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Abstrakt: Rodina Nramp (Natural Resistance-Associated Macrophage Protein) zahrnuje
proteiny, které zprostředkovávají symport dvojmocných kovových iontů spolu s protony
do buňky. Kovové ionty mají v buněčném organismu velký význam, podílejí se na celé řadě
důležitých vnitrobuněčných procesů. Proto jsme se studiem stechiometrie transportu
bakteriálním proteinem MntH (Proton-dependent Manganese Transporter) z této rodiny
snažili rozšířit naše znalosti o funkci a charakteristikách celé této rodiny. Zkoumáním
divokého typu proteinu MntH a proteinu s mutací N401G, u které byly již dříve pozorovány
funkční odchylky, jsme zjistili výrazný vliv vnějšího pH na stechiometrii transportu. Funkční
rozdíly mezi divokým typem a proteinem s mutací N401G se projevily pouze v kyselejším
vnějším pH. V experimentálních podmínkách, při nichž byl již dříve pozorován odpřažený tok
protonů proteinem MntH, jsme zjistili, že vápník způsobuje nejen inhibici odpřaženého toku
protonů tímto proteinem, ale i aktivaci spřaženého toku protonů. To může mít spojitost s tím,
že se vápenaté ionty tímto proteinem také přenáší. Překvapivě však přidání vápenatých iontů
ani změna vnějšího média nemají signifikantní vliv na hodnotu stechiometrie transportu
divokým typem MntH ani proteinem s mutací N401G.
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vápník
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Abstract: The Nramp family (Natural Resistance-Associated Macrophage Protein) includes
secondary active transport proteins transporting divalent metal ions together with protons into
a cell. Divalent metal ions play a major role in the cell metabolism and participate in many
intracellular processes. We have studied bacterial Nramp ortholog – MntH (Proton-dependent
Manganese Transporter), its transport stoichiometry and other functionally important
characteristics. We have found that the external pH affected the transport stoichiometry.
The functional differences between the wild type and the protein with mutation N401G
appears only in lower external pH. Moreover, uncoupled proton flux mediated by MntH under
specific experimental conditions is inhibited by calcium, whereas coupled proton flux
increases after the addition of calcium ions. This can be connected to the fact that calcium is
also transported by MntH. Surprisingly, the transport stoichiometry of neither the wild type
nor the protein with mutation N401G is affected by the addition of calcium or the change of
the external medium.
Keywords: MntH, transport stoichiometry, buffering capacity, uncoupled proton flux,
calcium
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1 Úvod
Tato diplomová práce si klade za cíl přispět k funkční charakterizaci prokaryotního
transmembránového transportního proteinu MntH gram-negativní bakterie Escherichia coli
studiem stechiometrie transportu. Tento protein patří do rodiny membránových proteinů
Nramp (kapitola 1.2), jejíž zástupci se vyskytují od bakterií přes kvasinky, houby, rostliny až
po savce a tedy i u člověka, kde hrají životně důležitou roli v metabolismu dvojmocných
kovových iontů (kapitola 1.3). Proteiny z této rodiny jsou sekundárně aktivní transportéry
(kapitola 1.1) a zajišťují transport dvojmocných kovových iontů do buňky v závislosti
na elektrochemickém gradientu protonů. Přesný mechanismus tohoto transportu nebyl dosud
zcela objasněn.
Proteiny rodiny Nramp jsou si navzájem sekvenčně blízké, některé transmembránové
úseky zůstávají téměř celé zachovány u velké většiny homologů, a předpokládaný původ celé
této rodiny se odvozuje od prokaryotního předka. Většina předchozích výzkumů se zaměřila
na studium transportu vybranými eukaryotními homology z této rodiny převážně
elektrofyziologickými metodami. O prokaryotních homolozích toho však není mnoho známo,
a tak i vzhledem k zjištěné blízké příbuznosti eukaryotních a prokaryotních proteinů může
studium bakteriálního proteinu MntH přispět k našim znalostem o vlastnostech a funkci
proteinů z celé rodiny Nramp.
Naším cílem je sledovat symport dvojmocných kovových iontů spolu s protony
do buněk bakterie E. coli v reálném čase a prozkoumat podrobněji stechiometrii tohoto
transportu proteinem MntH v závislosti na různých vnějších podmínkách. Za tímto účelem
bylo využito kombinace fluorescenční spektroskopie (k měření vnitrobuněčného pH in vivo) a
hmotnostní spektroskopie (ke stanovení množství transportovaného kovu). Tato metoda byla
optimalizována na podmínky odpovídající měřením na živých buňkách a v současné podobě
nám umožňuje stanovit stechiometrii transportu, množství transportovaných protonů a
množství přenesených kovových iontů.
Pomocí těchto metod byl dále studován odpřažený tok protonů tímto proteinem.
Protein MntH z E. coli dokáže totiž za specifických podmínek transportovat protony i
v nepřítomnosti dvojmocných kovových iontů. Podobný efekt byl popsán i u eukaryotních
homologů Nramp (kapitola 1.3.1). V neposlední řadě byl rovněž podrobně monitorován vliv
vápníku na symport dvojmocných kovových iontů a protonů, ale i na odpřažený transport
protonů, protože předchozí studie ukázaly, že vápenaté ionty zřejmě funkci těchto
transportních proteinů ovlivňují (kapitola 1.3.2).

1.1 Membránový transport
Biologická membrána je nejpřirozenější bariérou, která odděluje vnitřek buňky
od okolí. Je to takové uspořádání lipidů, které plní hned několik funkcí – chrání buňku
před vnějšími vlivy, ale umožňuje i její komunikaci s okolím a reakci na vnější podněty,
propouští živiny dovnitř a odpadní látky ven z buňky. Další membrány oddělují jednotlivé
buněčné oddíly eukaryotických buněk.
Plasmatická membrána jako dvojný lipidový film o tloušťce cca 5 nm [2] je nepolární
uvnitř a polární na povrchu, a tedy je sama o sobě semipermeabilní. Volně přes ni mohou
difundovat malé nepolární či nenabité polární látky - tedy i omezené množství vody [2] Tento
způsob průchodu přes membránu bývá někdy označován jako nespecifická permeace [2,25].
Buňka však ke svému životu a správnému chodu metabolických procesů potřebuje i další
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životně nezbytné látky – např. ionty i větší molekuly. Průchod těchto látek přes membránu je
umožněn přítomností velkého množství proteinů v membráně. Jsou to právě membránové
proteiny, které zajišťují kromě transportu také ukotvení membrány k makromolekulám uvnitř
i vně buněk, některé fungují jako receptory k detekci a přenosu signálu z vnějšího okolí nebo
jako katalyzátory rozličných chemických reakcí [2,25].
Pro molekuly, které nedokážou volně projít přes membránu, existuje více způsobů,
jakými se do buňky dostat. Mohou zvolit buď cestu přes transmembránové kanály, transportní
proteiny, endocytózu nebo v případě iontů jsou řešením i ionofory, které obklopí ionty a
zastíní jejich náboj vzhledem k membráně, takže společně projdou přes membránu jako
nenabité molekuly [25]. Proteiny fungující jako transportéry (přenašeče) jsou důležité jak
pro přísun dostatečného množství potřebných živin do buňky, tak pro regulaci množství
těchto látek v cytosolu, aby nedošlo k nebezpečnému nárůstu jejich koncentrace v buňce nebo
naopak k jejich kritickému nedostatku [28]. Každý přenašečový protein je vysoce specifický a
často transportuje pouze jeden typ molekul [2].
Některé transmembránové proteiny tedy umožňují vstup životně důležitým látkám
do buňky. Podle energie, kterou je potřeba k přenosu těchto molekul přes membránu, můžeme
rozdělit transport na pasivní a aktivní. Při pasivním transportu se využívá rozdílu koncentrací
dané látky vně a uvnitř buňky, pokud má transportovaná látka nenulový náboj tak i napětí
na membráně, což dohromady tvoří hnací sílu tzv. elektrochemický gradient [2]. Molekulám
je tedy umožněno bez dodání energie projít dovnitř po spádu elektrochemického gradientu
různými kanály, které odstíní hydrofobicitu membrány a dovolí projít vybraným nabitým
molekulám nejčastěji iontům. Selektivita je dána vnitřními rozměry kanálu a nábojem
přenášené látky [2]. Iontové kanály hrají velkou roli i při buněčné signalizaci [2]. Transport
probíhá podobně jako difuze úzkými hydrofilními póry, označuje se proto také jako
usnadněná difuze [2,14].
Aktivní transport vyžaduje dodání energie transportnímu proteinu, potřebné nejčastěji
ke změně konformace [14]. Tento způsob transportu je využíván zejména při přenosu molekul
proti elektrochemickému gradientu, v takovém případě je však nutné jeho spřažení s jinou
reakcí, která uvolní dostatek energie [2]. Podle původu energie můžeme rozdělit aktivní
transport na primárně a sekundárně aktivní. Primárně aktivní transport získává energii přímo
z hydrolýzy ATP. Tohoto principu využívá např. H+-ATPáza. Sekundárně aktivní transport
využívá toho, že se energie získaná při transportu jedné látky po spádu elektrochemického
gradientu využije k transportu jiné látky energeticky nevýhodným směrem. Mohou být
transportovány buď obě látky přes membránu stejným směrem, pak takový transport
označujeme jako symport, nebo opačným směrem, pak takový přenos nazýváme antiportem
(viz Obr. 1).

Obr. 1 Transport membránovými proteiny
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Některé prokaryotní organismy (včetně bakterie E. coli) si na své plasmatické
membráně udržují elektrochemický gradient protonů (podobně jako mitochondrie
v eukaryotních buňkách) někdy označovaný jako protonmotivní síla. Tento rozdíl
v koncentraci protonů vně a uvnitř buněk mohou využít jak k tvorbě ATP, tak jako hnací sílu
sekundárně aktivního transportu. Protonmotivní síla je tvořena gradientem náboje uvnitř a vně
buňky, tj. membránovým potenciálem, a gradientem pH (rozdíl pH uvnitř a vně buňky).
Vytvářejí ji proteiny dýchacího řetězce (podobně je tomu v mitochondriích u eukaryotických
buněk) nebo také obrácení funkce H+-ATPázy (viz Obr. 9). A právě protonmotivní síla je
využívána sekundárně aktivními transportéry. Mezi sekundárně aktivní transportní proteiny
patří i rodina Nramp včetně námi zkoumaného proteinu MntH z bakterie E. coli. Tyto
proteiny zprostředkovávají symport dvojmocných kovových iontů spolu s protony do buňky.
Kovové ionty mají v buněčném organismu velký význam, podílejí se na celé řadě důležitých
vnitrobuněčných procesů (viz níže). A také z tohoto důvodu je zajímavé zkoumat proteiny,
které zajišťují dostatečný přísun těchto životně důležitých iontů do buněk a pomáhají tam
udržovat jejich homeostázu.

