V kosterním svalu s mutací 8363G>A byla nalezena hladina
volného subkomplexu S1 pod detekčním limitem metody (Obr. 10). Nález může souviset
s limitním charakterem podjednotky COX1 pro asemblaci holoenzymu. V mozkové kůře
s mutací 3243A>G byl zaznamenán výrazný nárůst množství asemblačních intermediátů
COX včetně volných podjednotek apoCOX1 (S1 subkomplex), apoCOX2 a apoCOX5A
(Obr. 11). Vysokomolekulární subkomplex hned pod holoenzymem COX je
pravděpodobně asemblační intermediát S3 (Obr.8C).
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Obr. 9: Podjednotky komplexu V (V), V* a F1 – ATPáza (F1) A) Dlouhá expozice imunodetekce komplexu
V značeno protilátkou proti ATP-α podjednotce z obr.9A (předchozí). B) Nativní elektroforéza značená
Coomassie Blue (nahoře) a stříbřená dvourozměrná elektroforéza (BN/SDS/PAGE) ze vzorku kosterního
svalu (biopsie) s mtDNA mutací 8363G>A (Fornuskova, Brantova et al., 2007).
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Obr. 10: Podjednotkové složení intermediátů komplexu IV v kosterním svalu pacienta s mutací 8363G>A.
Dvoudimenzionální elektroforéza (BN/SDS/PAGE) mitochondrií izolovaných z kosterního svalu pacienta s
mutací 8363G>A solubilizovaných Lauryl maltosidem byla přenesena na PVDF membránu a značena
monoklonálními protilátkami specifickými k podjednotkám COX1, COX2, COX4 a COX5A. Pozice
holoenzymu (S4) a subasemblátů (S1-S3) jsou vyznačeny spolu s migrací hmotnostního standardu
(Fornuskova, Brantova et al., 2007).

Obr. 11: Podjednotkové složení intermediátů komplexu IV ve vzorku mozkové kůry získaném při autopsii
pacienta s mutací 3243A>G. Dvoudimenzionální elektroforéza (BN/SDS/PAGE) mitochondrií izolovaných
z mozkové kůry pacienta a z kontrolní tkáně byla přenesena na PVDF membránu a značena protilátkami
specifickými k podjednotkám COX1, COX2, COX4 a COX5A. Pozice holoenzymu (S4) a subasemblátů
(S1-S3, apoCOX2) jsou vyznačeny spolu s migrací hmotnostního standardu (Fornuskova, Brantova et al.,
2007).

Enzymové aktivity komplexů dýchacího řetězce byly stanoveny v kosterním svalu a
normalizovány k aktivitě kontrolního enzymu mitochondriální matrix, citrátsyntázy (CS),
nebo ke komplexu II (SQR) sloužícímu jako vnitřní kontrola. Relativní hladiny proteinů a
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aktivity enzymů dýchacího řetězce vztažené ke komplexu II, nebo k CS v izolovaných
svalových mitochnodriích jsou ukázány na obr. 12. V souladu s imunologickým
stanovením proteinového množství jednotlivých komplexů ve svalu byl zjištěn pokles
aktivity komplexu I (I/CS a I/SQR) u všech tří pacientů, u pacientů s mutací 8363G>A a
8344A>G pak i výrazný pokles aktivity komplexu IV v mitochondriích s mtDNA mutací
3243A>G byla aktivita komplexu IV vztažená ke komplexu II a CS těsně pod kontrolním
rozmezím.
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Obr. 12: Relativní hladiny proteinového množství a aktivity enzymů dýchacího řetězce vztažené ke
komplexu II nebo ke kontrolnímu enzymu citrátsyntáze (CS) v izolovaných svalových mitochondriích.
Poměr specifických aktivit a proteinového množství je u pacientů s mtDNA mutacemi 8363G>A,
3243A>G a 8344A>G procentuálně vyjádřen k průměrným kontrolním hodnotám. Na ose x je znázorněn
poměr buď k imunologicky detekovanému proteinovému množství (wb) nebo k enzymovým aktivitám
(act.)
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Polarografické analýzy prokázaly významně sníženou ADP-stimulovanou
respiraci po NADH dependentních substrátech ve svalových vláknech nesoucích mutaci
8363G>A. V případě svalových vláken s mutací 8344A>G byla zjištěna jen mírně
snížená ADP stimulovaná respirace po přidání pyruvátu v porovnání s kontrolními
vzorky, ale po přidání glutamátu byla rychlost mitochondriální respirace porovnatelná s
kontrolami. Na druhou stranu, naše vyšetření prokázala ve svalových vláknech pacientů
(jak s mtDNA mutací 8344A>G tak i s 8363G>A) zvýšenou spotřebu kyslíku po FADH
dependentním substrátu, sukcinátu.
Spotřeba kyslíku po askorbátu a TMPD, detekující aktivitu cytochrom c oxidázy
se výrazně nelišila u žádné z obou mtDNA mutací od kontrol. Normalizace dat na úroveň
respirace po sukcinátu prokázala snížené poměry u pacientských vzorků jak po NADH
dependentních substrátech, tak i po askorbátu a TMPD (Tab. 1).
Na základě výsledků z analýzy proteinového množství, enzymových aktivit a
polarografie lze předpokládat zvýšenou proliferaci svalových mitochondrií se změněnou
ultrastrukturou. To bylo námi potvrzeno elektronovou mikroskopií fibroblastů od
pacientů s mtDNA mutací 8344A>G. Tento jev vzniká pravděpodobně v důsledku
buněčné energetické disbalance vlivem pozměněné translace mtDNA kódovaných
podjednotek komplexů dýchacího řetězce.
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Tab.1: Spotřeba kyslíku v saponinem permeabilizovaných svalových vlákech
s mutacemi 8363G>A a 8344A>G.

Mitochondriální respirace
(nmol O2/min na mg vlhké váhy)
substrát
8363G>A 8344A>G Kontroly
(n=9)
pyruvát/malát
69
14,7
16-26
glutamát/malát
5,1
16,5
10-22
sukcinát
21,4
30
9-18
askorbát/TMPD
66
57
43-83
Hodnoty respirace normalizované na spotřebu
kyslíku po přidání sukcinátu
substrát
8363G>A 8344A>G Kontroly
(n=9)
pyruvát/malát
0,32
0,49
0,96-1,85
glutamát/malát
0,24
0,55
0,83-1,72
askorbát/TMPD
3,08
1,9
3,50-5,98
Analýza spotřeby kyslíku (pmol O2/s/mg proteinu) pomocí mnohačetné substrát-inhibitorové titrace ve
svalových mitochondriích. Kontrola (A), pacient s mtDNA mutací 8363G>A (B) a s mtDNA mutací
8344A>G (C). Do reakce byla vložena saponinem permeabilizovaná svalová vlákna a dále byly přidávány:
Glu/Mal: 10mM Glutamát a 5mM Malát, ADP: 1mM ADP, Rot: 1,25uM Rotenon, Suk: 10mM sukcinát,
AA: 2,5uM Antimycin A, asc/TMPD: 2mM ascorbát a 500mM TMPD (Fornuskova et al. 2008).

Imunodetekční analýza izolovaných svalových mitochondrií prokázala výrazné
zvýšení holoenzymu komplexu II u mutací 8363G>A a 8344A>G. V souladu
s imunodetekční analýzou i aktivita komplexu II normalizovaná na CS dosáhla horní
hranice referenčního rozmezí. Tato zjištění poukazují na možnou změnu morfologie
mitochondrií ve smyslu zvýšení povrchu vnitřních mitochondriálních membrán v poměru
k matrix. Zvýšená aktivita CS v tkáňovém homogenátu a histochemická analýza
prokazující zvýšení SDH produktu u vzorku s mutací 8363G>A (data nejsou ukázána) a
„ragged-red fibers“ u vzorku s mutací 8344A>G v kontextu výsledků polarografického
měření v kosterních svalech obou mutací svědčí pro zvýšené množství samotných
mitochondrií (mitochondriální proliferaci), s velkou pravděpodobností ve snaze tkáně
kompenzovat buněčnou energetickou nedostatečnost.
Změna ultrastruktury mitochondrií byla pozorována také u kultivovaných kožních
fibroblastů od pacientů se sledovanými mtDNA mutacemi a rovněž tendence ke zvýšené
mitochondriální proliferaci byla dokumentována u fibroblastů s mtDNA mutací
8344A>G pomocí průtokové cytometrie (Obr. 26).
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Souhrnně lze říci, že jsme v kosterním svalu pacienta s mtDNA mutací 8363G>A
zaznamenali nejvyšší pokles množství komplexů OXPHOS, což při nejnižší zjištěné
hladině heteroplazmie poukazuje na výraznější dopad této mutace na translaci
mitochondriálních proteinů než v případě mutace 8344A>G lokalizované ve stejné tRNA.
Významnější patologické důsledky pro mitochondriální translaci však lze předpokládat u
mutace 8344A>G v porovnání s mutací 3243A>G, neboť při srovnatelné heteroplazmii
obou vzorků bylo postižení hladin komplexů systému OXPHOS v kosterním svalu
pacienta nesoucího mutaci 3243A>G mírnější. Při interpretaci výsledku je však potřeba
vzít v úvahu vliv rozdílného jaderného pozadí (Feuermann et al. 2003), vnitrobuněčnou a
intramitochondriální distribuci heteroplasmie (Durham et al. 2007), stejně jako faktory
prostředí (Levy 2007),

což

vše

ovlivňuje

rozvoj

mitochondriální

respirační

nedostatečnosti, a tím vzdaluje získané pozorování od jednoduše kvantitativního
hodnocení.
Z

frekvence

UUR

(Leu)

kodónů

v

mitochondriálně

translatovaných

podjednotkách OXPHOS lze usuzovat na pokles rovnovážné hladiny podjednotek
komplexu I, jmenovitě ND6, ND3, ND2 a ND5, v mitochondriích s mutací 3243A>G. V
případě mitochondrií s 8363G>A a 8344A>G se dá předpokládat z distribuce AAR (Lys)
kodónů zejména snížení hladiny podjednotek ND5, ND2, ND4 a COX1. Navíc všechny
tyto podjednotky obsahují dva X/Lys/Lys/X motivy nebo jeden X/Lys/Lys/X a jeden
Lys/X/Lys motiv (http://mitomap.org), na kterých může docházet ke zpomalení pohybu
ribozomu po mRNA s následkem předčasné terminace translace. V souladu s výše
zmíněnou rolí četnosti a distrubuce daných kodónů v mitochondriálně translatovaných
podjednotkách dýchacího řetězce je zjištění izolovaného defektu komplexu I u pacienta s
mutací v mt tRNALeu