1.2 Rodina transportních proteinů Nramp
Název této rodiny membránových transportních proteinů je Natural
Resistance-Associated Macrophage Protein. Původ tohoto názvu je odvozen od toho, že jeden
z prvních objevených zástupců byl spojován s rezistencí organismů vůči infekci
intracelulárními parazity. Někdy bývá tato rodina označována také jako SLC11 (SoLute
Carrier 11). Patří do ní mnoho proteinů, které se vyskytují napříč spektrem eukaryotních
organismů, od kvasinek přes rostliny až po člověka, ale také v prokaryotech,
např. v bakteriích [5]. Dělí se na 5 hlavních fylogenetických skupin – 2 eukaryotní (Nramp
prototyp a Nramp archetyp) a 3 bakteriální (MntH A, B a C). Dále byla objevena sekvenčně
příbuzná skupina označovaná jako outgroup, která však přímo do rodiny Nramp nepatří [8].
Proteiny této rodiny jsou odpovědné za transport dvojmocných kovových iontů spolu
s protony do buňky. Jejich substrátem jsou ionty Fe2+, Cd2+, Mn2+, Cu2+, Co2+ a v menší míře
Ni2+ a Pb2+ [10,21,28]. Transport může být inhibován i ionty Zn2+, jejich přítomnost také
vyvolává tok protonů do buňky [27], proteiny Nramp však mají velmi nízkou afinitu k těmto
iontům jako substrátu a téměř je netransportují [9,27].
Krátce po objevení rodiny těchto proteinů nebylo zcela zřejmé, zda půjde o skupinu
přenašečů či kanálů, spekulovalo se také o jejich možné roli v metabolismu či transportu
dusíkatých sloučenin [5,7]. Z dalších studií však vyplynulo, že jde o rodinu transportérů
kovových iontů (viz např. [9]).
Kovové ionty se významným způsobem účastní nejrůznějších chemických
vnitrobuněčných procesů jako kofaktory (při redoxních reakcích), jsou součástí mnoha
enzymů, podílejí se na DNA syntéze, elektronovém či kyslíkovém transportu [10] a často se
objevují v komplexech s proteiny jako tzv. metalloproteiny. Právě navázání kovových iontů
do proteinů má významný vliv na jejich funkci, některé kovové ionty, např. Fe2+, mají
ve volné formě tendenci reagovat s kyslíkem za vzniku kyslíkového nebo hydroxylového
radikálu, který má na buňky destrukční vliv. Tento efekt by mohl stát i za různými nemocemi,
které jsou způsobeny nadbytkem kovových iontů. Buňka si proto pečlivě hlídá homeostázu
kovových iontů v cytosolu pomocí regulace transportu těchto iontů do buňky, jejich
skladování a sekrece [28]. Nízká hladina koncentrace iontů totiž může vést k různým
závažným onemocněním, ale vysoká hladina kovů v organismu může být naopak toxická.
Proto při genetických vadách proteinů či enzymů odpovědných za přísun např. železa
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do buněk vznikají tak vážná neurologická onemocnění jako Parkinsonova, Alzheimerova či
Huntingtonova choroba, při nadměrném transportu železa hemochromatóza, při jeho
nedostatku naopak anémie či ateroskleróza [28]. Proteiny z rodiny Nramp se na regulaci
vnitrobuněčné koncentrace dvojmocných kovových iontů aktivně podílejí. Také proto je jejich
další studium žádoucí, mimo jiné nám může pomoci pochopit mechanismus transportu a další
funkce těchto proteinů.
Hypotéza, že transport iontů Me2+ proteiny z rodiny Nramp je poháněn
elektrochemickým gradientem protonů, se objevuje již v [17]. Svázanost transportu
dvojmocných kovových iontů s tokem protonů potvrdila elektrofyziologická měření
se souběžným monitorováním změn vnitrobuněčného pH [17]. Přestože je v některých
studiích stále podporována myšlenka, že tyto proteiny fungují jako antiportery kovových
iontů s protony [16], v současné době se většina přiklání spíše k tomu, že rodina Nramp
zprostředkovává symport protonů s ionty do buňky [21], čemuž nasvědčuje i většina výsledků
různých typů experimentů [9,21-23].
Tak jako mnoho přenašečových proteinů jsou i proteiny rodiny Nramp umístěny
v plasmatické membráně či v membránách jiných buněčných oddílů. Obvykle obsahují 11-12
transmembránových alfa helixů, u octomilky (Drosophila melanogaster) byl identifikován
příbuzný protein s pouze 10 TM helixy [7]. 3D struktura těchto proteinů není dosud známa,
protože stejně jako většinu membránových proteinů se ani tyto proteiny dosud nepodařilo
vykrystalizovat. Je však známá transmembránová topologie těchto proteinů, rovněž byly
identifikovány zachovávané (konzervované) sekvence, které se často i zcela shodují u mnoha
zástupců této rodiny. Obvykle bývá zachováno hydrofobní jádro 10 transmembránových
helixů [5,28]. Transmembránové úseky byly předpovězeny pomocí míry hydrofobocity
jednotlivých po sobě jdoucích aminokyselin [28]. Z dalších studií vyplynulo, že eukaryotní
proteiny mají 12 TM úseků s N i C konci v cytoplasmě [16], prokaryotní MntH mají obvykle
11 TM úseků s N koncem v cytoplasmě a C koncem v periplasmě [11,28]. Bylo také zjištěno,
že existuje více isoforem těchto proteinů podle alternativního sestřihu [10,28].

1.2.1 Eukaryotní homology
Do současné doby byly identifikovány 2 paralogy z této rodiny, které se vyskytují
u vyšších obratlovců. Gen pro Nramp1 (SLC11A1) byl objeven jako první v roce 1993 jako
gen zodpovědný za rezistenci vůči infekci intracelulárními parazity u myší [28]. Aktivně se
podílí na obraně vůči infekci mykobakteriemi nebo salmonelami [5,21]. Nramp1 je integrální
membránový fosfoglykoprotein, který se vyskytuje převážně na membránách fagosomů a
váčků, které s nimi mohou fúzovat. Obsahuje 12 transmembránových úseků [10]. Funkcí
Nramp1 je minimalizovat množství dvojmocných kovových iontů v lumen fagosomu, čímž
omezuje množství životně důležitých živin přístupných fagocytovanému cizorodému
organismu [35]. Takto oslabené fagocytované organismy nemají dostatek funkčních enzymů
ke své obraně vůči reaktivnímu kyslíku nebo dusíkovým toxickým sloučeninám, kterými se je
fagosom snaží zahubit [28]. Tím se Nramp1 stává důležitým proteinem, který se významnou
měrou podílí na obraně vůči mikrobiální infekci [10,28]. Přesto existují domněnky, že by jeho
podíl na potlačení infekce mohl být dán i opačným procesem, tj. transportem toxického
množství kovových iontů do lumen fagosomu, které by navíc podporovalo tvorbu
nebezpečných kyslíkových radikálů (více v [16] nebo [28]). Polymorfismus genu kódujícího
tento protein je spojen s náchylností k různým infekčním nemocem, jako jsou tuberkulóza,
lepra, ale také HIV nebo meningitida [10,21]. Zdá se, že existuje také spojitost mezi Nramp1
a autoimunitními chorobami či zánětlivými chorobami jako revmatická artritida [21].
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Jako druhý byl identifikován homolog Nramp2, naklonovaný v roce 1997. Tento
protein je z 61 % [21] identický s Nramp1 v aminokyselinové sekvenci, proto se
předpokládala i velmi podobná funkce tohoto proteinu [21]. Nachází se na plasmatické
membráně eukaryotních buněk, v největší míře v buňkách střevního epitelu, ale také
v ledvinách, varlatech a brzlíku [17]. Tento protein je v současné době často zkoumaný, byl
identifikován již v mnoha různých organismech (kromě krysích a myších homologů
např. u octomilky, hřebenatky nebo rýže). Bývá také často označován jako DCT1
(Divalent-Cation Transporter) – krysí homolog Nramp2 objevený v roce 1997 [28], nebo
častěji DMT1 (Divalent Metal-ion Transporter). Vzhledem k umístění tohoto proteinu
v organismu se předpokládá, že je to nejvýznamnější protein odpovídající za absorpci železa
ve střevech a jeho recyklaci hned po transferinu [17]. Defekt v tomto genu (odpovídající
mutaci ve 4. transmembránovém segmentu) je zodpovědný za onemocnění mikrocytickou
anémií u myší [15]. Také bylo zjištěno, že právě defekt v genu kódujícím Nramp2 způsobuje
vrozenou hemochromatózu, při níž dochází ke zvýšené absorpci železa ve střevech, které se
poté ukládá v játrech, srdci a dalších orgánech. Kromě železa byla u takto postižených
pacientů zaznamenána i akumulace dalších kovů, jako jsou Co a Mn [17].
Dalšími významnými členy rodiny Nramp jsou kvasinkové orthology SMF1 a SMF2,
které byly naklonovány již v roce 1992 [1,28]. Podle toho, že byly izolovány z mitochondrií a
jejich přítomnost na membráně byla spojována s transportem proteinů do mitochondriální
matrix, byl zvolen jejich název Suppressor of Mitochondria import Function [9]. Teprve
později bylo dokázáno, že se nacházejí kromě membrány mitochondrií i na plasmatické
membráně kvasinek [9,35]. Celkem byly v kvasinkách identifikovány 3 homology, SMF1,
SMF2 a SMF3 [9]. SMF1 se vyskytuje na plasmatické membráně kvasinek a zajišťuje
dostatečný přísun iontů Mn2+ do buňky [35]. Protein SMF2 je oproti tomu exprimován
na membráně intracelulárních váčků patřících k sekreční dráze a jeho funkcí je zajistit
transport dostatečného množství manganatých iontů [35] ze zásob ve vakuolách do různých
buněčných oddílů včetně mitochondrií a Golgiho aparátu [1]. Později objevený SMF3 hraje
roli spíše v metabolismu železa, nachází se na membráně vakuol, kde pomáhá uvolňovat
zásoby těchto iontů do cytosolu v případě potřeby [1]. Zatímco transport a distribuce prvních
dvou zástupců jsou regulovány množstvím Mn2+ v buňce, SMF3 je regulován právě pomocí
iontů železa a s nimi spojeného výskytu kyslíkových radikálů [1]. Tyto proteiny s 11
transmembránovými helixy mají oproti ostatním eukaryotním homologům některé neobvyklé
vlastnosti, přestože jsou s nimi identické přibližně ve 45 % reziduí (a v 65 % jsou identické
navzájem) [5]. Kromě toho, že proteiny SMF transportují dvojmocné kovové ionty do buněk
v závislosti na protonovém gradientu, byl při elektrofyziologických studiích detekován tok
nabitých částic (protonů či iontů) do buněk i v přítomnosti jednomocných iontů alkalických
kovů – zejména Na+ a K+ [9]. Role těchto iontů ale i vápenatých iontů v transportních
procesech u proteinů Nramp byla dále zkoumána (viz kapitola 1.3.2).
Dalšími homology jsou např. MVL z makrofágů a nervového systému octomilky
(Drosophila melanogaster) [5,28]. MVL má 10 TM segmentů a jeho sekvence se podobá asi
z 30 % proteinu SMF1 [28], má však z téměř 70 % identické sekvence aminokyselin se
savčím proteinem Nramp1 či Nramp2 [5], což naznačuje i podobnou funkci tohoto proteinu.
Jeho zvláštní vlastností je, že některé jeho mutace působí defekt v chuťové rozlišovací
schopnosti těchto mušek [5]. Tento vliv může být zapříčiněn právě umístěním MVL proteinu
v nervovém systému, protože přítomnost transportního systému v nervových buňkách může
vést k narušení správného přenosu signálu [7].
Podle fylogenetické studie příbuznosti proteinů z rodiny Nramp byla identifikována
podobnost jednotlivých proteinů z této rodiny [23]. Ze závěru této studie vyplývá, že původ
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rodiny Nramp sahá až miliony let nazpět [5] a je pravděpodobně v prokaryotních organismech
[23]. Předpokládá se tedy, že se tyto geny dostaly do eukaryotních organismů horizontálním
přenosem genů [6,10]. Z tohoto důvodu může být zkoumání bakteriálního proteinu MntH
vhodné k rozšíření našich znalostí o funkčních charakteristikách proteinů z celé rodiny
Nramp.