(UUR)

a kombinovaná deficience komplexů I a IV u pacientů s

mutacemi v mt-tRNALys. BN/SDS/PAGE imunodetekce navíc prokázala v porovnání
s kontrolou kompletní absenci volné (neasemblované) podjednotky apoCOX1 (S1) v
kosterním svalu pacienta s mutací 8363G>A, z čehož lze usuzovat na limitní charakter
této podjednotky pro asemblaci holoenzymu komplexu IV (Obr. 10).
Deficience OXPHOS enzymů nalezená ve frontální kůře pacientů s mutacemi
8363G>A a 3243A>G může poukazovat, obdobně jako ve studii Stiburka et al. (Stiburek
et al. 2005) na specifický charakter systému OXPHOS v mozku a to z několika hledisek.
U vzorků frontální kůry od pacientů s mtDNA mutací 8363G>A i 8344A>G byl shodně
zjištěn komplex V jako nejpostiženější článek systému OXPHOS, přestože množství
komplexů I a IV bylo také výrazně sníženo. Dále i přes výraznou deficienci komplexu V
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nebyly zjištěny subkomplexyATP syntázy, které byly přítomny ve vzorcích svalové a
srdeční tkáně. Mezi ně patří subkomplex volné F1 podjednotky ATP syntázy. Ten byl ve
svalové tkáni doprovázen ještě subkomplexem označeným jako V*, který se
pravděpodobně skládá kromě F1 části také z několika c – Fo podjednotek. Obdobné
subkomplexy byly již popsány u mitochondrií nesoucích mtDNA mutaci 8993T>G u
Rho0 buněk (Carrozzo et al. 2006) a u buněk s inhibovanou mitochondriální translací
(Nijtmans et al. 1995). Z pozorovaných rovnovážných hladin komplexů OXPHOS lze
soudit, že ATP syntáza je v mozku nejcitlivějším komplexem systému OXPHOS na
narušení mitochondriálního translačního systému sledovanými mutacemi.
Zjištěný tkáňově specifický dopad mtDNA mutací srovnatelné heteroplasmie je
pravděpodobně výsledkem tkáňově specifické odlišnosti mitochondrií. Bylo ukázáno, že
OXPHOS v mozku, játrech a ledvinách je přednostně kontrolován na fosforylační úrovni
přes ATP syntázu a fosfátový přenašeč, zatímco ve svalech a srdci je kontrolován přes
dýchací řetězec (Rossignol et al. 2000). Na druhou stranu, spíše než s energetickou
nedostatečností byl mechanismus patogeneze u poruch ATP syntázy spojován se
zvyšováním membránového potenciálu vedoucího k produkci reaktivních oxygenních
částic (ROS) (Houstek et al. 2004).
Dramatický pokles hladiny ATP syntázy ve frontální kůře pacienta s mutací
3243A>G může, kromě nedostatečnosti mitochondriální translace, být příčinou
neobvyklé asemblace cytochrom c oxidázy. Obdobně i u modelů kvasinek byla
pozorována souvislost mezi absencí ATP syntázy (a s ní spojeným nárůstem
protonového/membránového gradientu) s poklesem COX holoenzymu (Rak et al. 2007).
Oproti tomu v případě mutantních kvasinkových kmenů s defektem ATP syntázy, který
vede k masivnímu úniku protonů přes FO sektor ATP syntázy (protonový/membránový
gradient tak naopak klesá), negativní vliv na hladinu COX pozorován nebyl. Přestože s
redukcí rovnovážné hladiny COX u kvasinek byla přednostně dána do souvislosti
podjednotka COX1 (Rak et al. 2007), v mozkové kůře pacienta s mutací 3243A>G se
zřejmě uplatňuje jiný mechanismus, protože ve vzorku byla patrná silná akumulace všech
tří mitochondriálně kódovaných podjednotek COX a to jak volných, tak částečně
asemblovaných.
Analyzovaná data poukazují na nové efekty mt-tRNA mutací na rovnovážné
hladiny komplexů OXPHOS v mozku, které se podstatně liší od výsledků popsaných v
kosterní, srdeční svalovině a jaterní tkáni.
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4.2. Ad 2: Studium mitochondriální ultrastrukturu a funkce u
vybraných mitochondriálních a lysosomálních střádacích
chorob na úrovni kultivovaných fibroblastů
4.2.1. Mitochondriální síť

U vybraných mitochondriálních poruch byla analyzována mitochondriální síť za
užití specifické sondy MitoTracker Red nebo imunocytochemicky značením primární
protilátkou proti mitochondriálnímu porinu.
U žádné z analyzovaných linií nebyla

sledována

výrazná fragmentace

mitochondriálního retikula, jak je patrné z obr. 13 s výjimkou fibroblastů s mutací
8363G>A (Obr.13C), kde mitochondriální retikulum mělo tendenci ke kondenzaci kolem
jádra, což může souviset se změněnými energetickými nároky buňky.

A) Kontrola

B) NARP
(8993T>G, 90%)

F) MERRF

G) SCO2

(8344A>G, 48%)

(1541G>A)

C) Leigh syndrom
(8363G>A, 89%)

E) MELAS

E) MELAS

(3243A>G 80%)

(3243A>G 55%)

Obr. 13: Mitochondriální síť v kultivovaných fibroblastech po imunodetekčním značení za použití
primárních protilátek proti mitochondriálnímu porinu (VDAC) a sekundární protilátky konjugované s
fluorochromem AlexaFluor 594 a vizualizovaná ve fluorescenčním mikroskopu (Nikon, Diaphot) při
zvětšení 600x. Procenta ukazují úroveň heteroplasmie.

U sledovaných lysosomálních chorob nebyla morfologie buněk ve fázovém
kontrastu změněna (obr. 14) mitochondriální síť vykazovala jen drobné odchylky v
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porovnání s kontrolními buňkami a to zejména u Gaucherovy choroby, kde je retikulum
částečně fragmentované (Obr.14B).

A) Kontrola

B) GD

C) AM

D) FD

E) ML

F) NP-A
Obr. 14: Mitochondriální retikulum v kultivovaných fibroblastech barvené MitoTrackerem Red a
vizualizované ve fluorescenčním mikroskopu (Nikon Diaphot) při zvětšení 600x.
A) kontrolní fibroblasty, B) Gaucherova choroba, C) α - manosidóza, D) Metachromatická leukodystrofie,
E) Fabryho choroba, F) Niemann-Pickova choroba typu A

Mitochondriální

síť

tvoří

dynamickou

strukturu

pohybující

se

mezi

fragmentovaným stavem a kontinuální tubulární sítí v závislosti na stavu buňky v rámci
fyziologických i patofyziologických stavů (Chan 2006). V současné době se objevují
další důkazy vztahu mezi mitochondriální organizací a energetickými nároky buňky,
které byly pozorovány již v r. 1966 Hackenbrockem et al. (Hackenbrock 1966) a
označeny jako tzv. ortodoxní a kondenzovaná forma v závislosti na aktivaci ATP
syntázy. To bylo v současné době potvrzeno u živých buněk, které v podmínkách
podporujících glykolýzu vykazovaly fragmentaci mitochondriální sítě, zatímco v
podmínkách oxidativní fosforylace došlo k tvorbě filamentálního retikula a nárůstu
množství krist pozorovaných v elektronovém mikroskopu (Rossignol et al. 2004).
Fragmentace mitochondriální sítě byla pozorována i ve fibroblastech pacientů s
primární poruchou OXPHOS s poklesem produkce energie (Capaldi et al. 2004). Výrazné
změny v uspořádání mitochondriální sítě byly spojeny s defektem autofagie a kalciového
metabolismu také ve fibroblastech u mukolipidózy typu IV (Jennings et al. 2006).
Přes uvedená pozorování, ve sledovaných fibroblastech od pacientů se
syndromem MELAS (s heteroplasmií mutace 3243A>G 53 a 88%), MERRF (s
heteroplasmií mutace 8344A>G 48%), NARP (s heteroplasmií mutace 8993T>G 91%)
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nebyla pozorována výrazná fragmentace mitochondriální sítě po užití mitochondriálně
specifické sondy MitoTracker Red ani při imunodetekčním značení mitochondriálního
porinu.
Uvedené pozorování může souviset jen s mírným biochemickým defektem ve
fibroblastech, které nepatří mezi energeticky náročné tkáně.
Pouze u Leighova syndromu (s heteroplasmií mutace 8363G>A >90%) byla
patrná tendence mitochondriálního retikula k tvorbě shluků v okolí jádra, což může
souviset se změněnými energetickými nároky buňky a odpovídat i výraznějšímu
biochemickému postižení fibroblastů (Obr.13C).

4.2.2. Ultrastrukturální změny ve fibroblastech u mitochondriálních
chorob
Fibroblasty pacientů s mutaci v mtDNA vykazovaly výrazné strukturální
abnormality na úrovni mitochondrií (obr. 15,16,17 (A-C)). Ačkoli některé mitochondrie
byly normálního tvaru i ultrastruktury, převažovaly organely s rudimentálními kristami a
zvětšeným objemem v porovnání s mitochondriemi vláknité struktury a vyvinutými
kristami v kontrolních fibroblastech. Jednotlivé buňky se liší zastoupením mitochondrií s
různou úrovní poškození, kde se v různém množství vyskytují organely těžce
deformované stejně jako organely téměř nezměněné ultrastruktury. Rozdíl mezi kontrolní
linií fibroblastů (obr.15D, 16D, 17D) a liniemi nesoucími mtDNA mutaci spočívá
především v zastoupení poškozených organel a přítomnosti abnormálních organel bez
krist se zvětšeným objemem.
U všech linií fibroblastů s mutací v mtDNA byl pozorován obdobný "patern"
poškození výrazně se odlišující od kontrolních linií, ne však mezi mutacemi navzájem.
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Obr. 15 Ultrastruktura mitochondrií v kultivovaných fibroblastech vizualizovaná transmisním
elektronovým mikroskopem, zvětšeno 24 000x.
A) Pacient s mtDNA mutací 3243A>G, 53% heteroplasmie, B) Pacient s mtDNA mutací 8344 A>G, 48%
heteroplasmie, C) Pacient s mtDNA mutací 8993T>G, 91% heteroplasmie, D) kontrolní linie
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Obr. 16 Ultrastruktura mitochondrií v kultivovaných fibroblastech vizualizovaná transmisním
elektronovým mikroskopem, zvětšeno 44 000x.
A) Pacient s mtDNA mutací 3243A>G, 53% heteroplasmie, B) Pacient s mtDNA mutací 8344A>G, 48%
heteroplasmie, C) Pacient s mtDNA mutací 8993T>G, 91% heteroplasmie, D) kontrolní linie

Na obr.15 a 16A-C je patrné poškození mitochondrií, ve srovnání s obr. 15D a
16D. Šipky na obr. 15 označují ER u kontrolních fibroblastů (Brantova et al. 2006)
Z obrázků je při daném zvětšení zřejmé výrazné poškození mitochondriální
ultrastruktury ve všech buněčných kulturách nesoucích mutaci v mtDNA. (Brantova et
al., 2006)
Od pacientů s mtDNA mutací 3243A>G s mutačním zatížením 78%, dále pak s
mutací 8363G>A s hladinou heteroplasmie 91% a od pacienta s mutací v genu SCO2
jsou k dispozici pouze snímky ve zvětšení 44 000x, jak je ukázáno na obr. 17.
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A

B

C

D

Obr. 17: Ultrastruktura mitochondrií v kultivovaných kožních fibroblastech vizualizovaná transmisním
elektronovým mikroskopem, zvětšeno 44 000x.
Fibroblasty A) s mtDNA mutací 3243A>G s mutačním zatížením 88%, B) s mtDNA mutací 8363G>A s
hladinou heteroplasmie 91% a C) od pacienta s mutací v genu SCO2. D) Kontrolní kožní fibroblasty

Heterogenita ve tvaru a velikosti mitochondrií v jedné buňce poukazuje na
přítomnost různých hladin heteroplasmie v jednotlivých organelách. To podporují i
imunodetekčně vizualizované rozdíly v obsahu cytochrom c oxidázy v jednotlivých
fibroblastech nesoucích mutaci 8363G>A (Obr. 24). Mezibuněčná různorodost v hladině
heteroplasmie mutace 3243A>G již byla popsána ve studii Bakkera et al. (Bakker et al.
2000), který pozoroval stoupající počet defektních buněk se stoupajícím mutačním
zatížením. To je v souladu i s naším pozorováním u fibroblastů s různou hladinou
heteroplasmie (53% a 88%) mutace 3243A>G, kde byl patrný nárůst počtu defektních
mitochondrií (Obr.15A, 16A a 17A). Velmi výrazně poškozené mitochondrie byly patrné
rovněž ve fibroblastech s mtDNA mutací 8363G>A (Obr.17B) a vysokým mutačním
zatížením (přes 90%). Oproti tomu u syndromu podmíněného podmíněného homozygotní
jadernou mutací 1541G>A genu SCO2 nebyly mitochondrie tak výrazně poškozené
(Obr.17C) jako u buněk nesoucích mutace v mtDNA.
Nepřítomnost plně vyvinutých krist byla doprovázena změnou tvaru a zvětšením
objemu mitochondrií. Obdobné ultrastrukturální změny již byly popsány ve fibroblastech
nesoucích mutaci v mt-tRNAIle a v mt-tRNAArg (Hayashi et al. 1994).
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Sledovaná korelace mezi ultrastrukturálními změnami krist u mitochondriálních
poruch a porušenou funkcí mitochondrií je založena na lokalizaci dýchacího řetězce
přímo ve vnitřní mitochondriální membráně, přednostně pak v oblasti krist. Až 94% z
celkového množství komplexu III a mitochondriální ATP syntázy je umístěno na kristální
membráně, kde oba komplexy existují v 2,2 až 2,6x vyšší koncentraci, než na vnitřní
membráně mimo kristy (Paumard et al. 2002; Gilkerson et al. 2003). Bylo ukázáno, že
ATP syntáza se přímo účastní tvorby krist (Paumard et al. 2002).