1.2.2 Prokaryotní proteiny MntH
Byly identifikovány 3 skupiny prokaryotních proteinů z rodiny Nramp označované
jako MntH A, B a C. Velmi blízko k nim mají i zástupci z tzv. outgroup [8], což je skupina
proteinů, které obsahují sekvence kódující membránové proteiny asi z 30 % identické
s proteiny MntH (A-C), avšak mající zcela odlišnou funkci. Podle příbuznosti sekvencí mezi
outgroup a rodinou Nramp se předpokládá, že by obě mohly pocházet ze společného
předchůdce obou rodin [8].
Protein MntH z gram-negativní bakterie E. coli se řadí do skupiny MntH A. Má 11
transmembránových segmentů a nachází se na plasmatické membráně těchto bakterií. Jeho
transmembránová topologie je znázorněna na Obr. 2. Jeden z prvních objevených zástupců byl
popsán jako transportér manganu závislý na protonovém gradientu, odkud je odvozen i jeho
název Proton-dependent Manganese transporter, zkráceně MntH [8]. Je z 36 % identický
s lidským Nramp1 [7] a stejně jako on transportuje širokou škálu dvojmocných kovových
iontů.
KG
VA
MV
DL
G
G
I
D
L
T
P
E
179 Q
H
S
QA
A
A
I
G
L
L
G
Y
A I
263
N 38 A
S
P
L
49
G
T
A
N
T
T
F
S
L
F
P
G
Q
S
A
F
Q
K
P
S
E
I
F
H
L
G
L
A
F
L
F
F
I
Y
I
Q
A A
S
V
N
L G
E
L
L
F
G
A
AH
L
A
L D
P D WL
SV
AA
VE
A A TA
L
I
I
T
V
T
L
G V
Y
Y
V
A
Q
MA
V
G
M
V
I
F G
G A 165 A A G L
M A
A
W
A
A
A
A
A
II E
T
LV
N L 248 S L
A
N
L
V
I
T G
V
L
F
A
FI L M
M
T
V
F
I
P
Q V
LL
A
PA G MA
G
A T
A G G
L VH
A I
W
L
G
F
M
I
L
V
Y
G
L
Y I MT
Q
L
S
F
I
I
W
I
A
S TV
L
HL S A
V
L
I
V
M
A
S
L
V P
K
L
A
V
LS
E
R
D
T
P R 91 Q
K
L
Q
M
W
K
L
H
Y
R
P
K
G
R
H
L
R K
DR
T
I
A
GQ
H
I
A
AR
A
Q
G
TG
S
226
E
G
G RQ Y
K
A
S
S
NL
QR
ESS
V
R
Y
N T NH2
M
PERIPLASM

COOH
R I L 350
T
V
P
D
M
S
L
Q
V L
G
M
L
CTM
L
S
F G
I
V
I
FI
A
P S
AL
G
L
L
M
Q
V P
T
V
V
L
T
V
R
L I
V R 371
F
M
T
Q 324 L W
S
G
I P
F H
D
I
R F
KS
L

412

L

G
AL

T
G
L V 404
L
W
I
LN
A
V
LV
V
V
VI
W
G
QT

K

387

V
R
K
377
S
M
N
G
378
V
DL
CYTOPLASM

Obr. 2 Topologie proteinu MntH s vyznačeným 401 reziduem, jehož mutace byla také zkoumána,
převzato z [11]

Také genom Mycobacteria leprae kóduje Nramp homolog shodný z 37 % s lidským.
Tento poznatek podporuje teorii, že původ rodiny Nramp sahá daleko do minulosti [5].
U mykobakterie, která je intracelulárním parazitem, zřejmě tento protein zajišťuje transport
živin nezbytných pro její přežití, a právě o živiny soutěží s proteinem Nramp1 umístěném
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na membráně fagocytu [5]. Velmi podobné proteiny (cca ze 75 % identické) byly objeveny
také u M. bovis, M. avium a M. smegmatis. U M. tuberculosis byl pozorován pH-závislý
transport Fe2+ a Zn2+ [23].
I protein z Bacilus subtilis hraje roli v transportu Mn2+ jako MntH [23]. Z některých
dalších patogenů byly izolovány geny pro proteiny z rodiny Nramp, které se daleko více
podobaly eukaryotním členům než jiným bakteriálním [23].
Rodina Nramp a outgroup mají společné sekvenční charakteristiky. Outgroup sdílí
téměř třetinu identity v aminokyselinové sekvenci s rodinou Nramp a předpokládá se, že
pocházejí obě ze společného předchůdce [10]. Avšak skupina outgroup nemá shodnou funkci
v membráně bakterií. Proto jsou v současné době rezidua konzervovaná jak v rámci
rodiny Nramp, tak v rámci outgroup, ale navzájem odlišná, hlavními kandidáty na rezidua
odpovídající za změnu ve funkci proteinů rodiny Nramp. Bylo zjištěno, že jednobodové
mutace právě tohoto typu zásadním způsobem ovlivňují funkci MntH [8,12]. Rovněž mutace
N401G, studovaná v rámci této diplomové práce, je takovou mutací. Tento typ mutací je
považován za vhodný nástroj ke studiu funkčních vlastností transportního proteinu.
Bakterie E. coli jsou velmi prozkoumaným organismem a jejich kultivace není příliš
složitá ani časové náročná. Z tohoto důvodu, ale i vzhledem ke strukturní i funkční homologii
proteinu MntH s eukaryotními proteiny této rodiny [10,11] představuje MntH z E. coli
(EcoliA) ideální model pro rozvoj našich znalostí o celé rodině Nramp, z níž byly zatím
zkoumány převážně eukaryotní homology. Navíc, jak již bylo předesláno, se předpokládá, že
předek celé rodiny byl prokaryotní [10] a tudíž je mu MntH podstatně bližší než eukaryotní
homology. Bakteriální protein MntH z E. coli byl tedy zvolen pro studium stechiometrie
transportu in vivo v rámci této diplomové práce.

1.3 Transport proteiny z rodiny Nramp
1.3.1 Funkční charakteristiky eukaryotních proteinů
Nejvíce informací o eukaryotních proteinech bylo získáno z elektrofyziologických
studií SMF1 a Nramp2 [28] na oocytech drápatky (Xenopus laevis). Tato vajíčka se používají
nejčastěji, vzhledem k jejich snadné dostupnosti a velké velikosti, další výhodou je minimální
pozadí způsobené přítomností dalších transportních systémů na jejich plasmatické membráně
[28]. Touto metodou se monitoruje procházející proud přes membránu při změnách napětí
na membráně. Tento proud odpovídá toku nabitých částic (protonů nebo iontů)
transmembránovými proteiny, v našem případě proteiny z rodiny Nramp, protože geny
kódující proteiny z rodiny Nramp byly předtím do těchto vajíček injektovány. Tato metoda se
velmi často kombinuje s detekcí akumulace radioaktivně značených iontů – nejlépe
radioaktivních izotopů iontů, např. 55Fe2+ nebo 54Mn2+ - nebo s monitorování vnitrobuněčného
pH pomocí sond nebo mikroelektrod.
Kromě těchto studií, jsou známy i experimenty s měřením pH závislostí transportu
kovových iontů pomocí fluorescenčních sond (calcein nebo fura-2) citlivých na přítomnost
kovů v buňce (zhášení fluorescence) umístěných v cytoplasmě CHO buněk (buněk vaječníku
čínského křečka) či měření akumulace radioaktivních izotopů kovů transportovaných
proteinem Nramp1 přes membránu [16]. Právě v této studii byly porovnávány vlastnosti obou
proteinů Nramp1 a Nramp2. Bylo zjištěno, že Nramp1 preferuje více ionty Mn2+ před Fe2+ a
transportuje je účinněji než Nramp2, ale jinak mají oba proteiny shodný substrát i
mechanismus transportu kovových iontů [16]. Dále bylo ukázáno, že transport proteinem
Nramp je kromě závislosti na vnějším pH citlivý i na změnu teploty [16]. Teplotní závislost se
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ukázala velmi signifikantní i u měření na prokaryotních buňkách [46] a má tedy velký
význam i v této práci (viz kapitola 3).
Předmětem zkoumání této diplomové práce je stanovení stechiometrie transportu
proteinem MntH. Nejdříve bych se však zaměřila na dosud zveřejněné studie na eukaryotních
proteinech. Podle Hillovy analýzy by předpokládaná stechiometrie transportu proteinem
DCT1 z rodiny Nramp měla být 1 H+ : 1 Fe2+ [17]. Překvapivě se však skutečná stechiometrie
ukázala variabilní, tedy nedrží striktně pevný stechiometrický poměr jednoho protonu
na jeden kovový iont. Zřejmě je to způsobeno tím, že při pevné stechiometrii transportu by se
buňka nemohla nijak přizpůsobovat měnícím se vnějším podmínkám a při větším
elektrochemickém gradientu protonů by se do ní přenášelo příliš velké množství kovových
iontů [10]. Stechiometrie transportu je tedy silně závislá na koncentraci protonů vně buněk.
Při fyziologických hodnotách membránového potenciálu (mezi -90 mV a -30 mV) a
při neutrálním vnějším pH odpovídá stechiometrie transportu přibližně předpokládanému
poměru 1:1 [17,22,27]. Při acidifikaci vnějšího pH (na 5,5) byl na oocytech drápatky
(Xenopus laevis) s proteinem DCT1 naměřen silný kovem indukovaný proud směrem dovnitř
buněk odpovídající až 10 protonům na jeden železnatý iont [10,17]. Silnější proudy
při okyselení vnějšího prostředí byly naměřeny i v [22]. Proměnná stechiometrie transportu
by tedy mohla zajistit, že s rostoucí velikostí protonmotivní síly nemusí narůstat stejně rychle
i množství dvojmocných kovových iontů transportovaných do buňky. Tento jev se začal
označovat jako tzv. mechanismus molekulárního prokluzu – „molecular slip mechanism“
[27]. Prokluz protonů je závislý jak na koncentraci kovových iontů v médiu, tak na gradientu
pH přes membránu, a stejně tak je ovlivňován i změnami membránového potenciálu [28],
závisí tedy na protonmotivní síle. Při nárůstu protonmotivní síly dochází k většímu prokluzu
protonů, což zajišťuje, že tok dvojmocných kovových iontů do buňky zůstává téměř na stejné
úrovni jako před změnami [27].
To potvrzují i měření v [9], kde byla zjištěna proměnná stechiometrie transportu
proteinem DCT1 (Nramp2) od 1:1 do 18:1 H+:Fe2+ při postupné hyperpolarizaci membrány
(od +10 mV do -80 mV) při vnějším pH 5,5 (Obr. 3). Předpokládá se, že molekulární prokluz
je možný ochranný mechanismus před akumulací nadměrného (toxického) množství
dvojmocných kovových iontů v buňkách při příliš velkém elektrochemickém gradientu
protonů [10,26,27] a dává tak transportnímu systému velkou dávku pružnosti vzhledem
k proměnlivým vnějším podmínkám. Zřejmě je to způsob účinné autoregulace koncentrace
kovu uvnitř buněk, což napomáhá udržení homeostázy navzdory změnám koncentrací
ve vnějším prostředí [31].
Více elektrofyziologických studií na eukaryotních proteinech poukazuje na silnou
závislost stechiometrie transportu těmito proteiny na vnějším pH a na koncentraci substrátu
v médiu [16,22]. Kovem (Fe2+) indukovaný transport odpovídá kinetice Michaelise a
Mentenové a je stimulován více v kyselejším vnějším pH [22]. Ve [22] byl také navržen osmi
stavový model pro tento transport, jehož schéma by dovolovalo i transport samotných protonů
a vysvětlovalo by tudíž i mechanismus prokluzu protonů, připouští však také možnost
transportovat kovové ionty samostatně.
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Obr. 3 Množství přeneseného náboje (Fe2+ a H+) přes membránu oocytu drápatky při proměnném
napětí na membráně, převzato z [9]

Při dalších elektrofyziologických měřeních na krysím homologu Nramp2 (DMT1) byl
při neutrálním vnějším pH po přidání kovových iontů naměřen saturovatelný proud
odpovídající spřaženému transportu protonů s kovovými ionty. Při snížení extracelulárního
pH na 5,5 byl však naměřen proud i před přidáním kovových iontů, který na kontrole naměřen
nebyl [17]. Tento jev je označován jako odpřažený tok protonů a poukazoval by na možnost,
že buď je Nramp2 za specifických podmínek také uniportérem protonů, nebo u něj funguje
nějaký kanálu podobných mechanismus transportu protonů. I v pozdějších studiích na DMT1
byla zaznamenána silná acidifikace vnitřního prostředí bez přítomnosti kovů ve vnějším
médiu o kyselém pH (vnější pH 5,5; teplota měření 28ºC), a to zejména při záporných
hodnotách napětí na membráně [22]. Tyto proudy jsou zde přisuzovány dvěma krokům
z transportního cyklu, reorientaci prázdného nabitého transportéru a navázání/uvolnění
protonu. Existuje tedy předpoklad, že DMT1 může vázat protony i bez přítomnosti kovových
iontů.
Odpřažený tok protonů byl pozorován i při měřeních na buňkách CHO při snížení pH
na 4,2 [42]. Z naměřených proudů je zřejmé, že tento tok může dosáhnout „maxima“ a poté se
pravděpodobně uplatní pomalejší procesy regulace vnitrobuněčného pH, protože po strmém
nárůstu se protékající proud velmi pomalu snižuje. Oproti spřaženému transportu je však tato
inaktivace výraznější. Možná hypotéza pro tento tok protonů je, že je to jakýsi kontrolní
mechanismus symportu, který se také podílí na omezení přísunu kovových iontů do buněk
podobně jako prokluz protonů. Jiná možnost je, že je to jen vedlejší efekt, taková energetická
daň pro buňky za to, že mohou používat tento transportní mechanismus [21].
Jako jeden z modelů, jež by mohly vysvětlovat jev prokluzu protonů a odpřažený tok
protonů, zde uvádím kanálu podobný mechanismus transportu podle [34] nazvaný
„multi-substrate single-file model“. Tento model vychází z předpokladu, že přenašeče a
kanály si mohou být velmi blízké. Předpokládá se, že uvnitř proteinu (přenašeče) je několik
vazebných míst a substráty mohou přeskakovat mezi vnějším médiem a vazebným místem i
mezi jednotlivými vazebnými místy bez nutnosti velkých konformačních změn. Autoři
provedli simulace pro tři vazebná místa a získaná data odpovídala dostupným parametrům
získaným z experimentů pro skutečné přenašeče – GABA (γ-AminoButyric acid) transportér
GAT1, serotoninový transportér 5-HTT a Na+-glukózový transportér SGLT1 [34]. Jejich
model tedy lze použít k vysvětlení symportu protonů a kovových iontů, ale i k vysvětlení
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odpřaženého toku a prokluzu protonů. Současně osvětluje i variabilitu transportu v závislosti
na napětí na membráně a na velikosti protonmotivní síly. Může tedy představovat alternativní
model k [22].

1.3.2 Vliv dalších iontů na transport proteiny z rodiny Nramp
Bylo zjištěno, že na transport proteiny z rodiny Nramp může mít kromě vnějšího pH a
množství substrátu vliv i přítomnost dalších látek v okolním médiu. Např. v přítomnosti
chloridových iontů se zdá být tok Fe2+ neměnný při změnách membránového potenciálu,
zatímco po odstranění chloridových iontů se transport Fe2+ snížil a reagoval na změny
membránového potenciálu [26].
Neobvykle na různé ionty v okolním médiu reagují hlavně kvasinkové homology.
U kvasinkového homologu SMF1 na rozdíl od eukaryotního Nramp2 nebyl nikdy pozorován
ani prokluz protonů ani odpřažený tok protonů. Namísto toho byl však zaznamenán tok
sodíkových iontů s podobnými charakteristikami. To vedlo k názoru, že ionty Na+ by
u kvasinkových homologů mohly používat cestu, která u Nramp2 slouží k prokluzu a
odpřaženému toku protonů [27]. Předpokládá se, že i v tomto případě by tento odpřažený tok
sodíkových iontů mohl mít ochrannou funkci před hromaděním nadměrného množství
kovových iontů v buňkách [9]. Dále bylo u SMF1 a SMF2 zjištěno, že kromě sodíkových
iontů transportují i další jednomocné ionty jako jsou K+ nebo Li+. Přidání těchto i sodíkových
iontů do média způsobuje inhibici transportu dvojmocných kovových iontů do buňky. Oproti
transportu Me2+ však zřejmě není cesta těchto iontů striktně selektivní pro jednomocné
kationty. Tyto toky jsou zcela odpřažené od toku protonů, na rozdíl od toku kovových iontů
jsou nesaturovatelné a poukazují spíše na kanálu podobný mechanismus jejich přenosu. Jejich
tok byl inhibován přidáním iontů La3+, Ca2+ nebo Me2+, přítomnost iontů La3+ v médiu však
neměla na transport dvojmocných kovových iontů žádný vliv. SMF1 tedy umí kromě
spřaženého transportu kovových iontů spolu s protony do buňky transportovat i jednomocné
ionty. I vzhledem k tomu, že u těchto homologů nebyl pozorován prokluz protonů,
předpokládá se, že ochrannou funkci před akumulací toxického množství kovových iontů
v buňce převzal právě prokluz sodíkových iontů [9]. Pravděpodobně totiž ionty sodíku soutěží
o stejnou cestu do buňky s protony. Měření ukazují, že při nižším vnějším pH (tedy větším
množství protonů vně buňky) dochází k menšímu prokluzu sodíkových iontů a silnější
inhibici transportu dvojmocných kovových iontů. Při poklesu koncentrace protonů v médiu
zřejmě mohou ionty Na+ lépe soupeřit s H+ a tok sodíku do buněk se tedy podstatně zvýšil,
což podporuje teorii, že ionty Na+ a H+ využívají stejné cesty [27]. U žádného dalšího člena
rodiny Nramp nebylo prokázáno, že by transportoval jednomocné ionty [9].
Předmětem zkoumání byl i vliv dalších dvojmocných iontů, které však nejsou
substrátem proteinů z rodiny Nramp – Ca2+, Mg2+, Sr2+ nebo Ba2+. Velmi výsadní postavení
zde zaujímá právě vápník, který je jako signální molekula v buňkách naprosto nezbytný (více
o významu vápníku v prokaryotním organismu bakterie E. coli v příloze, kap. 7.1). Již
v minulosti bylo provedeno mnoho studií o vlivu vápníku na transport kovových iontů,
výsledky se však značně rozcházejí.
Jedna z prvních studií zabývající se vlivem vápníku na stechiometrii transportu
proteinem DCT1 (Nramp2) je [17]. Bylo zjištěno, že přidání vápenatých iontů do vnějšího
média vyvolává zvýšení toku protonů přes membránu, ale tento efekt je značně odlišný
od odezvy na přidání Fe2+ do média. Dokonce se při neutrálním pH zdá, že prochází proud
směrem ven z buněk. Při pH 5,5 přidané ionty Ca2+ částečně inhibovaly železem indukovaný
proud protonů směrem do buněk. Proto je předpoklad, že vápník blokuje transport nebo slabě
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interaguje s proteinem DCT1, není však přímo jeho substrátem [17]. V této studii byl popsán i
vliv vápníku na odpřažený transport protonů, tedy vliv na proud protékající proteinem DMT1
bez přítomnosti kovových iontů v médiu. I v tomto případě bylo pozorováno snížení
protékajícího proudu, téměř inhibice odpřaženého toku, tedy vápník tlumí protékající proud
jak v přítomnosti, tak i bez přítomnosti dvojmocných kovových iontů.
Protein DMT1 zkoumali také [42]. Při zkoumání transportu u jednobodové mutace
G185R nebyl pozorován žádný transport Mn2+. Při měření kontrolních vzorků byl však
detekován silný a velice stabilní proud. Při hledání příčiny tohoto proudu bylo zjištěno, že
měření probíhalo v médiu s vápenatými ionty. Menší proudy vyvolávalo i přidání iontů Sr2+ a
Ba2+, ještě menší pak přidání Li+, Na+ a Cs+ do okolního média. Přidání iontů Mg2+ a Mn2+
nezpůsobilo žádnou výraznou či trvalou změnu v měřeném proudu. Pomocí fluorescenční
sondy fura-2 bylo zjištěno, že u buněk s takto mutovaným proteinem dochází k nárůstu
koncentrace vápníku uvnitř buněk. Tento transport vápníku byl zablokován přidáním La3+
nebo Cd2+ iontů. Vypadá to tedy, že se tento přenašeč přeměnil v protein s vlastnostmi Ca2+
kanálu [42]. Tento poznatek je značně překvapivý a odpovídal by tomu, že hranice mezi
kanálem a transportérem není tak široká, jak se původně předpokládalo. Již dříve se některé
studie zabývaly možností, že kanály, pumpy a transportéry by mohly sdílet podobný
mechanismus pro transport iontů [27,34,42].
Při zkoumání kvasinkových homologů (SMF1, SMF2 a SMF3) v [9] bylo zjištěno, že
kromě Na+ odpřaženého toku využívá stejné cesty i Ca2+. Pro ověření byl tento transport dále
zkoumán a ukázalo se, že stejně jako tok sodíkových iontů, tak i tok vápenatých iontů není
závislý na toku protonů a je blokován ionty La3+. Tento transport se tedy také více podobá
toku kanálem (je nesaturovatelný a zcela odpřažený od toku protonů) nežli transportu
přenašečem [9].
V roce 2005 zkoumali Toyohara a kol. DMT1 (analog Nramp2) z hřebenatky
(Mizuhopecten yessoensis). Původním záměrem práce bylo najít a naklonovat protein z těchto
mořských živočichů vzhledem k tomu, že si v těle akumulují více kadmia než jiné eukaryotní
organismy. Protein DMT byl tedy identifikován a při elektrofyziologických měřeních byly
zkoumány jeho odlišnosti od jiných homologů. Byly zjištěny stejné transportní charakteristiky
jako u ostatních proteinů z rodiny Nramp, tedy substrátem tohoto DMT jsou kromě kadmia i
další dvojmocné kovové ionty. Při měření v médiu s Ca2+ však byl neočekávaně naměřen
značný proud, dokonce vyšší proud než indukovaný přidáním Fe2+. Z měření nakonec
vyplynulo, že DMT1 zde slouží také jako transportér vápníku [41]. To by pro tento
organismus mohlo být značnou evoluční výhodou, protože protein obsažený v žábrách těchto
mořských mlžů (kde byl také lokalizován) by mohl sloužit k absorpci vápníku z mořské vody,
který hřebenatky potřebují ve zvýšené míře k tvorbě vápenaté vnější schránky [41].
Podle nejnovější studie [33] se však zdá, že lidský Nramp2 za přirozených podmínek
2+
Ca
netransportuje. Naopak se ukazuje, že v tomto případě je vápník zřejmě
nekompetitivním inhibitorem. Elektrofyziologická měření na oocytech drápatky (Xenopus
laevis), jako ve většině předchozích studií, poukázala na změny způsobené přidáním vápníku,
které byly zaznamenány při změně vnějšího pH ze 7 na 5,5. Obsah železa uvnitř buněk byl
určován pomocí akumulace radioaktivně značeného železa. Právě tyto analýzy ukázaly, že
v přítomnosti vápníku ve vnějším médiu se v buňkách akumuluje mnohem méně železa než
při měření v pufru bez vápníku. Při detekci změn množství vápníku uvnitř buněk však bylo
zjištěno, že k jeho zvýšené akumulaci nedochází. Tato zjištění o inhibici transportu kovových
iontů vápníkem jsou ve shodě s výsledky v [17].
V loňském roce se v [46] Lucie Surá také zabývala vlivem vápníku a hořčíku
na transport prokaryotním proteinem MntH z E. coli. Zjistila, že přidáním vápenatých iontů
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ke vzorku bakterií exprimujícím MntH z E. coli dochází k útlumu odpřaženého toku protonů,
ale vápenaté ionty naopak podpořily spřažený tok protonů (indukovaný přidáním CdCl2
ke vzorku). Při stejném experimentu s Mg2+ byl pozorován podobný trend, při přidání iontů
Na+ však nebyly naměřeny odchylky od standardního transportu bez přidání těchto iontů.
Právě tyto experimenty ukázaly, že vápník má i u prokaryotních homologů výsadní postavení
a podnítily nás ke zkoumání dalšího vlivu těchto iontů na transport resp. na stechiometrii
transportu proteinem MntH, o němž dosud není téměř nic známo. Další otázkou také je, zda
nedochází k transportu vápenatých iontů tímto proteinem, není dosud známo, jestli nemohou
být také jeho substrátem (jako je tomu např. u kvasinkových homologů).