4.2.3. Ultrastrukturální

změny

ve

fibroblastech u lysosomálních

střádacích chorob
V naší studii jsou předložena data poukazující na ultrastrukturální i biochemické
mitochondriální aberace různé závažnosti u vybraných lysosomálních chorob. V případě
detekce množství mitochondrií a produkce volných kyslíkových radikálů jsou získané
výsledky srovnány s vybranými mitochondriálními onemocněními.
U všech sledovaných lysosomálních střádacích chorob byla patrná změněná
ultrastruktura mitochondrií, a to jak na úrovni morfologie vnitřní kristální membrány, tak
na úrovni celých organel. V buňkách byly částečně zastoupeny organely prakticky
nezměněné v porovnání s mitochondriemi přítomnými v kontrolních fibroblastech, větší
část však tvořily organely s rudimentálními nebo zcela chybějícími kristami a organely se
zvětšeným objemem. V řadě případů bylo patrné rovněž dilatované endoplasmatické
retikulum, nejvýrazněji u fibroblastů odvozených od pacientů s α-manosidózou.
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Obr. 18: Ultrastruktura mitochondrií v kultivovaných fibroblastech od pacientů s α-manosidózou (A-C) ve
srovnání s kontrolou (D). Zvětšení je vyznačeno na každém obrázku. Šipkami je označeno dilatované ER u
pacienta a ER u kontrolní linie (Brantova et al., 2008)

Z obr. 18 je patrné poškození mitochondrií u pacientů s α-manosidózou a to
nejvíce se zřetelem na poškození morfologie krist (Obr.18B) a na dilataci mitochondrií
(Obr.18B a C). Přes nález velkého množství mitochondrií s narušenou ultrastrukturou
jsou patrné i mitochondrie s vyvinutými kristami, jak je vidět na obr.18C, jejich množství
je však redukováno (patrno z obr.18A). Obdobné ultrastrukturální abnormality různého
stupně byly pozorovány i u dalších LSDs, jak je zřejmé z obr.20-23.
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Obr. 19: Ultrastruktura mitochondrií v kontrolních fibroblastech, zvětšeno 22 000x a 44000x

Obr. 20: Ultrastruktura mitochondrií ve fibroblastech od pacientů s Fabryho chorobou, zvětšeno 22 000x
44000x
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Obr. 21: Ultrastruktura mitochondrií ve fibroblastech od pacientů s metachromatickou leukodystrofií,
zvětšeno 22 000x a 44 000x

Obr. 22: Ultrastruktura mitochondrií ve fibroblastech od pacientů s chorobou Niemann - Pick A,
zvětšeno 22 000x a 44 000x

Obr. 23: Ultrastruktura mitochondrií ve fibroblastech od pacientů s Gaucherovou chorobou, zvětšeno
22 000x a 44 000x

Mitochondriální dysfunkce nejsou přítomny jen u primárních mitochondriálních
poruch, ale jsou časté u řady neurodegenerativních onemocnění, jak bylo dokumentováno
u Alzheimerovy choroby (Wang et al. 2007), u Parkinsonovy choroby, amyotropní
laterální sklerózy, Friederichově ataxii (Baron et al. 2007), u Huntingtonovy choroby
(Oliveira et al. 2007) a mukolipidózy typu IV (Jennings et al. 2006).
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Ultrastrukturální aberace mitochondrií vizualizované v transmisním elektronovém
mikroskopu při různých úrovních zvětšení jsou velmi podobné těm, které byly
pozorovány u fibroblastů od pacientů s mutacemi v mtDNA. Převažují mitochondrie s
rudimentálními nebo zcela chybějícími kristami, častý je nález zvětšených mitochondrií.
Jednotlivé lysosomální střádací choroby se na úrovni mitochondriální ultrastruktury od
sebe vzájemně výrazně neliší ani mírou postižení ani zastoupením aberantních
mitochondrií v jednotlivých buňkách. Ve všech případech jsou však patrné výrazné
odlišnosti od kontroly.
Výraznějším nálezem je dilatace endoplasmatického retikula ve fibroblastech
pacientů s Gaucherovou chorobou.
Ultrastrukturální změny již byly popsány v jaterní tkáni u pacienta s α manosidózou, kde byly patrné zvětšené mitochondrie, jejich vnitřní ultrastruktura však
nebyla oproti našemu nálezu ve fibroblastech změněna (Gordon et al. 1980).
Ultrastrukturální změny fibroblastů od pacientů s metachromatickou leukodystrofií,
Fabryho, Gaucherovou a Niemann-Pickovou chorobou typu A byly popsány v práci
Kamenskeho et al. (Kamensky et al. 1973). Změny mitochondriální struktury byly
zmíněny pouze v případě Gaucherovy choroby v souladu s naší studií, u Fabryho choroby
nebyly mitochondrie změněné, zatímco u dalších chorob nebyly mitochondrie studovány
(Kamensky et al. 1973). Naše výsledky ukázaly u všech sledovaných chorob
ultrastrukturální patologii mitochondrií včetně Fabryho choroby.
Dilatace ER byla pozorována u Gaucherovy choroby. Nespecifické změny
mitochondriálních funkcí byly popsány u Gaucherovy choroby, kde v jaterních buňkách
byla nalezena výrazně zvýšená aktivita mitochondriální α-glycerolfosfátdehydrogenázy
(Elleder 1975), která byla v současné době spojena s možností výrazného zvýšení
mitochondriální produkce ROS (Mracek et al. 2009). Uvedené pozorování je v souladu i
s naším nálezem, kde u našich fibroblastů s Gaucherovou chorobou byla zaznamenána
zvýšená produkce ROS (viz dále).
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4.2.4. Biochemická

analýza

fibroblastů

s

vybranými

mutacemi

(3243A>G, 8344A>G, 8993T>G, 8363G>A v mtDNA) a fibroblastů s
homozygotní jadernou mutací 1541G >A v genu SCO2
V případě uvedených fibroblastů nesoucích mutace v mtDNA a v genu SCO2
byly spektrofotometricky sledovány následující změny aktivit komplexů dýchacího
řetězce (Tab.2).

Tab.

2:

Aktivity

komplexů

řetězce

dýchacího

u

vybraných

mitochondriálních onemocnění

MELAS MELAS MERRF
NARP
Kontroly
SCO 2
3243A>G 3243A>G 8344A>G 8993T>G
(n=20)
1541G>A
55%
88%
48%
91%
nmol/min/mg proteinu
KI

39±7,4

30

29

17

ND

ND

K I+III

26±7

13,4

26

NI

ND

ND

K II

13±1,6

16

13

15

ND

ND

K IV

45±4,6

47

30

31

36

22

Citrátsyntáza
(CS)

49±3

54

48

80

79

53

Poměr k citrátsyntáze jako kontrolnímu enzymu
K I/CS

0,79±0,13

0,56

0,6

0,21

ND

ND

K I+III/CS

0,55±0,14

0,25

0,54

NI

ND

ND

K II/CS

0,27±0,03

0,3

0,27

0,19

ND

ND

K IV/CS

0,94±0,5

0,87

0,63

0,39

0,46

0,42

Poměr ke komplexu II užívanému jako vnitřní kontrola
K I/KII

3,1±0,63

1,88

2,23

1,13

ND

ND

K I+III/KII

2,10±0,52

0,84

2

NI

ND

ND

K IV/KII

3,63±0,51

2,94

2,31

2,07

ND

ND

ND – nebylo měřeno, NI – nepodařilo se dosáhnout inhibice. Tučně jsou vyznačeny
hodnoty přesahující referenční rozmezí, podtrženy jsou hodnoty pod referenčním
rozmezím
KI (Komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza), KII (Komplex II, SDH, sukcinát:
ubichinon oxidoreduktáza), KIII (komplex III, ubichinol:ferricytochrom c
oxidoreduktáza), KIV (Komplex IV, Cytochrom c oxidáza, COX)
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Z tab. 2 vyplývá, že analyzované aktivity enzymů dýchacího řetězce byly ve
všech analyzovaných fibroblastech změněné, u všech analyzovaných linií byla snížená
aktivita komplexu I, u většiny došlo také ke snížení aktivity komplexu IV při současném
zvýšení aktivity CS, což ukazuje na disbalanci dýchacícho řetězce. Nativní elektroforéza
a následná imunoblotová detekce prokázala u fibroblastů s mtDNA mutací 8993T>G
snížení holoenzymu ATP syntázy na cca 10% kontrolní hodnoty a přítomnost volné F1
části.
Zvláštní pozornost byla věnována fibroblastům od pacienta s mtDNA mutací
8363G>A, které v průběhu opakovaných pasáží ztratily původní fenotyp, nejspíše tím, že
některé postupně nahradily fibroblasty s "wild type" mtDNA (Tab.3). V tab. 3 jsou také
uvedeny hodnoty enzymových aktivit fibroblastů matky pacienta.
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Tab. 3: Aktivity komplexů dýchacího řetězce ve fibroblastech u pacienta s Leighovým
syndromem s mtDNA mutací 8363G>A v průběhu pasáží v tkáňové kultuře a jeho
asymptomatické matky

Leigh
syndrom
(8363G>A)

Kontroly
(n=20)

primo
kultura
(>95%)

5.-6.
pasáž
(86%)

12.-15.
pasáž
(92%)

25.-28.
pasáž
(86%)

matka
(80%)

nmol/min/mg proteinu
KI

39±7,4

80

29

47

33

38

K I+III

26±7

19

37

35

47

41

K II

13±1,6

15

19

16

19

13

K IV

45±4,6

<3

43

28

31

38

Citrátsyntáza
(CS)

49±3

75

73

67

62

44

Poměr k citrátsyntáze jako kontrolnímu enzymu
KI/CS

0,79±0,13

1,07

0,4

0,7

0,53

0,86

K I+III/CS

0,55±0,14

0,25

0,51

0,52

0,76

0,93

KII/CS

0,27±0,03

0,2

0,26

0,24

0,31

0,3

KIV/CS

0,94±0,5

<0.01

0,59

0,42

0,5

0,86

Poměr ke komplexu II užívanému jako vnitřní kontrola
KI/KII

3,1±0,63

5,33

1,53

2,94

1,74

2,92

KI+III/KII

2,10±0,52

1,27

1,95

2,19

2,47

3,15

KIV/KII

3,63±0,51

<0,01

2,26

1,75

1,63

2,92

Tučně jsou vyznačeny hodnoty přesahující referenční rozmezí, podtrženy jsou hodnoty
pod referenčním rozmezím.
KI (Komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza), KII (Komplex II, SDH, sukcinát:
ubichinon oxidoreduktáza), KIII (komplex III, ubichinol:ferricytochrom c
oxidoreduktáza), KIV (Komplex IV, Cytochrom c oxidáza, COX)

Primokultura fibroblastů od pacienta s mutací 8363G>A měla pouze zbytkovou
aktivitu komplexu IV v porovnání s kontrolním souborem. Imunocytochemicky byla
potvrzena heterogenita buněk v kultuře, kde se vyskytovaly buňky prakticky postrádající
cytochrom c oxidázu (pouze červený signál odpovídající mitochondriálnímu porinu)
společně s buňkami s normálním zastoupením enzymu (kolokalizace červeného a
zeleného signálu odpovídajícího cytochrom c oxidáze) (Obr. 24).
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Obr. 24: Imunocytochemická analýza fibroblastů s mtDNA mutací 8363G>A. Kultivované kožní
fibroblasty byly v prvních pasážích imunochemicky značeny protilátkami proti mitochondriálnímu porinu
(červeně) a proti COX (zeleně), po překrytí signálu odpovídajícímu porinu a COX jsou viditelné buňky
neobsahující enzym COX jako červené, buňka s přítomnou cytochrom c oxidázou se jeví žlutá.

Uvedený nález byl potvrzen i na úrovni cytochemického barvení buněčné kultury,
pomocí kterého byla analyzována aktivita cytochrom c oxidázy (Obr.25A) a sukcinát
dehydrogenázy (Obr.25B) jako kontrolního enzymu. Z obr. 25 je patrná heterogenita
buněk v kultuře, kdy pouze malá část vykázala aktivitu cytochrom c oxidázy.
P

K

COX

A

B

C

D

SDH

Obr. 25: Cytochemická detekce aktivity cytochrom c oxidázy (COX) v buněčné kultuře fibroblastů s
mtDNA mutaci 8363G>A (P) a kontrolní linie (K). Aktivita sukcinát dehydrogenázy (SDH) je u obou linií
patrná v části obr. C a D.
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V průběhu kultivace však byla pozorována ztráta fenotypu téměř nedetekovatelné
aktivity cytochrom c oxidázy doprovázená mírným poklesem heteroplasmie sledované
mutace 8363G>A. Obdobně fibroblasty matky pacienta nesoucí 80% heteroplasmii dané
mutace nevykazovaly výrazné změny v aktivitách enzymů dýchacího řetězce a klinicky
byla matka zdráva, její syn byl těžce postižen kardiomyopatií a projevy Leighova
syndromu.
Uvedené pozorování je možné vysvětlit velmi vysokým "tresholdem" mtDNA
mutace 8363G>A, kdy patologický fenotyp se ve fibroblastech projeví až při překročení
heteroplazmie nad 90%.