1.3.3 Funkční charakteristiky prokaryotních homologů
Přestože je více známo o transportu eukaryotními proteiny rodiny Nramp, také
prokaryotní proteiny jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu. Nejčastěji je
zkoumán právě protein MntH z bakterie E. coli, protože představuje vhodný prototyp celé
proteinové rodiny. Substrátem tohoto proteinu jsou ionty Mn2+, jejichž transport je závislý
na teplotě a vnějším pH [23], což dobře odpovídá charakteristikám eukaryotních homologů. I
zde hraje důležitou roli gradient protonů, přidání protonoforu CCCP k buňkám způsobí
inhibici transportu [23]. Vysokou afinitu vykazoval protein MntH i k iontům Cd2+ [8], jež
inhibují transport manganu [23]. Ostatní Me2+ jsou také substrátem tohoto proteinu podobně
jako u eukaryotních homologů [23].
Sledováním změn vnitrobuněčného pH způsobených funkcí transportního proteinu
MntH pomocí pH-citlivého proteinu GFP (green fluorescent protein) a analýzou množství
přenesených kovových iontů pomocí ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass
Spectroscopy, což je také metoda použitá k měření v této práci) byla simultánně
kvantifikována akumulace protonů a kovového substrátu již v jedné z předchozích studií [8].
Měřením na divokém typu (EcoliA), negativní kontrole (pBAD) a několika jednobodových
mutacích byl sledován spřažený tok protonů. Z Obr. 4 je patrné, že pro různé mutace se
velikost spřaženého toku liší více u iontů Cd2+ než u Mn2+, kademnaté ionty také vyvolávají
větší tok protonů do buněk než ionty manganu (u divokého typu). I z tohoto důvodu
používáme v této diplomové práci k určení stechiometrie kademnaté ionty. Navíc jsou ionty
kadmia velmi dobře detekovatelné metodou ICP-MS.
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Obr. 4 Množství přenesených protonů a množství přenesených iontů přes membránu E. coli proteinem
MntH a jeho jednobodovými mutacemi, převzato z [8]

Metoda, kterou využíváme ke stanovení stechiometrie v této diplomové práci, vychází
z práce [8]. Autoři v ní však nedospěli až k určení hodnot stechiometrie transportu proteinem
MntH zejména proto, že pokud by se hodnoty získané v této studii (viz Obr. 4) přepočetly
na konkrétní stechiometrii transportu, vycházel by nereálně vysoký poměr přenesených
kovových iontů připadajících na jeden proton. Takový poměr však naprosto neodpovídá
dosud dosaženým výsledkům z jiných metod, např. z elektrofyziologických měření
u eukaryotních homologů [9] (Obr. 3). Je však třeba podívat se podrobně na hodnotu Δ[H+]
představující množství protonů z Obr. 4. Co se pod touto měřenou veličinou přesně skrývá?
K určení stechiometrie transportu potřebujeme znát množství všech přenesených protonů
do buňky. Ta se však snaží kontrolovat si hladinu vnitřního pH a udržovat ho co nejvíce
stabilní. Proto hodnoty protonů v [8] nejsou hodnotami celkového množství přenesených
protonů, ale pouze množství protonů, které způsobilo detekovatelný pokles vnitrobuněčného
pH (naměřený pomocí GFP pHluorinu). Podstatná část přenesených protonů se totiž změnou
vnitrobuněčného pH neprojeví. Nesrovnalosti tedy působí pufrační schopnost cytosolu buněk
a veškeré mechanismy regulující intracelulární pH. Ty můžeme do našich výpočtů zahrnout
jako veličinu, která se označuje jako pufrační kapacita (kapitola 2.6.1). Po zavedení této
veličiny [44], lze touto metodou (kapitola 2.6) již stanovit stechiometrii transportu, která je
srovnatelná s hodnotami naměřenými pro eukaryotní homology proteinu MntH [43].
Cílem této DP je tedy stanovit takto upravenou metodou stechiometrii transportu
proteinem MntH bakterie E. coli za různých vnějších podmínek, podrobněji prozkoumat
v loňském roce popsaný odpřažený tok protonů tímto proteinem [46] a prostudovat vliv
vápníku na protein MntH, jak na stechiometrii transportu, tak na samotný odpřažený tok
protonů tímto transportním proteinem.
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2 Metody měření
2.1 Použité kmeny
Modelový systém pro studium funkčních charakteristik transportéru MntH zde
představují bakterie E. coli s hyperexprimovaným příslušným proteinem v buněčné
membráně. Buňky Escherichia coli (kmen DH11S) byly geneticky upraveny tak, jak je
popsáno v [11]. Z bakteriálních buněk byl vyňat gen nesoucí informaci o MntH a namísto něj
byl vložen gen s rezistencí na kanamycin. Dále byl do buněk vpraven plazmid pBAD s genem
kódujícím původní MntH patřící E. coli (dále označován jako EcoliA), jeho mutovanou formu
N401G nebo prázdný (pBAD) spolu s genem způsobujícím rezistenci na ampicilin. Navíc
buňky obsahují plazmid pGBM6-pHL, který nese gen pro pHluorin [24], zelený fluorescenční
protein citlivý na pH, a rovněž gen způsobující rezistenci vůči spectinomycinu. Expresi
pHluorinu není třeba indukovat, expresi proteinu MntH indukuje přidání L-arabinózy.
Z časových důvodů byl měřen pouze jeden mutantní kmen označený jako N401G, kdy
byla na pozici 401 provedena jednobodová mutace, původní aminokyselina asparagin byl
nahrazen glycinem. Toto reziduum se nachází v 11. transmembránovém segmentu
(viz Obr. 2). Jedná se o typ mutace blíže popsaný v kapitole 1.2.2, tj. záměnu rezidua
konzervovaného v rodině Nramp za odpovídající reziduum z tzv. outgroup skupiny proteinů.

2.2 Pěstování E. coli
Zkoumané bakteriální kmeny jsou uchovávány v konzervách při teplotách -20°C.
Z konzervy je malé množství buněk přeneseno na sterilní Petriho misku, kam bylo naneseno
kultivační médium Luria-Bertani (LB), které obsahuje 1 % Bacto-trypton; 0,5 % Bacto-yeast
extrakt; 0,5 % NaCl a 1,5 % Bacto-agar. K tomuto médiu byly navíc ještě přidány tři
druhy antibiotik v různých koncentracích – 30 µg/ml kanamycin, 100 µg/ml ampicilin a
100 µg/ml spectinomycin vůči nimž jsou zkoumané kmeny rezistentní. Miska se vždy nechá
přes noc kultivovat při teplotě 37°C. Poté jsou používané misky uchovávány v lednici
při teplotě 4°C po dobu nejvýše třiceti dnů.
Z misky se očkovací kličkou odebere jedna kolonie bakterií, která je přenesena
do 2 ml LB média s výše uvedenými antibiotiky. Roztok se nechá třepat při teplotě 37°C
přes noc. Následující den jsou narostlé buňky zředěny stokrát do 10 ml nebo 20 ml LB média
a dále se za stejných podmínek 2 hodiny kultivují. Po této době se k roztoku přidá 0,06 %
L-arabinóza a roztok s buňkami se ponechá za stejných podmínek ještě po dobu jedné hodiny.
Všechny úkony s bakteriálními buňkami jsou prováděny sterilně.
Takto připravené narostlé buňky jsou centrifugovány při 5000 otáčkách za minutu
po dobu 2 minut a následně dvakrát promyty v pufru, který byl zvolen pro dané měření.
V experimentech byl použit buď citrát-fosfátový pufr (KPi-citrate) o čtyřech různých
hodnotách pH 4,7; 5,0; 5,3 a 5,5 (citrát-fosfátový pufr je směsí 50 mM roztoku K2HPO4 a
25 mM roztoku kyseliny citronové tak, aby výsledná směs měla požadované pH), nebo byl
používán 100 mM MES pH 5,5 obsahující 30 mM KCl a v některých případech i
10 mM CaCl2.
Vzorky pro měření stechiometrie jsou připravovány do objemu 10 ml, pro měření
fluorescence se využívají jednorázové spektroskopické kyvety s objemem 3 ml. Aby byly
výsledky porovnatelné, je nutné zajistit přibližně stejný počet buněk v každém vzorku. Toho
je dosaženo využitím spektrometru Novaspec III, jehož pomocí je nastavena optická hustota
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buněčné suspenze v kyvetě na hodnotu 0,2 při vlnové délce 600 nm. Pro ověření množství
proteinu ve vzorcích byla použita Lowryho metoda.

2.3 Lowryho metoda
Lowryho metoda nám umožňuje stanovit množství proteinu u jednotlivých vzorků
[20]. Bakterie byly extrahovány 1M NaOH, jako standart byl použit definovaný roztok BSA
(bovine serum albumine) 0,2 mg/ml. Takto bylo určeno množství proteinu ve vzorcích
při hodnotě optické hustoty 0,2 při 600 nm 33,1±2,5 μg/ml.

2.4 Měření vnitrobuněčného pH
Protože předmětem našeho zkoumání byl transport proteinem MntH, který je závislý
na toku protonů, potřebovali jsme monitorovat změny ve vnitřním pH bakterií. K měření
vnitrobuněčného pH lze využít různé metody, např. zjištění akumulace značených kyselin a
zásad uvnitř buňky [24] nebo pomocí nukleární magnetické rezonance. Další často
využívanou metodou je použití fluorescenčních sond, které jsou citlivé na pH [18]. Tyto
sondy při navázání protonu změní své fluorescenční vlastnosti [18]. Při měření
vnitrobuněčného pH živých buněk však můžeme narazit na otázku, jak dostaneme
fluorescenční sondu do buňky, aniž by byla poškozena nebo se změnily její vlastnosti, a jak ji
tam udržet.
Jedním z řešení je měření fluorescence zeleného fluorescenčního proteinu (GFP).
Tento protein byl objevený v medúze Aequorea victoria [24]. Systematickým mutováním
byla objevena forma GFP, která reaguje na změnu pH. Tato pH citlivá forma byla označena
jako pHluorin [24]. Měření pomocí pHluorinu umožňuje díky rychlým odezvám měřit pH
uvnitř buňky v reálném čase [24,30], čehož bylo využito i v této práci. Tato metoda je jen
minimálně invazivní, protože protein je exprimován přímo v cytosolu buněk, kam byl umístěn
plazmid nesoucí gen pro pHluorin [24]. Z Obr. 5 je zřejmé, že jeho fluorescence je silně pH
závislá.

Obr. 5 Excitační spektrum pHluorinu převzato z [24]

Experimenty byly prováděny na spektrofluorimetru Fluoromax-2 (viz Obr. 6).
K měření bylo použito poměru intenzit na dvou excitačních vlnových délkách 410 nm a
470 nm (emisní vlnová délka 520 nm), aby výsledná hodnota pH nebyla závislá
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na koncentraci pHluorinu v buňkách v měřeném vzorku. Výsledkem měření je tedy poměr
odpovídající vnitrobuněčnému pH v daném čase (viz Obr. 10).

Obr. 6 Schéma měřicího přístroje Fluoromax-2. Jako zdroj záření byla použita xenonová lampa.

2.5

Kalibrace fluorescenční odezvy pHluorinu na pH

K přepočtu naměřených hodnot fluorescenčního poměru intenzit R na pH bylo použito
kalibrační křivky (Obr. 7). Tato kalibrace byla měřena v pufrech o různém pH s přidáním
protonoforu CCCP (carbonylcyanid-m-chlorophenylhydrazone), který zajistí propustnost
membrány pro protony a dojde tak k vyrovnání vnitřního a vnějšího pH. Změřené hodnoty
byly fitovány pomocí vztahu (1). Hodnoty konstant (viz Tabulka 1) byly následně dosazeny
do vztahu (1) resp. z něho odvozeného vztahu (2), odkud byla vypočtena výsledná hodnota
vnitrobuněčného pH.

R=

I max pH nH
+ konst
K 0n,H5 + pH nH

pH = K 0n,H5 nH

R − konst
I max + konst − R
1,41
13,03
7,60
0,40

Imax
nH
K0.5
Konst

Tabulka 1 Kalibrační konstanty pro pHluorin
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(1)
(2)

Obr. 7 Kalibrační křivka pro přepočet naměřeného poměru intenzit R na pH

2.6 Měření stechiometrie transportu
Metoda, kterou využíváme ke stanovení stechiometrie transportu proteinem MntH,
kombinuje fluorescenční a hmotnostní spektroskopii. Jak již bylo zmíněno, za pomoci
pHluorinu můžeme monitorovat změny ve vnitrobuněčném pH v reálném čase. Z těchto změn
můžeme snadno určit množství protonů přenesených přes membránu. Avšak při práci in vivo,
nemusí námi naměřené změny vnitřního pH buněk přímo odpovídat množství přenesených
protonů. Důvodem jsou pufrační schopnosti živých buněk, tj. snaha udržet si hodnotu pH
uvnitř buněk co nejvíce stabilní. Z tohoto důvodu potřebujeme kvantifikovat schopnost buněk
regulovat své vnitrobuněčné pH. K tomuto účelu nám poslouží stanovení tzv. pufrační
kapacity.