4.2.5. Biochemická analýza fibroblastů nesoucích vybrané lysosomální
střádací choroby

U vybraných LSDs byly spektrofotometricky stanoveny hodnoty aktivit enzymů
dýchacího řetězce a jsou shrnuty v tabulkách 4-8. Analýza proteinového množství
jednotlivých komplexů dýchacího řetězce neprokázala žádné výrazné odchylky od
kontroly, data nejsou ukázána.
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Tab. 4: Aktivity komplexů dýchacího řetězce (průměr ± SD) v kultivovaných
kožních fibroblastech získaných od pacientů s α-manosidózou.

Kontroly Pacient
Pacient
(n=20)
1
2
nmol/min/mg proteinu

Pacient
3

KI

39±7,4

32

29

54

K I+III

26±7

59

39

27

K II

13±1,6

12

7

12,5

K IV*

45±4,6

60

56

55

49±3
41
44
Citrátsyntáza
54
(CS)
Poměr k citrátsyntáze jako kontrolnímu enzymu
KI/CS

0,79±0,13

0,78

0,66

0,99

K I+III/CS

0,55±0,14

1,45

0,88

0,5

KII/CS

0,27±0,03

0,3

0,17

0,23

KIV/CS

0,94±0,5

1,36

1,25

1,15

Poměr ke komplexu II užívanému jako vnitřní kontrola
KI/KII

3,1±0,63

2,62

3,97

4,28

KI+III/KII

2,10±0,52

4,87

5,29

2,16

KIV/KII

3,63±0,51

4,51

7,67

4,8

n - počet měřených linií. Tučně označeno zvýšení aktivit měřených
enzymů
Podtržené jsou snížené hodnoty enzymových aktivit v porovnání s
kontrolním souborem
* statisticky významné zvýšení (P<0,05) (Brantova et al., 2009)
KI (Komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza), KII (Komplex
II, SDH, sukcinát: ubichinon oxidoreduktáza), KIII (komplex III,
ubichinol:ferricytochrom c oxidoreduktáza), KIV (Komplex IV,
Cytochrom c oxidáza, COX)
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Tab. 5: Aktivity komplexů dýchacího řetězce (průměr ± SD) v kultivovaných
kožních fibroblastech získaných od pacientů s Fabryho chorobou.

Kontroly
(n=20)

Pacient Pacient Pacient
1
2
3
nmol/min/mg proteinu

Pacient
4

Pacient
5

Pacient
6

KI

39±7,4

40,8

60,8

54

25,5

50

44

K I+III

26±7

22,7

24,9

38,6

20

28

19

K II

13±1,6

11,4

10

11,5

14,25

9

8,7

K IV

45±4,6

52

56

39

43

43

43

Citrátsyntáza
(CS)

49±3

51,5

45,8

29

46

50,5

40,6

Poměr k citrátsyntáze jako kontrolnímu enzymu
KI/CS

0,79±0,13

0,79

1,33

1,86

0,55

0,99

1,08

K I+III/CS

0,55±0,14

0,44

0,54

1,33

0,43

0,55

0,47

KII/CS

0,27±0,03

0,22

0,22

0,4

0,31

0,18

0,21

KIV/CS

0,94±0,5

1,01

1,22

1,34

0,93

0,85

1,06

Poměr ke komplexu II užívanému jako vnitřní kontrola
KI/KII

3,1±0,63

3,58

6,08

4,7

1,79

5,56

5,06

KI+III/KII

2,10±0,52

1,99

2,49

3,36

1,4

3,11

2,18

KIV/KII

3,63±0,51

4,56

5,6

3,39

3,02

4,78

4,94

n - počet měřených linií
Tučně označeno zvýšení aktivit měřených enzymů v porovnání s kontrolním souborem.
Podtržené jsou snížené hodnoty enzymových aktivit v porovnání s kontrolním souborem.
KI (Komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza), KII (Komplex II, SDH, sukcinát: ubichinon
oxidoreduktáza), KIII (komplex III, ubichinol:ferricytochrom c oxidoreduktáza), KIV (Komplex
IV, Cytochrom c oxidáza, COX).
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U dvou buněčných linií pacientů s Fabryho chorobou (P1 a P2) byl proveden
experiment, s přidáním GB3 ceramidů do média. Zatímco kontrolní fibroblasty s funkční
α- galaktosidázou jsou schopné střádací materiál degradovat a odstranit, u buněk s
Fabryho chorobou zůstává zadržovaný v lysosomech. Enzymové aktivity byly měřeny po
14 denní kultivaci v zátěžovém prostředí. Překvapivým výsledkem bylo zvýšení aktivity
enzymů u kontrolních linií i u pacientů. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 6.

Tab.6: Aktivity komplexu IV a citrátsyntázy u dvou kontrolních linií a dvou linií
od pacientů s Fabryho chorobou bez zátěže (-) a po zátěži globotriaosyceramidy
(GB3) (+)

K1
-

GB3

K1
+

K2
-

K2
+

P1
-

P1
+

P2
-

P2
+

nmol/min/mg proteinu
KIV

70

81

98

107

19,3

79,7

62

52

Citrátsyntáza

35

75

51

114

33,5

78

38,6

34

Poměr k citrátsyntáze užívané jako kontrolní enzym
KIV/CS

2

1,08

1,91

0,94

0,58

1,02

1,61

1,53

K1 – kontrola1, K2 – kontrola2, P1 – pacient 1, P2 – pacient 2, GB3 –
globotiaosylceramidy, KIV – komplex IV, + GB3 byly přidány, - GB3 nebyly přidány do
média
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Tab. 7: Aktivity komplexů dýchacího řetězce (průměr ± SD) v kultivovaných
kožních fibroblastech získaných od pacientů s metachromatickou leukodystrofií

Kontroly
(n=20)

Pacient
1

Pacient
2

Pacient
3

nmol/min/mg proteinu
KI

39±7,4

21,1

51,5

48,2

K I+III

26±7

56,4

35,3

8,6

K II

13±1,6

9,1

8,5

7,7

K IV

35±4,6

28,2

32,5

31,4

49±3
40
41
32,4
Citrátsyntáza
(CS)
Poměr k citrátsyntáze jako kontrolnímu enzymu
KI/CS

0,79±0,13

0,53

1,26

1,49

K I+III/CS

0,55±0,14

1,41

0,86

0,27

KII/CS

0,27±0,03

0,23

0,21

0,24

KIV/CS

0,71±0,5

0,71

0,79

0,97

Poměr ke komplexu II užívanému jako vnitřní
kontrola
KI/KII

3,1±0,63

2,32

6,06

6,26

KI+III/KII

2,10±0,52

6,2

4,15

1,12

KIV/KII

3,63±0,51

3,1

3,82

4,08

n - počet měřených linií
Tučně označeno zvýšení aktivit měřených enzymů
v porovnání s kontrolním souborem.
Podtržené jsou snížené hodnoty enzymových aktivit
v porovnání s kontrolním souborem.
KI (Komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza), KII
(Komplex II, SDH, sukcinát: ubichinon oxidoreduktáza), KIII
(komplex III, ubichinol:ferricytochrom c oxidoreduktáza),
KIV (Komplex IV, Cytochrom c oxidáza, COX)
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Tab. 8: Aktivity komplexů dýchacího řetězce (průměr ± SD) v kultivovaných
kožních fibroblastech získaných od pacientů s Gaucherovou chorobou (GD) a
Niemann-Pickovou chorobou typu A (NPA)

Kontroly
(n=20)

Pacient 1 Pacient 2
(GD)
(GD)
nmol/min/mg proteinu

Pacient 3
(GD)

Pacient
(NPA)

KI

39±7,4

28

59

38

35

K II

13±1,6

12

18

4,5

8

K IV

45±4,6

23

27

57

31

Citrátsyntáza
49±3
37
52
48
(CS)
Poměr k citrát syntáze jako kontrolnímu enzymu

43

KI/CS

0,79±0,13

0,75

1,1

0,79

0,81

KII/CS

0,27±0,03

0,32

0,35

0,1

0,19

KIV/CS

0,94±0,5

0,61

1

1,46

0,72

Poměr ke komplexu II užívanému jako vnitřní kontrola
KI/KII

3,1±0,63

2,33

3,28

8,44

4,38

KIV/KII

3,63±0,51

1,9

1,5

12,6

3,88

n - počet měřených linií
Tučně označeno zvýšení aktivit měřených enzymů v porovnání s kontrolním souborem
Podtržené jsou snížené hodnoty enzymových aktivit v porovnání s kontrolním souborem
KI (Komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza), KII (Komplex II, SDH, sukcinát:
ubichinon oxidoreduktáza), KIII (komplex III, ubichinol:ferricytochrom c
oxidoreduktáza), KIV (Komplex IV, Cytochrom c oxidáza, COX)

Enzymové aktivity mitochondrií u jednotlivých lysosomálních střádacích poruch
byly měřeny spektrofotometricky a aktivity komplexů dýchacího řetězce byly vztaženy k
aktivitě citrátsyntázy sloužící jako kontrolní enzym a na aktivitu komplexu II užívaného
jako vnitřní kontrola. U všech linií byla zaznamenána jen mírná změna aktivit enzymů
dýchacího řetězce, nejvýraznější projev byl nalezen u fibroblastů získaných od pacientů s
α - manosidózou, kde byla statisticky významně zvýšená aktivita cytochrom c oxidázy
(P > 0,05) (Brantova et al. 2009).
U fibroblastů s metachromatickou leukodystrofií byla mírně snížená aktivita
COX, po vztažení k aktivitě citrátsyntázy byl však poměr v rámci referenčního rozmezí,
stejně jako v případě buněk od pacientů s Gaucherovou chorobou.

77
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Významný pokles aktivit enzymů dýchacího řetězce u fibroblastů od pacientů s
Fabryho chorobou publikoval Lucke et al. (Lucke et al. 2004). Nejvýraznější pokles byl
nalezen na úrovni komplexu IV, významně snížená byla i produkce ATP. Uvedené
zjištění je v rozporu s našimi výsledky, kdy jsme opakovaně nezaznamenali pokles
aktivity COX v žádné ze šesti sledovaných linií. Ve dvou případech se jevila tendence ke
zvýšení aktivity COX. V uvedené publikaci není specifikována zbytková aktivita αgalaktosidázy, ani obsah GB3 v lysosomech buněk, proto není možné vyloučit, že použité
fibroblasty přestoupily určitý "treshold" v objemu střádacího materiálu, kdy se defekt
začne projevovat na úrovni mitochondrií. Proto jsme přidávali do kultivačního média
GB3 a fibroblasty kultivovali po dobu 14 dnů s opakovanou výměnou média v prostředí
se sníženým obsahem fetálního telecího séra a 5,4 µM koncentrací GB3. Inkubací buněk
s GB3 nedošlo k pozorovatelným změnám na úrovni ultrastruktury ani biochemické
aktivity mitochondrií, což naznačuje, že ani zvýšená akumulace střádacího materiálu v
lysosomech nevede k prohloubení mitochondriálního defektu, ale u jednoho pacienta a
jedné kontroly došlo k navýšení aktivity COX.
Rovněž ultrastrukturální analýza jevila tendenci k mírnému nárůstu zastoupení
mitochondrií s vyvinutými kristami. Předpokládáme, že se uplatnil mechanismus
obdobný hladovění (buňky byly dlouhodobě v prostředí se sníženým obsahem séra), jaký
byl sledován u HeLa buněk, které v nutričně méně hodnotném prostředí obsahujícím
galaktózu posílily OXPHOS včetně ultrastrukturálních změn (Rossignol et al. 2004). Vliv
zvýšené autofagie, která by odstranila poškozené mitochondrie není pravděpodobný z
důvodu současného zatěžování lysosomů. Pozorování, že zvýšení zátěže fibroblastů
střádacím materiálem nezhoršuje mitochondriální funkce, stejně tak jako u neovlivněných
fibroblastů od pacientů s Fabryho chorobou nejsou funkce OXPHOS narušené, je v
kontrastu se zjištěním výrazně snížených aktivit OXPHOS ve studii Luckeho et al.
(Lucke et al., 2004). Oproti tomu je v souladu se studií Strasberg et al., která ukázala, že
kultivace buněk s GB3 nemá dopad na aktivity enzymů OXPHOS ani na ultrastrukturální
změny mitochondrií v případě familiární disautonomie (Strasberg et al. 1996). Změněná
ultrastruktura může být důsledkem zvýšené produkce reaktivních oxygeních radikálů,
která byla v současné době popsána u buněk cévní výstelky získaných od pacientů
s Fabryho chorobou (Shen et al. 2008).
Vztah mezi tvarem vnitřní mitochondriální membrány a bioenergetikou buňky je
dokumentován řadou počítačových modelací založených na elektronové tomografii.
Simulace ukazují, že příliš úzké kristy narušují komunikaci mezi extrakristálním a
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interkristálním prostředím, což vede k lokální depleci ADP a snižuje produkci ATP
uvnitř krist (Halestrap 2004).
Uvedené studie přispívají k lepšímu pochopení vztahu mezi mitochondriální
ultrastrukturou, bioenergetikou a funkcí. U fibroblastových linií odvozených od pacientů
s mutacemi v mtDNA, je primární příčina patogeneze v mtDNA, ale fenotypové
vyjádření, nástup onemocnění a jeho klinická závažnost závisí na závažnosti narušení
celkové biochemické rovnováhy v buňce.