2.6.1 Určení pufrační kapacity
V závislosti na prostředí, v němž se buňka vyvíjí, se mění její biologické vlastnosti.
Proto jsou všechny buňky vybaveny silnými pufračními vlastnostmi, které napomáhají
zajištění stability vnitřního prostředí [3,32]. Schopnost roztoku udržet stabilní hodnotu pH
můžeme zahrnout do fyzikálně-chemické veličiny nazvané pufrační kapacita. Živé buňky si
však umí udržovat stabilní hladinu vnitrobuněčného pH bez ohledu na změny vnějších
podmínek a látkovou výměnu s vnějším prostředím i za pomoci dalších, nejen
fyzikálně-chemických, procesů (např. pomocí transportních proteinů na membráně).
Uvážíme-li i tyto procesy, můžeme obdobně definovat zobecněnou pufrační kapacitu [44].
Pod pojmem pufrační kapacita v našem případě tedy rozumíme vnitrobuněčné
pufrování, na němž se podílejí tři typy mechanismů. Především jsou to iontové reakce
související s pufrační vlastností cytoplasmy (výše zmíněná pufrační kapacita
ve fyzikálně-chemickém smyslu). A dále je to odezva na metabolické a transportní procesy,
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které jsou však již pomalejší a často také vratné, případně může mít vliv ještě pufrace organel
[32].
Pufrování prvního typu funguje na následujícím principu. Po přísunu malého množství
kyseliny nebo zásady do systému tato disociuje a množství přidaných iontů H+ (protonů)
resp. OH- reaguje s přítomnými konjugovanými bázemi A- resp. kyselinami HA
bez výrazného vlivu na pH.
pH je definováno následujícím vztahem
pH = − log H +
(3),
+
kde [H ] je aktivita, kterou lze u zředěných roztoků aproximovat koncentrací protonů.
Regulaci vnitřního pH tedy popisujeme pufrační kapacitou, jejíž obecnou definici
popisuje vztah
Δ A−
β=
(4),
ΔpH
kde Δ[A-] reprezentuje množství silné disociované kyseliny, kterou musíme přidat do roztoku,
aby došlo ke změně ΔpH, analogicky platí pro přidání silné báze [32]. Jednotkou pufrační
kapacity je M na jednotku pH. Protože je logaritmus bezrozměrný a jednotky pH tedy nemají
rozměr, bude v následujících kapitolách používáno M (tj. mol/1) resp. mM jako jednotka
pufrační kapacity β.
K zjištění hodnoty (zobecněné) pufrační kapacity cytosolu buněk potřebujeme
způsobit přesnou změnu v koncentraci protonů uvnitř buňky a změřit následnou změnu
vnitrobuněčného pH. Jednou z možností realizace této změny, aniž bychom příliš narušili
fyziologický stav buňky a mohli tedy měřit in vivo, je vystavit buňky působení slabých
kyselin nebo zásad. Ty jsou schopny v nenabitém stavu projít přes membránu a v cytoplasmě
pak disociují a uvolňují tak protony (viz Obr. 8). V našem případě (pHint > pHext) jsme
používali slabou kyselinu, protože ta bude pravděpodobněji disociovat ve vyšším pH uvnitř
buňky než ve vnějším prostředí. K výpočtu proto dosadíme za změnu v koncentraci
disociované kyseliny (Δ[A-]) množství disociované slabé kyseliny uvnitř buňky ([A-]int), které
odpovídá množství uvolněných protonů.
Množství disociované slabé kyseliny uvnitř buněk spočteme podle vztahu
K a [HA]celk H + ext
(5),
A − int =
H + int K a + H + ext
kde Ka je disociační konstanta, [HA]celk je celkové množství přidané kyseliny, [H+]ext určíme
ze známé hodnoty pH pufru a [H+]int z naměřené hodnoty rovnovážného vnitrobuněčného pH
(tj. hodnota ihned po skokovém snížení způsobeném přidáním slabé kyseliny ke vzorku, podle
definice pH (3)). Detailní odvození vztahu (5) pro výpočet disociovaného množství kyseliny,
které se aktivně podílí na změně vnitrobuněčného pH, je možno nalézt např. v [44].
Rovněž pro měření pufrační kapacity cytosolu byl použit zelený fluorescenční protein
pHluorin (viz 2.4). Schéma transportu protonů a změny vnitrobuněčného pH s následnou
odezvou pHluorinu v kyselém prostředí ukazuje Obr. 9.

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] (
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Obr. 8 Schéma průniku slabé kyseliny v nenabitém stavu do buňky a její disociace uvnitř
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Obr. 9 Schéma membránového transportu protonů a kovů, související změny vnitrobuněčného pH a
příslušné reakce pHluorinu v buňce umístěné v kyselém prostředí. Bez přítomnosti kovu se ustaví
rovnováha (tj. pH uvnitř buňky se nemění), které se účastní procesy transportující protony ven
(proteiny dýchacího řetězce) a dovnitř (zde reprezentované H+-ATPázou). Po přidání kovu přispívá
další proces transportující protony dovnitř pomocí MntH (hyperexprimovaného na membráně buňky)
a vnitrobuněčné pH se začne snižovat. Předpoklad je, že konstantou úměrnosti mezi těmito navíc
prošlými protony a změnou pHint je právě pufrační kapacita [45].
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Pro měření pufrační kapacity v této diplomové práci byla použita 13,4 mM kyselina
propanová (s disociační konstantou Ka = 1,3·10-5). V každém pufru bylo připraveno několik
vzorků, k nimž bylo přidáváno různé množství kyseliny propanové. Ze skokového poklesu
poměru intenzit fluorescence pHluorinu (Obr. 10) jsme následně odečetli odpovídající změnu
vnitrobuněčného pH a podle vztahu (4) jsme určili hodnotu pufrační kapacity β [44,45].
Monitorujeme-li změny vnitrobuněčného pH přímo během transportního děje
(v případě proteinu MntH je to kovem indukované transport protonů, a tedy okyselování
cytosolu) a pokud zároveň známe hodnotu pufrační kapacity buňky β, můžeme dosazením
těchto dvou veličin do vztahu (6) určit i množství transportovaných protonů
H + = β ⋅ ΔpH .
(6)
Tento vztah platí za předpokladu, že pufrační kapacita zůstává během pokusu
konstantní a pozorované změny vnitřního pH nejsou příliš ovlivněny dlouhodobějšími
regulačními ději.
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Obr. 10 Příklad poklesu poměru intenzit fluorescence pHluorinu po přidání slabé kyseliny k suspenzi
buněk, převzato z [45]

2.6.2 Stanovení stechiometrie transportu
Pro měření stechiometrie transportu byly připraveny vzorky po 10 ml roztoku buněk
daného kmenu v pufru odpovídajícího pH (až 4 vzorky z 1 kultivace). Do vzorků bylo
přidáváno 100 µM CdCl2, jako negativní kontrola sloužil pBAD (bez MntH) s přidanými
kademnatými ionty. Před přidáním CdCl2 byla část vzorku s buňkami ve fluorescenční kyvetě
vložena do spektrofluorimetru a byl změřen poměr odpovídající pH0 (počátečnímu
vnitrobuněčnému pH). Po 450s bylo znovu změřeno pH (viz Obr. 13). Po 500 s od přidání
CdCl2
jsme
k suspenzi
buněk
přidali
roztok
chelátorů
BPS
DPTA
(50 µM batofenantrolindisulfonová kyselina, 50 µM dipivaloylvinná kyselina) k zastavení
transportu kovů a roztok s buňkami byl filtrován přes membránový filtr o průměru 25 mm.
Následně byly buňky na filtru omyty 10 ml pufru 5 mM Tris pH 8,0 obsahujícím
0,2 mM EDTA (etylendiamintetraoctová kyselina) a 0,1 mM nitrilooctovou kyselinu. Filtr byl
sušen při 60ºC. Na závěr byla zjištěna jeho hmotnost a tyto údaje byly poskytnuty spolu
s filtrem k jeho analýze pomocí ICP-MS.
Při měření v pufru MES (pH 5,5 při 31ºC) byl pozorován odpřažený transport protonů
[46] a z tohoto důvodu bylo důležité pracovat podstatně rychleji (vzhledem k silné časové
závislosti počátečního pH buněk). Navíc bylo také výhodné zachovávat teplotu 31ºC, při níž
byly nejlépe pozorovatelné všechny jevy (odpřažený i spřažený transport protonů, ale také
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vliv vápníku), vzhledem k silné teplotní závislosti transportu tímto proteinem [46]. Při tomto
měření byl sledován i efekt přidaných vápenatých iontů. K některým vzorkům proto bylo
přidáváno 100 mM CaCl2. Pro zjištění vlivu vápníku na stechiometrii transportu byl měřen
transport i po dobu 1000 s, přičemž doba inkubace buněk s CaCl2 a CdCl2 se lišila o 500 s.
Po změření vnitřního pH a analýze pomocí ICP-MS (viz kapitola 2.6.3) tedy jsme
dostali následující údaje. Při sledování fluorescence pHluorinu jsme naměřili pokles pH
po 500 s (resp. 1000 s) transportu (Obr. 11). Po určení pufrační kapacity (viz 2.6.1), kterou
jsme měřili souběžně s transportem kovových iontů, jsme použitím (6) určili množství
přenesených protonů. Z analýzy hmotnostní spektroskopie bylo zjištěno množství kovových
(kademnatých) iontů v sušině a Lowryho metodou (kapitola 2.3) jsme zjistili množství
proteinu ve vzorku. Z těchto hodnot lze již snadno stanovit stechiometrii transportu, tedy
kolik protonů společně s jakým množstvím dvojmocných kovových iontů bylo přeneseno
proteinem MntH podle následujícího vztahu.
M WMe β ⋅ ΔpH
H+
,
(7)
=
Me 2+ [ protein] m Me
kde [protein] je množství proteinu v buňkách určené Lowryho metodou, mMe je množství
akumulovaného kovu určené metodou ICP-MS nebo FAAS, β je pufrační kapacita a ΔpH je
rozdíl počátečního vnitrobuněčného pH a jeho hodnoty po 500 s resp. 1000 s.
7,8

přidáno CdCl2

7,75

pHint

7,7
∆pHint

7,65

~H+=18,8mM

7,6
7,55
7,5
0

100

200

300

400

500

600

t [s]

Obr. 11 Průběh transportu indukovaný přidáním CdCl2 kmenem EcoliA v pH 5,5

2.6.3 ICPMS a FAAS
Zpracování usušených vzorků po filtraci bylo prováděno v Laboratořích geologických
ústavů na Přírodovědecké fakultě UK pomocí ICP-MS. K dispozici byl přístroj ICP-MS
kvadrupólový hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou X Serie II Thermo
Scientific.
Metoda Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) je vysoce citlivá
analytická metoda hmotnostní spektroskopie, jejíž pomocí lze stanovit obsah stopových
množství jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Vzorky (filtry) byly zkapalněny pomocí
kyseliny dusičné za použití mikrovln. Dále byl vzorek rozprášen do přístroje ICP-MS
(Obr. 12), kde pomocí argonového plasmatu dojde k roztržení molekul na jednotlivé atomy a
jejich následné ionizaci na jednomocné ionty za tlaku přibližně 10-5 torru [38,39]. Ionty se
systémem elektromagnetických čoček dostanou do kvadrupólového detektoru (Obr. 13). Zde
jsou vedeny takovým způsobem, aby na povrch zesilovače dopadly v daném časovém
okamžiku pouze ionty se zvoleným poměrem hmotnosti a náboje (jinak dopadají postupně
podle relativní molekulové hmotnosti).
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Dopadem na povrch zesilovače vzniká elektrický proud, jehož intenzita je následně
převedena na koncentrační data. Výsledkem analýzy jsou údaje o koncentraci měřených
prvků (izotopů) v analyzovaném roztoku (Obr. 13).