4.2.6. Množství mitochondrií a oxidativní stres v analyzovaných
fibroblastech
V kultivovaných fibroblastech od pacientů s mitochondriálními a lysosomálními
poruchami bylo v rámci naší studie analyzováno množství mitochondrií a následně
mitochondriální oxidativní stres pomocí mitochondriálně specifických sond a průtokové
cytometrie.
Tendence ke sníženému množství mitochondrií byla pozorována u fibroblastů od
pacientů s α-manosidózou (Obr. 30), Gaucherovou chorobou a metachromatickou
leukodystrofií (Obr. 28) a u mitochondriálních chorob (syndrom NARP a SCO2) (Obr.
26). Tendence ke zvýšenému množství mitochondrií byla patrná u Fabryho choroby a
fibroblastů pacienta se syndromem MERRF (8344A>G, heteroplasmie 48%), méně
výrazně pak u 2 pacientů se syndromem MELAS (3243A>G, 53 a 88%). Mitochondriální
oxidativní stres byl měřen za využití selektivní mitochondriální sondy MitoSOX Red
schopné specificky detekovat reaktivní oxygenní radikály přímo v prostředí mitochondrií
(Mukhopadhyay et al. 2007). Intenzita získaného signálu byla vztažena na intenzitu
signálu MitoTrackeru Green odpovídajího množství mitochondrií. Ze získaných výsledků
shrnutých na obr. 27 a 29 je patrná zvýšená oxidativní zátěž všech fibroblastů nesoucích
mutaci v mtDNA a v chaperonu sco2, stejně jako u většiny lysosomálních střádacích
poruch.
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Množství mitochondrií ve fibroblastech s primární mitochondriální poruchou
400
350
300

MTG

250
200
150
100
50
0
Kontroly

MERRF 8363G>A
(63%)

MELAS 3243A>G
(53%)

NARP 8993T>G
(91%)

SCO2

Obr. 26: Analýza množství mitochondrií ve vybraných buněčných liniích fibroblastů. Buňky byly barveny
mitochondriálně specifickým činidlem MitoTrackerem Green (MTG), jehož intenzita zaznamenaná
průtokovou cytometrií je vynesena na ose y. Signál byl normalizován na počet buněk (10 000 v každém
měření).

Mitochondriální produkce superoxidů vztažená na množství mitochondrií u
mitochondriálních chorob
7
6

MTX/MTG

5
4
3
2
1
0

Kontroly

MERRF 8363>A
(63%)

MELAS 3243A>G
(53%)

NARP 8993T>G
(91%)

SCO2

Obr. 27: Analýza oxidativní zátěže detekovaná jako množství mitochondriálních superoxidů. Buňky byly
barveny mitochondriálně selektivní sondou MitoSOX, jejíž intenzita zaznamenaná průtokovou cytometrií
je vztažena k množství mitochondrií a je vynesena na ose y.
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Množství mitochondrií ve fibroblastech u lysosomálních střádacích chorob
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Intenzita signálu MTG
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Metachromatická
leukodystrofie

Niemann-Pickova choroba
A

Obr. 28: Analýza množství mitochondrií ve vybraných liniích fibroblastů s LSDs. Buňky byly barveny
mitochondriálně specifickým činidlem MitoTrackerem Green (MTG), jehož intenzita zaznamenaná
průtokovou cytometrií je vynesena na ose y. Signál byl normalizován na počet buněk (10 000 v každém
měření).

Mitochondriální produkce superoxidů vztažená na množství mitochondrií u lysosomálních
střádacích chorob
6
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Obr. 29: Analýza oxidativní zátěže detekovaná jako množství mitochondriálních superoxidů v liniích
fibroblastů s LSDs. Buňky byly barveny mitochondriálně selektivní sondou MitoSOX , jejíž intenzita
zaznamenaná průtokovou cytometrií je vztažena k množství mitochondrií a je vynesena na ose y.
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Množství mitochondrií v kultivovaných fibroblastech od pacientů s Fabryho chorobou
200
180
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Fabryho choroba

Obr. 30: Analýza množství mitochondrií u 6 linií s Fabryho chorobou a 5 kontrolních linií. Buňky byly
barveny mitochondriálně specifickým činidlem MitoTrackerem Green (MTG), jehož intenzita
zaznamenaná průtokovou cytometrií je vynesena na ose y. Signál byl normalizován na počet buněk (10 000
v každém měření).

Obr. 31: Analýza množství mitochondrií u 2 linií s α manosidózou (černě) a 3 kontrolních linií (světle).
Buňky byly barveny mitochondriálně specifickým činidlem MitoTrackerem Green, jehož intenzita
zaznamenaná průtokovou cytometrií je vynesena na ose y.
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Obr. 32 Množství mitochondriální DNA u vybraných fibroblastovů linií. Kvantifikace mtDNA ve
fibroblastech byla provedena pomocí RT-PCR.

Tendence ke zvýšenému množství mitochondrií byla pozorována u mtDNA
mutací 3243A>G a 8344A>G, u obou bylo rovněž patrné zvýšení produkce
mitochondriálních superoxidů. Přesto, že zjištěné zvýšení počtu mitochondrií nepotvrzuje
závěry studie z roku 1996, která neprokázala změnu v množství mitochondrií ve
fibroblastech pacientů se syndromem MERRF (8344A>G 59-64% heteroplasmie) a
MELAS (3243A>G 48% heteroplasmie) (James et al. 1996), je získaný výsledek v
souladu s popsaným těsným vztahem mezi produkcí kyslíkových radikálů a zvýšením
množství mitochondrií (Lee et al. 2000). Nárůst mitochondriální masy v odpovědi na
zvýšený oxidativní stres je často sledován u mitochondriálních chorob jako přítomnost
tzv. "ragged-red fibres" v kosterní svalovině (Wallace et al. 1992; Wei and Lee 2003).
Ačkoliv se jeví, že nárůst obsahu mitochondrií je zřejmě generalizovanou odpovědí
buňky na oxidativní stres, jak dokazují např. studie chování nádorových buněk
vystavených oxidativnímu stresu vlivem podávání chemických látek (Spodnik et al.
2002; Kluza et al. 2004), u syndromu NARP a linie nesoucí mutaci v chaperonu sco2,
kde byla zvýšená produkce superoxidů, jsme nárůst mitochondriálního obsahu
nezaznamenali. Vzhledem k faktu, že se jedná o linie více energeticky postižené než linie
odvozené od syndromů MERRF a MELAS, je možné hypotetizovat o vlivu jednak už
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příliš snížené produkce ATP v buňce, která neumožní dynamickou reakci na zvyšovaný
oxidativní stres a dále o vlivu zesílené autofagie podnícené jednak interním hladověním
buňky a jednak přítomností defektních mitochondrií. Fibroblasty od LSDs vykazovaly s
výjimkou Fabryho choroby zvýšenou produkci mitochondriálních superoxidů, zatímco
množství mitochondrií v buňkách se v případě metachromatické leukodystrofie,
Gaucherovy a Niemann-Pickovy choroby výrazně nelišilo od kontrolních hodnot.
Fibroblasty od pacientů s α- manosidózou vykazovaly tendenci k redukci mitochondriální
masy a fibroblasty od pacientů s Fabryho chorobou měly výrazně zvýšené množství
mitochondrií v porovnání s kontrolními liniemi.
Zvýšená produkce superoxidů bez výrazného zvyšování mitochondriálního
obsahu je překvapivým nálezem u vybraných LSDs. Naopak nízká produkce superoxidů
v buněčných liniích se zvýšeným množstvím mitochondrií může být důsledkem narušené
autofagie a hromadění se zcela nefunkčních mitochondrií, které byly detekovány pomocí
MitoTrackerGreen hromadícího se v mezimembránovém prostoru mitochondrií bez
ohledu na mitochondriální potenciál.
Uvedené pozorování s ohledem na elektronmikroskopickou analýzu a nezměněné
aktivity enzymů dýchacího řetězce může poukazovat na přítomnost funkčních
mitochondrií u Fabryho choroby spolu s hromaděním velkého množství mitochondrií
defektních, nepodílejících se na oxidativní fosforylaci ani na produkci superoxidů vlivem
narušené funkce.
Zvýšení produkce kyslíkových radikálů může být spojeno nejen s nárůstem
mitochondriální masy, ale i se zvýšením množství kopií mtDNA, jak bylo pozorováno ve
tkáni stárnoucích krys (Gadaleta et al. 1992), nebo u vyšších pasáží lidských fibroblastů,
stejně jako se zvyšujícím se věkem osoby, od které byla kultura založena (Shmookler
Reis and Goldstein 1983).
Obr. 32 ukazuje procentuální zastoupení mitochondriální DNA v buňce v poměru
k jaderné DNA u linií fibroblastů s mitochondriálními poruchami i od LSDs, kde byla
nalezena částečná korelace mezi zjištěnou oxidativní zátěží a zvýšením množství mtDNA
na buňku. Výjimku představuje linie od pacienta se syndromem MELAS (88%
heteroplasmie) a α - manosidózou, kde ačkoliv byl zjištěn zvýšený oxidativní stres a
nárůst mitochondriální masy, množství mtDNA bylo snížené v porovnání s kontrolou.
Vliv oxidativního stresu byl již spojen s patogenezí některých mitochondriálních
chorob. V tkáňové kultuře fibroblastů nesoucích mutaci 8993T>G byla zjištěna výrazná
míra samovolné apoptózy spojená se zvýšenou expresí superoxid dismutázy (SOD)
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(Geromel et al. 2001). Obdobné navýšení exprese SOD a zvýšená detekce ROS byla
popsána v tkáních myší s různou úrovní heteroplasmie mutace 3243A>G (Li et al. 2008).
Za primární producenty oxidativního stresu v buňce jsou považovány
mitochondrie, kde nejvíce ROS produktů generuje komplex I a komplex III dýchacího
řetězce ve formě O2.- nabitých částic, které se primárně dostávají do matrix a
mezimembránového prostoru. Do cytoplasmy pronikají pomocí transportu přes napěťově
ovládané kanály (Han et al. 2003) nebo po redukci na H2O2 za účasti SOD.
Ultrastrukturální změny mitochondrií v přítomnosti ROS jsou spojovány s
bobtnáním organel a jejich částečné lokalizaci v oblasti jádra (Peng and Jou 2004), což je
v souladu s naším nálezem u buněčných liniích s primárními mitochondriálními
poruchami i u linií odvozených od LSDs.
Reaktivita ROS představuje značné riziko poškození pro buňku, které vedlo k
vývoji řady obranných mechanismů, jako je např. přítomnost enzymů gluthathion
peroxidázy nebo superoxiddismutázy. I tak může v prostředí zvýšeného oxidativního
stresu docházet k poškození mitochondriálních funkcí a ohrožení viability buňky.
Oxidativní stres je u člověka spojen s velkou škálou onemocnění (rakovina, diabetes II.
typu, chronické záněty, ischemická poškození a neurodegenerativní choroby) (Droge
2002). Kromě patologie spojené s peroxidací membrán a poškozením jaderné i
mitochondriální DNA, představují ROS významnou signální molekulu uplatňující se
převážně v endotelu cév. Tím se objevuje další funkce mitochondrií a s ní spojená
možnost patogeneze převážně vaskulárních onemocnění (Zhang and Gutterman 2007).
Nedávno byla publikována studie poukazující na zvýšenou produkci ROS v
cévních endoteliálních buňkách pacientů s Fabryho chorobou, mezi jejíž hlavní
symptomy patří poškození kardiovaskulárního systému. Nárůst oxidativního stresu byl
sledován po působení zvýšené zátěže střádacím materiálem (tj.GB3) a krevního séra od
pacientů s Fabryho chorobou. V buňkách kultivovaných v mediu se sérem od zdravých
osob nebyl detekován výrazný rozdíl v oxidativní zátěži v porovnání s kontrolním
souborem (Shen et al. 2008). V naší studii s mitochondriálně specifickou sondou
MitoSOX Red jsme neprokázali nárůst mitochondriálního oxidativního stresu v buňkách
od pacientů s Fabryho chorobou. Přesto ultrastrukturální poškození mitochondrií spolu s
jejich výrazně navýšeným množstvím může souviset s dlouhodobým oxidativním
stresem, způsobeným střádanými GB3, které jinak mitochondrie přímo neovlivňují.
Také u patologie Gaucherovy choroby se usuzuje na význam oxidativnho stresu
vlivem narušeného vápníkového metabolismu a akumulace glukosylceramidů v buňkách.
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Byla potvrzena zvýšená náchylnost buněk k apoptóze vlivem oxidativního stresu
(Deganuto et al. 2007). Oxidativní stres byl v buňkách detekován pomocí sondy H2DCFDA odrážející celkový redoxní stav v buňce. Použití MitoSOX u Red za účelem
analyzovat podíl mitochondrií na zvýšeném oxidativním stresu odhalilo, oproti výsledku
u fibroblastů s Fabryho chorobou, zvýšenou produkci superoxidů v analyzovaných
liniích fibroblastů s Gaucherovou chorobou, což spojuje patologii choroby se
sekundárním narušením mitochondriálních funkcí.
Studie

z

roku

1975

prokázala

zvýšenou

aktivitu

mitochondriální

α-glycerolfosfátdehydrogenázy (mGPDH) v jaterních biopsiích u dětí s infantilní formou
Gaucherovy choroby (Elleder 1975). V současné době byla publikována práce
dokládající podíl mGPDH na mitochondriální produkci ROS (Mráček et al. 2009). Obě
studie tak ukazují na nadměrnou produkci ROS v Gaucherových buňkách a na zvýšenou
aktivitu mGPDH.
Uvedené

výsledky

rozšiřují

možnosti

uplatnění

nadměrné

produkce

mitochondriálních superoxidů na patogenezi některých střádacích chorob, kde jsou
sekundárně změněné mitochondriální funkce, odrážející se v prvním přiblížení v
nápadných ultrastrukturálních abnormalitách, jako je tomu ve sledovaném souboru u α manosidózy, Niemann - Pickovy (typ A) a Gaucherovy choroby.

4.2.7. Vápníkový metabolismus u vybraných mitochondriálních a
lysosomálních střádacích chorob
Množství vápníku zadržovaného v ER a v mitochondriích bylo analyzováno
pomocí působení bradykininu a FCCP na buňky ovlivněné fluorescenční sondou Fura2
AM.
Mitochondriální kapacita pro pufrování cytoplasmatického vápníku byla testována
za použití Bradykininu (Bk), který aktivuje fosfolipázu Cβ, generuje inositol - (1,4,5)
trifosfát a indukuje jak uvolnění vápníku z ER, tak i jeho resorpci (Broad et al. 2001).
Vápníková zásoba v ER nevykazovala u žádné z linií výraznou změnu, což bylo u αmanosidózy ověřeno i použitím ionomycinu a Thapsigarginu.
V průběhu uvolnění vápníku z ER do cytoplasmy je jeho část absorbována
mitochondriemi, odkud může být následně uvolněn mitochondriálním rozpojovačem
FCCP, který vytváří prostor pro únik vápníku.
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Naše studie ukázala významné změny na úrovni množství mitochondriálního
vápníku u fibroblastů od pacientů se syndromem MELAS, MERRF a SCO2, méně
výrazné změny byly patrné u fibroblastů od pacienta se syndromem NARP v porovnání s
kontrolní linií.
U lysosomálních střádacích chorob bylo patrné výrazné snížení mitochondriální
zásoby Ca2+ iontů ve fibroblastech od pacientů s Gaucherovou a Niemann-Pickovou
chorobou typu A, naopak změny v porovnání s kontrolní kulturou nebyly nalezeny
rozdíly u pacientů s Fabryho chorobou a α - manosidózou.

Kontrola

Intenzita signálu Fura 2AM

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1

18 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205 222 239 256
čas (s)

Obr. 33: Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kontrolních kožních fibroblastech. Šipky
označují po řadě přidání Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova balancovaného roztoku.
Šipkou (svislá) je označen nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení mitochondrií.
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4.2.7.1. Vápníkový metabolismus u vybraných mitochondriálních poruch

mtDNA mutace 8344A>G 62%
3,7

Intenzita signál Fura 2AM

3,2

2,7

2,2
1,7

1,2

0,7
1

20 39 58 77 96 115 134 153 172 191 210 229 248 267 286 305 324 343
čas (s)

Obr. 34 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta se syndromem
MERRF, hladina heteroplazmie ve fibroblastech je 48%. Šipky označují po řadě přidání Bradykininu,
Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označeno místo, kde
byl u kontroly zaznamenán nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení mitochondrií.

mtDNA mutace 3243A>G 53%
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Obr. 35 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta se
syndromem MELAS, hladina heteroplazmie ve fibroblastech je 53%. Šipky označují po řadě přidání
Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označeno
místo, kde byl u kontroly zaznamenán nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení
mitochondrií.
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mtDNA mutace 8993T>G 91%

Intenzita signálu FURA 2AM
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čas (s)

Obr. 36 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta se
syndromem NARP, hladina heteroplazmie ve fibroblastech je 91 %. Šipky označují po řadě přidání
Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označeno
místo, kde byl u kontroly zaznamenán nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení
mitochondrií.

mutace 1541G>A ve SCO2 genu
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Obr 37 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta se syndromem
SCO2. Šipky označují po řadě přidání Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova
balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označeno místo, kde byl u kontroly zaznamenán nárůst
cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení mitochondrií.

Narušená kalciová homeostáza byla již dokumentována u řady mitochondriálních
poruch. V roce 1999 Rizzuto et al. popsal odlišné odpovědi na stimulaci vápníkového
metabolismu u fibroblastů s mutací v tRNAlys 8356T>C (spojenou

se syndromem

MERRF) a mutací 8993T>G (syndrom NARP). Studie ukázala neschopnost buněk od
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pacienta se syndromem MERRF amplifikovat kalciové signály z cytoplasmy do
mitochondrií, čímž došlo ke ztrátě schopnosti stimulovat mitochondriální efektorový
systém. To se odrazilo na celkovém snížení dostupného ATP v buňce. Uvedené bylo
sledováno jen u syndromu MERRF, ne však u syndromu NARP.

Autoři dávají

pozorovaný jev do souvislosti se snížením mitochondriálního potenciálu u syndromu
MERRF (Brini et al. 1999).
Studie Moudy et al. prokázala snížený membránový potenciál u fibroblastů od
pacientů s variabilní hladinou heteroplasmie (46-71%) mtDNA mutací 3243A>G a
8344A>G a zároveň na zvýšenou bazální hladinu vápníku v cytoplasmě buněk (Moudy et
al. 1995), což může souviset se sníženou schopností mitochondrií vyrovnávat vápníkovou
hladinu v cytoplasmě buňky a je ve shodě s našimi výsledky. Obsah vápníku v našich
liniích byl výrazně snížen u všech mitochondriálních poruch s výjimkou syndromu
NARP. To odpovídá nastíněné souvislosti mezi mitochondriálním potenciálem u všech
mitochondriálních chorob, u kterých jsme zaznamenali změny v mitochondriální
vápníkové zásobě. Dlouhodobě zvýšená koncentrace vápníku v cytoplasmě může zvýšit
produkci volných radikálů (Brookes et al. 2004) a aktivovat kaspázu 8 vedoucí k
apoptóze buňky (Jennigs et al., 2006).
Naše studie doplňuje předchozí zjištění vápníkové disbalance v buňkách s
ovlivněným membránovým potenciálem a to prokázáním silně sníženého množství
vápníku v mitochondriích nesoucích 3243A>G (Obr. 35), 8344A>G (Obr. 34) a SCO2
mutaci (obr. 37) se všemi důsledky možného rozvoje patogeneze.
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4.2.7.2. Vápníkový metabolismus u vybraných lysosomálních chorob

α- manosidóza

intenzita signálu FURA 2AM

3
2,5
2
1,5
1
0,5
1

19 37 55 73 91 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325
čas (s)

Obr. 38 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta s α manosidózou. Šipky označují po řadě přidání Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova
balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označen nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po
rozpojení mitochondrií.
Fabryho choroba

Intenzita signálu FURA 2AM
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Obr. 39 Mitochondriální zásoba vápníku u kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta s Fabryho
chorobou. Šipky označují po řadě přidání Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého Hanksova
balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označen nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po
rozpojení mitochondrií
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Niemann-Pickova choroba typu A

Intenzita signálu FURA 2AM
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Obr. 40 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta s NiemannPickovou chorobou typu A. Šipky označují po řadě přidání Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého
Hanksova balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označeno místo, kde byl u kontroly zaznamenán
nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení mitochondrií.
Gaucherova choroba

Intenzita signálu FURA 2AM
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Obr. 41 Mitochondriální zásoba vápníku v kultivovaných kožních fibroblastech od pacienta s
Gaucherovou chorobou. Šipky označují po řadě přidání Bradykininu, Bradykininu + FCCP a čistého
Hanksova balancovaného roztoku. Šipkou (svislá) je označeno místo, kde byl u kontroly zaznamenán
nárůst cytoplasmatické koncentrace vápníku po rozpojení mitochondrií.

Mitochondriální kalciová homeostáza byla narušena u buněčné linie odvozené od
pacienta s Gaucherovou chorobou (juvenilní typ) a od pacienta s Niemann-Pickovou
chorobou typu A. Oproti tomu u Fabryho choroby ani u α-manosidózy nebyl zaznamenán
výrazný pokles mitochondriální vápníkové zásoby. Vzhledem k zadržování nesložených
proteinů v ER v případě našich pacientů s α-manosidózou jsme předpokládali, že by
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mohla být omezena kapacita ER pro zadržování vápníku. Vyprázdnění vápníkového
objemu z ER pomocí Thapsigarginu a ionomycinu však neprokázalo rozdíly mezi
pacienty a kontrolou (data nejsou ukázána).
Narušená kalciová homeostáza byla již dříve sledována u Niemann-Pickovy
choroby typu A a Gaucherovy choroby, nebyla však přímo spojena s deplecí
mitochondriální vápníkové zásoby.
Jedna z hypotéz o patogenezi Gaucherovy choroby předpokládala narušení
vápníkového metabolismu ER v mozkové tkáni pacientů. Experimenty na mozkové tkáni
myších modelů (Lloyd-Evans et al. 2003) a na autoptických vzorcích lidských neuronů
(Pelled 2005) prokázaly zvýšenou míru uvolňování vápníku z ER přes glukosylceramidy
ovlivněnou aktivitou ryanidovych receptorů, zatímco gangliosidy inhibují endo/sarco
plasmaticko retikulární Ca2+ - ATPázu (SERCA). U neurologické formy nemoci byla
pozorována zvýšená míra odumírání neuronů (Korkotian and Segal 1999). Zjištění, že
mitochondrie ve fibroblastech pacientů s Gaucherovou chorobou mají velmi nízkou
vápníkovou pufrační kapacitu může souviset s popsanou zvýšenou mírou apoptózy
aktivovanou

cytoplasmaticky zvýšeným

vápníkem

v citlivé

neuronální tkáni.