Obr. 12 Schéma hmotnostní spektroskopie ICP-MS, převzato z [38]
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Obr. 13 Kvadrupólový detektor ICP-MS a příklad výsledné hodnoty koncentrace izotopů mědi
v původním vzorku pomocí ICP-MS, převzato z [36,37]

Pro vzorky, u nichž byl sledován efekt vápníku, bylo kromě stanovení množství
kovových iontů potřeba určit i množství vápenatých iontů v buňce. Ionty vápníku, jako
přirozené signální molekuly, se však v buňkách běžně vyskytují, a proto metoda ICP-MS není
vhodná k určení změny v jejich množství v našich vzorcích. Pro filtry z těchto experimentů
tedy byla zvolena metoda FAAS. Zpracování bylo taktéž provedeno v Laboratořích
geologických ústavů na Přírodovědecké fakultě UK. K dispozici byl dvoupaprskový přístroj
firmy VARIAN (typ SpectrAA 280 FS).
Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je jedna ze základních metod pro výzkum
prvkového složení materiálů. Je to optická metoda využívající princip absorpce světla daných
vlnových délek volnými atomy prvků. Touto metodou se měří na tzv. atomovém absorpčním
spektrometru, který se skládá ze tří základních částí - zdroj atomizace, optický systém a řídící
a vyhodnocovací jednotka. Při využití plamene jako zdroje ionizace se tato metoda nazývá
flame atomic absorption spectrometry neboli FAAS.
Také při této analýze je nutné každý pevný vzorek předem zkapalnit. Rozpuštěný
vzorek se rozpráší do plamene, který má teplotu přes 2000ºC. Zde dochází k rozkladu
molekul na atomy a následné ionizaci jednotlivých prvků. Poté se na takto připravený vzorek
zaměří paprsek světla, který po průchodu vzorkem pokračuje přes monochromátor až
do detektoru. Ionty pohltí část energie procházejícího světla a podle zeslabení intenzity světla
(absorpce) se určí množství prvku v původním vzorku [47].

25

3 Výsledky a diskuze
V této práci bychom pomocí výše popsané metody rádi prostudovali stechiometrii
transportu proteinem MntH umístěným na membráně bakterie E. coli za různých podmínek.
K dispozici jsme měli bakterie exprimující divoký typ proteinu MntH (EcoliA) a protein
s jednobodovou mutací N401G, u něhož předpokládáme možné funkční odchylky. Kromě
samotného stanovení stechiometrie transportu (kapitola 3.3) byl sledován také vliv
přítomnosti tohoto proteinu na membráně bakterií na vnitrobuněčné pH bakterií (kapitola 3.1)
a na hodnotu pufrační kapacity (kapitola 3.2) za různých podmínek.
Za specifických podmínek byl zaznamenaný i odpřažený tok protonů tímto proteinem
[46], jehož podíl na stechiometrii transportu jsme se také pokusili určit (kapitola 3.3). Dalším
významným cílem této práce bylo prostudovat vliv vápníku na transport proteinem MntH, jak
na stechiometrii transportu, tak na samotný odpřažený tok protonů tímto transportérem
(kapitola 3.4).
Nejprve jsme měřili stechiometrii transportu v citrát-fosfátovém pufru o různých
hodnotách pH, protože v tomto pufru byly prováděny prakticky veškeré dosavadní
experimenty studující funkci MntH. Při těchto experimentech jsme optimalizovali metodu a
ověřili vhodnost navrženého postupu měření. Měření v citrát-fosfátovém pufru probíhalo
za pokojové teploty. Při každém měření byla souběžně měřena pufrační kapacita pro divoký
typ MntH (EcoliA), protein s mutací N401G i negativní kontrolu (pBAD) v daném pufru
spolu s množstvím transportovaných protonů a kovových iontů.
Dále jsme se zaměřili na měření v pufru MES (označení pro 100 mM MES doplněný
o 30 mM KCl, pH 5,5), jež je vhodný pro sledování vlivu vápníku na stechiometrii transportu
[46]. V tomto pufru jsme se museli vyrovnávat s nesnázemi, jež vyžadovaly malou úpravu
postupu na rozdíl od měření v citrát-fosfátovém pufru. V pufru MES byla navíc zjištěna silná
teplotní závislost vnitrobuněčného pH i samotného transportu. Pro měření jsme zvolili teplotu
31ºC, při této teplotě byly všechny studované jevy výraznější [46].

3.1 Počáteční vnitrobuněčné pH
Počáteční vnitrobuněčné pH bakterií exprimujících divoký typ MntH, protein s mutací
N401G a negativní kontroly je ovlivňováno vnějším pH [43,45]. Zároveň však závisí i na typu
pufru, ve kterém probíhá měření (Obr. 14).
Na Obr. 14 se ukazuje, že počáteční vnitrobuněčné pH je nižší v kyselejším vnějším
pH. Pro testování shody naměřených průměrných hodnot byl použit Studentův t-test
(dvojvýběrový s různými rozptyly). Jako hladinu významnosti jsme zvolili 5 %. Hodnoty
vnitřního pH EcoliA jsou různé v citrát-fosfátovém pufru o pH 4,7; 5,0 a 5,3 (P < 5 %), stejně
tak hodnoty počátečního pH N401G a negativní kontroly pBAD (P < 5 %). Počáteční
vnitrobuněčné pH všech měřených bakterií ve vyšších pH citrát-fosfátového pufru (5,3 a 5,5)
již můžeme považovat za shodné (P = 10–50%). U počátečního vnitrobuněčného pH bakterií
tedy pozorujeme rostoucí tendenci v závislosti na rostoucím pH vnějšího prostředí (4,7 až
5,3). V pH od 5,3 do 5,5 již nepozorujeme další zvyšování počátečního vnitřního pH. Tento
trend potvrzuje i [43], kde byla zjištěna stejná závislost a hodnoty počátečního
vnitrobuněčného pH pro divoký typ, protein s mutací N401G i negativní kontrolu.
Hodnoty vnitřního pH EcoliA jsou signifikantně rozdílné od hodnot vnitrobuněčného
pH negativní kontroly v citrát-fosfátovém pufru o pH 4,7-5,5 (P < 1 %) s výjimkou pH 5,0
(20 %). U proteinu s mutací N401G se liší pouze hodnoty v pH 4,7 a 5,0, které jsou podstatně
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nižší než u negativní kontroly (P < 1 %). Celkově je možné konstatovat, že počáteční vnitřní
pH je v kyselejším vnějším pH podstatně nižší u bakterií exprimujících divoký typ nebo
mutaci N401G. Tento jev lze tedy připisovat přítomnosti MntH na membráně bakterií.
Při porovnání s [45] se kromě EcoliA v citrát-fosfátovém pufru o pH 5,5, kde vychází nižší
hodnota, shodují všechny uváděné hodnoty počátečního vnitřního pH. Se stejnými výsledky
se opět setkáváme i v [43], kde je snížení vnitrobuněčného pH divokého typu a proteinu
s mutací N401G oproti negativní kontrole v citrát-fosfátovém pufru o nižším pH připisováno
snížené schopnosti bakterií regulovat vnitřní pH v kyselejším prostředí nebo možnému
odpřaženému toku protonů přes MntH i bez přítomnosti kovových iontů. Je tedy možné, že
přítomnost MntH na membráně narušuje běžné procesy regulace vnitřního pH bakterií,
odpřažený tok protonů jsme však přímo nezaznamenali. Pravděpodobně dochází k rychlému
snížení vnitrobuněčného pH a ustanovení rovnovážného vnitřního pH v daném pufru ještě
před začátkem měření. Časový průběh tohoto procesu se však nepodařilo zaznamenat.
V citrát-fosfátovém pufru tedy můžeme počáteční hodnoty intracelulárního pH
považovat za téměř neměnné v čase. Oproti tomu měření v pufru MES, kde jsme projevy
odpřaženého toku protonů pozorovali přímo (viz Obr. 19), byla všechna časově závislá.
Hodnoty počátečního vnitrobuněčného pH jsou tedy podstatně nižší u divokého typu a N401G
než u negativní kontroly pBAD (Obr. 14). Pokles počáteční hodnoty intracelulárního pH je
tedy zjevně důsledek odpřaženého transportu protonů a velikost tohoto poklesu závisí na době
setrvání buněk v pufru před začátkem samotného měření (viz kapitola 2.2). Proto byly
do průměrné hodnoty počátečního pH buněk v pufru MES (viz Obr. 14) zahrnuty pouze
takové hodnoty, kde byla tato časová prodleva minimalizována.

Obr. 14 Počáteční vnitrobuněčné pH bakterií exprimujících MntH divokého typu (EcoliA), protein
s mutací N401G a jako negativní kontroly i bakterií s prázdným plazmidem (pBAD) v různém vnějším
médiu

Na Obr. 14 je zcela zřejmé, že na vnitrobuněčné pH má kromě pH pufru vliv i jeho
složení. U EcoliA a N401G je zjevný pokles vnitrobuněčného pH v pufru MES pH 5,5 oproti
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hodnotě v citrát-fosfátovém pufru o stejném pH (P < 5 %). U divokého typu se počáteční pH
v pufru MES shoduje s hodnotou vnitřního pH v citrát-fosfátovém pufru o pH 5,0 (P = 28 %);
hodnota vnitřního pH N401G v pufru MES se neshoduje s žádnou hodnotou vnitřního pH
v citrát-fosfátovém pufru (P < 5 %). V pufru MES je tedy počáteční pH divokého typu i
proteinu s mutací N401G signifikantně nižší, což je nejspíše způsobeno výrazným
odpřaženým tokem protonů, který během přípravy vzorků snížil počáteční hodnotu
vnitrobuněčného pH. Tuto hypotézu by potvrzovala i vysoká hodnota počátečního vnitřního
pH bakterií bez MntH, tedy negativní kontroly (pBAD), v pufru MES, která je signifikantně
vyšší než hodnota vnitřního pH EcoliA a N401G (P < 1 %) v tomto pufru. V případě
negativní kontroly se průměrná hodnota počátečního vnitřního pH bakterií v pufru MES
při zvolené hladině významnosti 5 % signifikantně neliší od hodnoty vnitřního pH
v citrát-fosfátovém pufru (P = 8 %). Již dříve byl v pufru MES z dosud neznámých důvodů
zaznamenán výrazný odpřažený tok protonů proteinem MntH na rozdíl od měření
v citrát-fosfátovém pufru [46]. Proto bylo v této práci využito měření v pufru MES i
k dalšímu studiu tohoto fenoménu.
Při měřeních v pufru MES jsme dále sledovali vliv vápníku po jeho přidání k buňkám
v tomto pufru. Jak je však vidět z Obr. 14, hodnoty počátečního vnitrobuněčného pH v pufru
MES a v pufru MES s přidanými vápenatými ionty jsou shodné jak u divokého typu
(P = 93 %), tak u proteinu s mutací N401G (P = 99,6 %). Ani hodnota vnitřního pH negativní
kontroly pBAD v pufru MES se po přidání vápenatých iontů k médiu signifikantně nezmění
(P = 63 %). Z toho lze říci, že přidání vápníku k médiu nemá na počáteční vnitrobuněčné pH
bakterií signifikantní vliv, ale přítomnost MntH na membráně bakterií způsobuje výrazné
snížení vnitrobuněčného pH díky odpřaženému toku protonů v pufru MES.
Pokud se zaměříme na rozdíly mezi divokým typem a proteinem s mutací N401G,
všimneme si, že hodnoty počátečního pH v citrát-fosfátovém pufru jsou nižší u bakterií
exprimujících protein s mutací N401G. Rozdíly mezi hodnotami vnitřního pH EcoliA a
N401G v tomto pufru jsou patrné ve všech pH (P < 5 %) s výjimkou pH 5,5 (P = 68 %).
V citrát-fosfátovém pufru se hodnoty proteinu s mutací N401G shodují s hodnotami negativní
kontroly pBAD při pH 5,3 (92 %) a pH 5,5 (8,5 %). Hodnoty vnitřního pH EcoliA a N401G
se také shodují v pufru MES (P = 97 %) i po přidání CaCl2 k médiu (P = 91 %). V kyselejším
prostředí tedy mají buňky s mutovaným proteinem MntH nižší vnitrobuněčné pH oproti
bakteriím s divokým typem proteinu. S rostoucím vnějším pH však tyto rozdíly mizí. To opět
může souviset se sníženou schopností regulace vnitřního pH bakterií v nízkém vnějším pH,
proto se rozdíly mohly projevit pouze v kyselejším vnějším pH. V [8] je tento rozdíl
připisován možnému většímu odpřaženému toku proteinem s mutací N401G oproti divokému
typu MntH.
Na hodnotu počátečního vnitrobuněčného pH bakterií, v jejichž membráně je umístěn
protein MntH (resp. protein s mutací N401G), má tedy vliv změna vnějšího pH, ale i změna
složení okolního prostředí. S rostoucím vnějším pH roste i vnitrobuněčné pH bakterií. Mutace
N401G se liší hodnotou vnitřního pH od divokého typu pouze v nízkém vnějším pH. V pufru
MES o pH 5,5 bylo snížené počáteční vnitrobuněčné pH EcoliA i N401G patrně důsledkem
odpřaženého transportu protonů [8]. Vápenaté ionty nemají přímý vliv na hodnotu
vnitrobuněčného pH bakterií.