Koncentrace vápníku v mitochondriích ovlivňuje aktivaci dýchacího řetězce, proto u
buněk s nízkou pufrační kapacitou pro vápníkové ionty může dojít k oslabení dodávky
buněčného ATP vlivem disregulace dýchacího řetězce. V prostředí deprivace ATP se
mitochondrie stávají granulární, navzájem oddělené a zvětšují svůj povrch (Wakabayashi
2002). V naší studii jsme pozorovali velké množství oválných až kulatých mitochondrií
bez komunikující vláknité struktury převážně u deficitu COX v důsledku mutace ve
SCO2 genu, α - manosidózy, Gaucherovy a Niemann-Pickovy choroby typu A, kde jsme
rovněž potvrdili nízký obsah vápníku v mitochondriích fibroblastů.
Ultrastrukturální analýza buněk odhalila rovněž dilatované ER, což by mohlo
souviset s jeho narušenou funkcí a dále prohlubovat defekt komunikace mezi
mitochondriemi a ER. Ve zdravých buňkách je spojení mezi mitochondriemi a ER
zajištěno blízkostí organel a jejich dynamickým přeskupováním (Rizzuto et al. 1998).
Spojení je nezbytné pro propagaci IP3 regulačních kalciových signálů do mitochondrií,
což napomáhá koordinovat produkci ATP v aktivovaném stavu buňky a umožňuje
mitochondriím pufrovat uvolněný vápník. Stejný ultrastrukturální nález, zřejmě z důvodu
zadržování nesložených proteinů kontrolním systémem ER, přesto s možným podobným
dopadem, byl pozorován u α-manosidózy.
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Defekt vápníkového metabolismu u Niemann-Pickovy choroby nebyl spojen s
přímou účasti akumulovaných lipidů vázajících se na proteiny ER, jako tomu bylo u
Gaucherovy choroby, ale se sníženou expresí SERCA a inositol 1,4,5-trifosfátového
receptoru (IP3 R), kterou autoři vysvětlují jako důsledek masivního zániku cerebelárních
neuronů s vysokým podílem SERCA a IP3 receptorů (Ginzburg and Futerman 2005).
Snížení vápníkového obsahu v mitochondriích kultivovaných fibroblastů od pacienta s
Niemann-Pickovou chorobou typu A může rozšířit uvedené závěry o možnost podílu
apoptózy na úbytku cerebrálních buněk vlivem snížené pufrační kapacity mitochondrií.
Tím dojde ke zvýšení koncentrace vápníkových iontů v cytoplasmě a snížení produkce
ATP mitochondriemi, které postrádají vápníkovou stimulaci. Jinou možností je potom
přímé ovlivnění dýchacího řetězce střádacím materiálem, který interferuje s aktivitami
komplexů OXPHOS, jak popsala Strasberg (Strasberg and Callahan 1988).
V žádné buněčné linii odvozené od LSDs jsme nezaznamenali výrazné snížení
aktivit dýchacího řetězce. Důvodem může být fakt, že byla použita metoda
spektrofotometrie, kde je měřena individuální aktivita jednotlivých komplexů a ne
dýchacího řetězce jako celku.
Snížení zadržovaného a akumulovaného vápníku bylo nejvíce markantní u
onemocnění, která jsou přímo spojena s neurodegenerací, jako je Leigh syndrom,
Gaucherova choroba II.typu a Niemann-Pickova choroba typu A. To může souviset s
vysokou citlivostí nervové tkáně na změnu vápníkové signalizace a s tím spojenou
deplecí ATP.
Jako jedna ze zajímavých možností terapie mitochondriálních chorob se jeví
ovlivnění vápníkového metabolismu mitochondrií (Rizzuto et al. 1998; Brini et al. 1999),
které by mohlo být rozšířeno obdobným způsobem i na LSDs s narušenou vápníkovou
homeostázou v důsledku mitochondriální disbalance.
V současné době bylo ukázáno, že zvýšení koncentrace vápníku v ER u LSDs
může být použito jako selektivní terapie pro částečné zvýšení aktivity enzymu
nefunkčního vlivem jeho nesprávné konformace, jako je tomu např. u α - manosidózy
(Mu et al. 2008).
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4.2.8. Autofagie
Autofagie byla indukována kultivací buněk v nízkokalorickém médiu po dobu 1-3
hodin. Viabilita buněk byla sledována pomocí jejich schopnosti opětovného návratu do
původního stavu morfologicky shodného se stavem původním za dobu 1 hod. po přidání
plného média. Autofagie byla monitorována u všech linií na základě sledovaných
morfologických změn a pomocí imunoblotové detekce LC3 I a LC3 II a pomocí
semikvantitavní PCR sledující hladiny mRNA LC3 genů.

4.2.8.1. Sledování morfologických změn u vybraných fibroblastů ve fázovém
kontrastu
0,5h

1h

2h

1h recovery

K1

K2
Obr. 42 Morfologické změny kontrolních fibroblastů ve světelném mikroskopu v průběhu hladovění (0,5
hod. - 2 hod.) a následném dodání plného média (recovery) po dobu 1 hod. Opalescentní, zakulacující se
buňky představují část populace reagující na stresové podmínky morfologickou změnou. Po dodání plného
média buňky reagují s různou kinetikou na změnu prostředí, přisedají a opět tvoří jednotnou vrstvu.
Zvětšeno 200x
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Obr. 43 Morfologické změny fibroblastů s LSDs ve světelném mikroskopu v průběhu hladovění (0,5 hod. 2 hod.) a následném dodání plného média (recovery) po dobu 1 hod. Opalescentní, zakulacující se buňky
představují část populace reagující na stresové podmínky morfologickou změnou. Po dodání plného média
buňky reagují s různou kinetikou na změnu prostředí, přisedají a opět tvoří jednotnou vrstvu („recovery“).
Zvětšeno 200x
AM – fibroblasty od pacienta s α - mannosidózou, GD- fibroblasty od pacienta s Gaucherovou chorobou
(pacient 1 a 2), NPA – fibroblasty pacienta s Niemann-Pickovou chorobou A
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Obr. 44 Morfologické změny fibroblastů s mtDNA mutacemi (hladina heteroplasmie je udávána
procentuálně) ve světelném mikroskopu v průběhu hladovění (0,5 hod. - 2 hod.) a následném dodání plného
média (recovery) po dobu 1 hod. Opalescentní, zakulacující se buňky představují část populace reagující na
stresové podmínky morfologickou změnou. Po dodání plného média buňky reagují s různou kinetikou na
změnu prostředí, přisedají a opět tvoří jednotnou vrstvu.
Zvětšeno 200x
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Obr. 45 Morfologické změny fibroblastů po zátěži střádacím materiálem vizualizované ve
světelném mikroskopu v průběhu hladovění (0,5 hod. - 2 hod.) a následném dodání plného
média (recovery) po dobu 1 hod. (FD1 a FD2: Pacient 1 a 2 s Fabryho chorobou)

Výsledky morfologického pozorování jsou shrnuty na obr. 43 a 44, z kterých je
patrná odlišná citlivost téměř všech buněk na hladovění v porovnání s kontrolou
(Obr.42).Výrazné změny byly patrné hlavně u Gaucherovy a Niemann-Pickovy choroby
typu A a linií od pacientů se syndromem MERRF a MELAS. Překvapivě buňky od
pacientů s poruchou SCO2 vykazovaly vyšší viabilitu.
Na obr. 45 jsou znázorněné buněčné linie od pacientů s Fabryho chorobou po
zátěži střádacím materiálem, které vykazují jistou heterogenitu, která byla patrná dále i
po imunodetekci LC3 I a LC3 II. Obecně však je zřejmé, že fibroblasty od pacientů s
Fabryho chorobou po zátěži reagují citlivěji ve srovnání s kontrolní linií, a to i po jejím
opůsobení GB3.
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4.2.8.2. Proteinová analýza LC3 I a LC3 II u hladovějících buněk
U vybraných mitochondriálních a lysosomálních střádacích chorob byla
analyzována dynamika autofagického markeru LC3-II v průběhu hladovění. Analýza
kontrolního vzorku je ukázána na obr. 46.

Kontrola:
0,5h

1h

2h

recovery

β aktin
LC3I
LC3II
Obr. 46 Dynamika autofagického markeru LC3-II u kontrolní linie detekována imunologicky ve vzorcích s
definovaným časem hladovění (0,5-2h) a po 1 h. v plném médiu.

4.2.8.2.1 Detekce autofagie u vybraných mitochondriálních chorob

Konverze LC3-I na LC3-II byla sledována jako marker autofagické aktivity u
vybraných mitochondriálních poruch. Tendence ke zvýšení rychlosti autofagie byla
zaznamenána u syndromu MERRF a SCO2, méně u syndromu NARP v porovnání s
kontrolou, jak je patrné z detekce LC3-II už v první hodině "hladovění". U buněčné linie
s mutací 3243A>G (syndrom MELAS) a u linie s mutací 8993T>G byla zaznamenána
přetrvávající autofagická aktivita i po jedné hodině od ukončení "hladovění". Vzhledem k
diskrepanci mezi morfologií hladovějících buněk a imunodetekcí průběhu autofagie je
možné usuzovat na rychlý pokles ATP v "hladovějících" buňkách od pacientů s
mitochondriální poruchou nesouvisející přímo s procesem autofagie.
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Obr. 47 Dynamika autofagického markeru LC3-II u vybraných mitochondriálních poruch detekovaná
imunologicky ve vzorcích s definovaným časem hladovění (0,5-2h) a po 1h. v plném médiu. Červené šipky
označují slabou přítomnost LC3-II už v první hodině hladovění, na rozdíl od kontroly. U syndromu
MELAS a NARP je patrné zpoždění vymizení LC3II po dodání plného média

U syndromu MELAS byl prokázán vliv autofagie na udržení zdravé
mitochondriální

populace

vlivem

přednostního

odstranění

defektních,

ROS

produkujících, mitochondrií v podmínkách hladovění (Gu et al. 2004). V současné době
byla spojena deficience mitochondriálního koenzymu Q se spontánním navýšením
produkce ROS a významně zvýšenou autofagií, a to jak na úrovni transkripce tak
translace s autofagií spojených genů včetně genu pro LC3 (Rodriguez-Hernandez et al.
2009).
U všech buněk od pacientů s mitochondriální poruchou bylo sledováno navýšení
produkce ROS v porovnání s kontrolou, což může být příčinou alespoň mírně
zrychleného průběhu autofagie, zaznamenaného kromě syndromu MELAS, u všech linií.
Naše nálezy jsou v souladu s výsledky předchozích studií, kde byly defektní
mitochondrie přednostně odstraňovány autofagií (Gu et al. 2004; Rodriguez-Hernandez et
al. 2009). Nové poznatky mohou přispět k zavedení terapeutických možností u
mitochondriálních chorob, kdy podnícení autofagie může přispět k eliminaci defektních
organel. V souladu s morfologickým pozorováním je však potřeba uvážit sníženou
životaschopnost buněk od mitochondriálních pacientů, ke které může dojít nejen při
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hladovění, ale rovněž při stimulaci autofagie jinou cestou, vedoucí k odstranění většího
množství mitochondrií, které se ještě částečně mohly podílet na produkci ATP.
4.2.8.2.2 Detekce autofagie u vybraných lysosomálních střádacích chorob
Niemann-Pick A
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1h

2h

rec.

α - manosidóza (A)
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Gaucherova choroba (A)
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Obr. 48 Dynamika autofagického markeru LC3-II ve fbroblastech u vybraných LSDs detekovaná
imunologicky ve vzorcích s definovaným časem hladovění (0,5 - 2 h) a po 1 h. v plném médiu. Šipka
označuje slabou přítomnost LC3-II už v první hodině hladovění u jedné z linií Gaucherovy choroby

4.2.8.2.3 Podmínky zvýšeného střádání u fibroblastů od dvou pacientů s Fabryho
chorobou
Kontrola + GB3
0,5h

1h

2h

Pacient FD 1 + GB3
rec.

0,5h

1h

2h

Pacient FD 2 + GB3
rec.

0,5h

1h

2h
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Obr. 49 Dynamika autofagického markeru LC3-II u dvou linií fibroblastů s Fabryho chorobou (FD1 a FD2)
zatíženou střádacím materiálem GB3 (globotriceramidy), podtržena je oblast výskytu LC3-II jejíž množství
je pod detekční schopností metody v časech, kdy byla přítomna u kontroly.

V současné době narůstá zájem o úlohu autofagie v patogenezi LSDs z důvodu
možného porušení autofagické funkce lysosomů vlivem přítomnosti střádacího materiálu.
V poměrně krátké době byla autofagie spojena již s řadou LSDs, jako je
Danonova choroba (Sugie et al. 2005), s ceroidlipofuscinózou (Koike et al. 2005) nebo s

101
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mukolipidosou typu IV (Jennings et al. 2006). Kromě LSDs se defektní autofagie podílí
na patologii řady neurodegenerativních chorob spojených s patologií mitochondrií
(Parkinsonova, Alzheimerova, Huntingtonova choroba) (Rubinsztein et al. 2005).
V naší práci jsme se zaměřili na LSDs, u kterých jsme zároveň detekovali zvýšené
množství mitochondriálních superoxidů, s výjimkou Fabryho choroby, a u nichž bylo
detekováno větší množství aberantních mitochondrií. Předpokládali jsme vliv dvou dějů a
to zvýšení autofagie signalisací zvýšeného oxidativního stresu a její utlumení vlivem
přítomnosti střádacího materiálu v lysosomech. To se projeví zvýšením množství
markeru autofagosomů, proteinu LC3-II, který není degradován v nefunkčních
lysosomech. Vlivem blokace autofagie na úrovni lysosomů ovlivněných střádáním
nedochází ke splynutí primárního autofagického váčku s lysosomem a k následnému
odstranění markeru LC3-II. Ten se poté v buňce hromadí i na úrovni detekovatelné
westernblotem. Uvedený mechanismus byl již popsán u mnohačetné sulfatázové
deficience a mukopolysacharidózy typu III (Settembre et al. 2008).
U žádné z analyzovaných linií jsme nepozorovali výrazné rozdíly v množství
přítomného markeru tvorby autofagosomů, LC3-II. Ve sledovaných buněčných kulturách
byla LC3-II přítomna až ve 2. hod. "hladovění". Výjimku představovala linie od pacienta
s Gaucherovou chorobou, kde byla patrná stimulace autofagie a výrazný nárůst markeru
autofagosomů, LC3-II, už v první hodině. Jedním z vysvětlení může být silný oxidativní
stres v buňkách, který byl detekován sondou MitoSOX, což by mohlo vést k zvýšení
tvorby autofagosomů. U linií fibroblastů s Fabryho chorobou a kontrolní linie bylo
intralysosomální střádání podpořeno kultivací buněk v 0,1% séru a s přidaným střádacím
materiálem přímo do média. Po ukončení zátěže byly fibroblasty ponechány 2 dny v
plném čistém kultivačním médiu. Výrazný rozdíl oproti kontrole byl detekován pouze u
jednoho pacienta s Fabryho chorobou (FD2), kde došlo téměř k vymizení autofagické
odpovědi a to i na úrovni snížení LC3-I, přítomnost LC3-II nebyla patrná (Obr. 49).
U kultivovaných fibroblastů byla sledována dále exprese genu LC3 pomocí
semiquantitavní RT-PCR. Změna v expresi byla zaznamenána pouze u jedné ze dvou linií
vystavené zátěži střádacím materiálem obou pacientů s Fabryho chorobou, jak je patrné z
obr. 50 a to bez ohledu na probíhající hladovění buněk. Druhá linie nevykazovala změnu
v expresi (data nejsou ukázána), což odpovídá i nezměněnému proteinovému množství
detekovanému imunoblotem (obr. 49).
Na základě uvedeného zjištění se domníváme, že při vyšší zátěži lysosomů
střádacím materiálem může docházet u Fabryho choroby k disregulaci lysosomální
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autofagické funkce, která se následně odrazí i na expresi genu LC3. Přestane se
produkovat dostatečné množství proteinu a není přítomen ani marker autofagie LC3 II.
To se může výrazněji projevit v metabolicky aktivnějších tkáních postižených větší mírou
střádáním, než je patrné u fibroblastů.

Obr. 50 Úroveň exprese LC3 u analyzovaných buněčných linií normalizovaná na konstitutivní úroveň
exprese beta actinu s využitím semikvantitavní RT-PCR.
A - kontrolní linie, B - kontrolní + GB3, C - kontrolní linie + 2 hod. hladovění, D - kontrolní linie + GB3
+ 2 hod. hladovění
A1 – Fibroblasty od pacientů s Fabryho chorobou, B1 - Fibroblasty od pacientů s Fabryho chorobou +
GB3, C1 - Fibroblasty od pacientů s Fabryho chorobou + 2 hod hladovění, D1 - Fibroblasty od pacientů s
Fabryho chorobou + GB3 + 2 hod hladovění
Snížení exprese LC 3 je vyznačeno kroužkem.

4.2.9. Stres endoplasmatického retikula
Endoplasmatické retikulum je centrálním místem kontrolujícím funkci a expresi
proteinů a je regulátorem klíčových metabolických procesů v buňce. V současné době
porozumění molekulárním procesům vázaným na ER umožnilo odhalení řady chorob
souvisejících s poškozením funkce ER.
Jak jsme se již zmínili, častým nálezem na elektronmikroskopických snímcích
byla dilatace ER, mírná u mitochondriálních chorob, výraznější u α -

manosidózy,

Fabryho a Gaucherovy choroby.
Mutace v genu MAN2B vedoucí k aminokyselinové záměně R750W má za
následek zadržování nesložených proteinů kontrolním mechanismem ER. To nás
společně s výraznou dilatací ER vedlo k prověření možné účasti stresu ER na patologii
choroby.
Současně jsme na základě výsledků elektronové mikroskopie prověřili vliv stresu
ER u Gaucherovy a Fabryho choroby pomocí detekce dvou sestřihových variant mRNA
X-box vázajícího proteinu 1 (XBP1), kde přítomnost kratší varianty indikuje přítomnost
spuštění odpovědi UPR (Unfolded Protein Response). Výsledky shrnuje obr. 51.
103
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1

1a

2

2a

3

3a

4

4a

5

5a

6

6a

500 bp
400 bp

Obr. 51: Detekce dvou sestřihových variant mRNA X-box vázajícího proteinu 1 (XBP1) pomocí RT-PCR
jako odpověď na stresor endoplasmatického retikula, brefeldin (0,5uM, 6hod), vyvolávající odpověď na
přítomnost nesprávně složených proteinů (UPR) v endoplasmatickém retikulu.
X – neopůsobené fibroblasty. Xa – fibroblasty po působení brefeldinu
1,1a, 2, 2a - kontrolní fibroblasty
3,3a, 4,4a - Fibroblasty od pacienta 1 a 3 s Fabryho chorobou
5,5a, 6,6a - Fibroblasty od pacienta 1a 2 s α – manosidózou
Šipky označují výraznější stres ER ve srovnání s kontrolou, bp – velikosto odpovídající danému počtu párů
bazí

V nestimulovaném stavu žádná z linií nevykázala zvýšenou míru stresu ER
detekovaného jako dvě splicingové varianty genu XBP1 pomocí semiquantitativní RTPCR. Pro indukci stresu ER byl použit brefeldin A s předpokladem, že buňky s ER již
částečně stresovaným přítomností nesložených proteinů budou na působení brefeldinu
citlivější.
Obr. 51 ukazuje zvýšenou míru stresu ER u 2 linií α - manosidázových buněk a
jedné ze dvou linií buněk s Fabryho chorobou. Přesto, že stres ER byl v nedávné studii
Wei et al. označen za společný mechanismus patogeneze LSDs vedoucí v konečném
důsledku k nadměrné apoptóze buněk a degeneraci tkání (Wei et al. 2008), naše
pozorování na fibroblastech uvedené závěry zcela nepotvrzuje. Zvýšený stres ER jsme
nezaznamenali u Gaucherovy choroby ani metachromatické leukodystrofie. Skutečnost,
že stres ER, který se sice uplatňuje v řadě neurodegenerativních chorob stejně jako u
chorob bez neuronálního postižení, není zřejmě generalizovaným mechanismem
patologie všech LSDs, potvrzuje aktuální studie Farfel-Beckera et al. kde byla provedena
analýza na neuronální tkáni pacientů s Gaucherovou chorobou, která ani na velkém
souboru vzorků zvýšený stres ER nezjistila (Farfel-Becker et al. 2009).
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5. SOUHRN A ZÁVĚR
1. Analýza tkáňově specifického dopadu vybraných mtDNA mutací na funkce
mitochondrií v autoptických tkáních

Analýza dopadu vybraných mtDNA mutací v genech pro mitochondriální tRNA,
syndrom MELAS (3243A>G) tRNA

Leu

, MERRF (8344A>G) tRNAlys a Leigh syndrom

spojený s mutací 8363A>G tRNAlys prokázala významnou tkáňovou specifitu ve
svalové, srdeční, mozkové a jaterní tkáni na úrovni proteinového zastoupení komplexů
OXPHOS i na úrovni enzymových aktivit.
V kosterním svalu pacienta s mtDNA mutací 8363A>G jsme nalezli nejvýrazněji
snížené množství komplexů OXPHOS i při nejnižší heteroplasmii, což ukazuje na
výraznější dopad mtDNA mutace 8363A>G na translaci mitochondriálních proteinů než
v případě mtDNA mutace 8344A>G.
V srdeční tkáni s mtDNA mutací 8363G>A byla patrná redukce komplexu I na
cca 5% kontrolní hodnoty a komplexu IV na 10% kontroly. Ačkoli množství komplexu V
bylo v srdci výrazněji snížené v porovnání s kosterním svalem, akumulace F1
podjednotky ATP syntázy byla méně výrazná. V případě mtDNA mutace 3243A>G
nebyly v srdci detekovány výrazné změny oproti kontrole.
V mozkové kůře pacienta s mtDNA mutací 8363G>A byl nejvíce postižený
komplex ATP syntázy (pod 20% kontroly). Ačkoli pokles v množství komplexu V byl v
mozkové kůře výraznější než ve svalové tkáni, nebyly detekovatelné žádné subkomplexy.
Překvapivý nález byl pozorován v mozkové tkáni pacienta s mutací 3243A>G, kde byla
patrná redukce komplexu V pod možnost detekce metody a nebyly nalezeny žádné
asemblační intermediáty.
V souladu se stanovením proteinového množství jednotlivých komplexů byl
nalezen pokles aktivity komplexu I (I/CS a I/SQR) u všech tří pacientů, u pacientů s
mutací 8363G>A a 8344A>G i výrazný pokles aktivity komplexu IV, v mitochondriích s
mtDNA mutací 3243A>G byla aktivita komplexu IV vztažená ke komplexu II a CS těsně
pod kontrolním rozmezím (Fornuskova, Brantova et al. BBA 2008).
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2. Mitochondriální ultrastruktura a funkce u vybraných mitochondriálních a
lysosomálních střádacích chorob na úrovni kultivovaných fibroblastů

Studium

mitochondriální

ultrastruktury

v kultivovaných

fibroblastech

u

vybraných mitochondriálních chorob prokázalo výrazné strukturální abnormality, které
svědčí pro patologický dopad mtDNA mutací (3243A>G, 8344A>G, 8993T>G ) na
mitochondriální funkce (Brantova et. al. Ultrastructure Pathol. 2006).

Podobné

mitochondriální aberace na úrovni mitochondriální ultrastruktury byly pozorovány
rovněž ve fibroblastech pacientů s lysosomálními střádacími chorobami. U většiny
z analyzovaných linií byla pozorována nespecifická disbalance aktivit systému OXPHOS.
Nejvýraznější změny byly nalezeny ve fibroblastech od pacientů s α – manosidózou, kde
byla statisticky významně zvýšená aktivita cytochrom c oxidázy (Brantova et. al.
Biologia 2009). U mitochondriálních i tak lysosomálních střádacích chorob byly
přítomny změny v množství mitochondrií a tendence ke zvýšené produkci
mitochondriálních reaktivních superoxidů v porovnání s kontrolou.
U většiny mitochondriálně podmíněných poruch byla zjištěna tendence ke snížení
mitochondriální vápníkové zásoby. Narušení mitochondriální vápníkové pufrační
kapacity bylo patrné i u Gaucherovy a Niemann-Pickovy choroby typu A. Tendence ke
zvýšení stresu endoplasmatického retikula byla patrná u pacientů s α – manosidózou a
Fabryho chorobou.

Byla zjištěna tendence k hladověním stimulované autofagické

odpovědi u mitochondriálních chorob, ne však u LSDs.
Naše pozorování ukazují na narušení mitochondriálních funkcí na různých
úrovních nejen u primárně mitochondriálních poruch, ale i u lysosomálních střádacích
chorob a mohou přispět k lepšímu pochopení patogeneze analyzovaných chorob.
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