3.2 Pufrační kapacita
Pufrační kapacitu jsme měřili vždy na začátku měření v obou typech pufrů.
Při přípravných měřeních v pufru MES se ukázalo, že pufrační kapacita β se s časem nemění
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na rozdíl od počátečního vnitrobuněčného pH. Hodnoty pufrační kapacity pro experimenty
trvající 500 s i 1000 s tedy můžeme zahrnout do jedné průměrné hodnoty pro buňky v pufru
MES (viz Obr. 15).
Jak je vidět z Obr. 15, v citrát-fosfátovém pufru se pufrační kapacita divokého typu
MntH (resp. proteinu s mutací N401G) opět výrazně liší pouze v nízkém vnějším pH (4,7),
kde jsou hodnoty vnitřního pH bakterií exprimujících divoký typ MntH (resp. protein s mutací
N401G) signifikantně nižší v porovnání s ostatními hodnotami měřenými ve vyšším vnějším
pH (P < 1 %). Hodnoty pufrační kapacity EcoliA (resp. N401G) v citrát-fosfátovém pufru
o vyšším pH se navzájem shodují pro divoký typ i pro N401G (P = 14-94 %). Všechny
hodnoty pufrační kapacity negativní kontroly pBAD v citrát-fosfátovém pufru můžeme
považovat za shodné (P = 30-70 %). Je tedy zřejmé, že podobně jako počáteční vnitrobuněčné
pH je i pufrační kapacita ovlivňována vnějším pH, přestože rozdíly zde jsou menší než
u hodnot vnitrobuněčného pH. Pufrační kapacita podobně jako vnitřní pH bakterií se
s klesajícím vnějším pH také snižuje, což potvrzují i měření v [43]. Námi naměřená data
dobře odpovídají výsledkům uváděným v [43] pro EcoliA, N401G i pBAD. Protože pufrační
kapacita souvisí s vnitřním pH, nabízí se podobná hypotéza o snížené schopnosti regulace
vnitřního pH bakterií v kyselejším prostředí.

Obr. 15 Hodnoty pufračních kapacit β bakterií exprimujících MntH divokého typu (EcoliA), protein
s mutací N401G a jako negativní kontroly i bakterií s prázdným plazmidem (pBAD) v různém vnějším
médiu

Oproti hodnotám β v citrát-fosfátovém pufru jsou průměrné hodnoty pufrační kapacity
v pufru MES i v pufru MES s přidaným CaCl2 signifikantně vyšší (P < 1 %). Ani v tomto
případě však nepozorujeme žádný výrazný vliv přidaného vápníku k pufru, hodnoty pufrační
kapacity v pufru MES a po přidání CaCl2 jsou shodné u divokého typu, proteinu s mutací
N401G i negativní kontroly (P = 10-85 %). Srovnáme-li hodnoty pufrační kapacity v pufru
MES s [46], vycházejí v rámci chyby opět shodné pro divoký typ a pBAD i po přidání
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CaCl2.Vysoká hodnota pufrační kapacity bakteriálních buněk v pufru MES by mohla souviset
s odpřaženým tokem protonů. Je totiž možné, že se buňky musí vyrovnávat s větším tokem
protonů do buňky než v citrát-fosfátovém pufru a v době před měřením se tedy mohou této
situaci přizpůsobit zesílením pufračních mechanismů. Přidání vápenatých iontů k médiu nemá
vliv na velikost pufrační kapacity buněk, což dobře souhlasí se závěry [46].
Hodnoty pufrační kapacity N401G i EcoliA se kromě pH 4,7 shodují s hodnotami
negativní kontroly v citrát-fosfátovém pufru o všech pH (P = 8-87 %) a stejně tak i v pufru
MES s vápníkem i bez něj (P = 50-60 %). Rozdíl mezi divokým typem (resp. N401G) a
negativní kontrolou je tedy výrazný pouze v pH 4,7; což by opět ukazovalo na vliv proteinu
MntH tentokrát na pufrační kapacitu, který je výraznější v kyselejším prostředí.
Pufrační kapacita divokého typu a proteinu s mutací N401G se shodují
v citrát-fosfátovém pufru o všech měřených hodnotách pH (P = 6-99,6 %) i v pufru MES
(P = 21 %). Protein s mutací N401G se tedy hodnotami pufrační kapacity od divokého typu
signifikantně neliší.
I na hodnotu pufrační kapacity buněk exprimujících MntH (nebo N401G) má tedy
nezanedbatelný vliv vnější pH a složení okolního média. V pufru MES je z neznámých příčin
vysoká hodnota pufrační kapacity všech buněk. Přidání vápníku k médiu nezpůsobuje žádné
změny ve velikosti pufrační kapacity, stejně tak protein s mutací N401G se od divokého typu
podstatně neliší.

3.3 Stechiometrie transportu proteinem MntH
Po změření pufrační kapacity, určení počátečního vnitrobuněčného pH a koncového
vnitřního pH po 500 s od přidání substrátu MntH (CdCl2) k suspenzi buněk jsme mohli
vypočítat množství přenesených protonů podle vztahu (6) (kapitola 2.6.1). Za použití
výsledků z analýzy pomocí ICP-MS jsme dosazením do vztahu (7) (kapitola 2.6.2) spočítali
hodnoty stechiometrie transportu proteinem MntH za různých podmínek (Obr. 16).
Od množství přenesených protonů divokým typem (resp. proteinem MntH) bylo odečteno
množství protonů, které způsobilo mírný pokles vnitrobuněčného pH negativní kontroly
bez MntH (pBAD) po 500 s inkubace s CdCl2, čímž omezíme výsledné množství protonů
na to skutečně transportované proteinem MntH (resp. proteinem s mutací N401G). Množství
transportovaných kovových iontů bylo stejným způsobem upraveno odečtením množství
kademnatých iontů naakumulovaných negativní kontrolou.
Pro hodnoty stechiometrie transportu v citrát-fosfátovém pufru lze konstatovat, že
s rostoucím vnějším pH roste i množství přenesených protonů na jeden transportovaný
kovový iont u divokého typu v pH 4,7; 5,0 a 5,3 (P < 5 %), což je dobře vidět na Obr. 17.
U mutantu N401G je výrazně nižší pouze stechiometrie transportu v pH 4,7 oproti hodnotám
ve vyšším pH. Hodnoty stechiometrie transportu v citrát-fosfátovém pufru o vyšším pH (5,3 a
5,5) však lze považovat za shodné jak u divokého typu MntH, tak u proteinu s mutací N401G
(viz Obr. 16). Trend rostoucí stechiometrie transportu s rostoucím vnějším pH
v citrát-fosfátovém pufru byl již pozorován ve studii [43] u divokého typu.
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Obr. 17 Stechiometrie transportu divokým typem proteinu MntH a proteinem s mutací N401G
v citrát-fosfátovém pufru o různém pH, hodnoty korigovány na negativní kontrolu (pBAD)

Při našich experimentech v citrát-fosfátovém pufru jsme zjistili stechiometrii
transportu divokým typem MntH (i proteinu s mutací N401G) variabilní od 2:1 až po 6:1
H+:Cd2+ při vyšším vnějším pH. Podobné hodnoty nacházíme i v [43], kde byla naměřena
stechiometrie transportu divokým typem od 1:1 do 4:1 při vnějším pH od 4,7 po 5,3. Vyšší
hodnota stechiometrického poměru přenesených protonů a dvojmocných kovových iontů
ve vyšším vnějším pH je však do jisté míry překvapující zjištění. Původně bychom
předpokládali, že při nižším vnějším pH by mohl nárůst gradientu pH vést k nárůstu
protonmotivní síly a tím i k většímu prokluzu protonů, který by měl buňky ochránit
před přenosem toxického množství kademnatých iontů, jak bylo popsáno u eukaryotního
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Nramp2 [9]. V takovém případě by ovšem stechiometrie transportu proteinem MntH měla
klesat s rostoucím vnějším pH. Tuto myšlenku by podporovaly i výsledky [9], kde byl
elektrofyziologickými metodami studován eukaryotní protein DCT1 (Nramp2). Byl zjištěn
variabilní stechiometrický poměr od 1:1 až po 18:1 H+:Fe2+ při postupné hyperpolarizaci
membrány, tedy při postupném zvyšování jedné složky protonmotivní síly (v pH 5,5).
V našem případě však nevíme, jaký je membránový potenciál bakterií E. coli, protože
měníme pouze gradient pH vně a uvnitř buněk, tedy druhou složku protonmotivní síly.
O snížení protonmotivní síly při zvýšení vnějšího pH tedy mluvíme pouze jako
o předpokladu, protože je možné, že námi způsobená změna gradientu pH je kompenzována
změnou membránového potenciálu [3].
Médium

pH

Protein

KPicitrate

4,7
5,0
5,3
5,5
5,5

EcoliA

MES

[H+]
[mM]
19,4
21,2
24,8
15,6
24,4

σ[H+]
[mM]
6,3
6,7
1,7
7,2
12,3

[Cd2+]
[ng/mg]
3521
2405
1864
1423
2229

σ[Cd2+]
[ng/mg]
841
497
137
390
907

Protein
N401G

[H+]
[mM]
12,1
24,4
29,1
25,1
30,9

σ[H+]
[mM]
2,3
1,9
2,1
9,4
9,0

[Cd2+]
[ng/mg]
3270
1999
2389
1224
2117

σ[Cd2+]
[ng/mg]
70
110
384
208
677

Tabulka 2 Množství přenesených protonů a kademnatých iontů divokým typem MntH (EcoliA) a
proteinem s mutací N401G za různých podmínek, hodnoty korigovány na negativní kontrolu (pBAD);
množství transportovaných kadmenatých iontů je uváděno v jednotkách ng/mg proteinu

Protože s rostoucím vnějším pH pozorujeme i růst stechiometrie transportu, očekávali
bychom, že je to důsledkem snížení protonmotivní síly (snížením gradientu pH
přes membránu), která pohání tento sekundárně aktivní transport, a je tedy nutný průchod
většího množství protonů k přenesení jednoho kademnatého iontu [43]. Při pohledu
na hodnoty v Tabulce 2 však vidíme, že množství přenesených protonů nemá s rostoucím
vnějším pH jasně rostoucí ani klesající tendenci. To by odpovídalo tomu, že opravdu nevíme,
zda se změnou jedné složky protonmotivní síly nedochází také ke změnám membránového
potenciálu.
Za rostoucí tendenci hodnot stechiometrie transportu divokým typem (resp. proteinem
s mutací N401G) v rostoucím vnějším pH je tedy pravděpodobně ve větší míře zodpovědný
pokles množství transportovaného kovu (viz Tabulka 2).
Překvapivě zde nepozorujeme vliv složení pufru na hodnotu stechiometrie transportu.
Při srovnání stechiometrického poměru přenesených protonů a kademnatých iontů
v citrát-fosfátovém pufru o pH 5,5 a v pufru MES o pH 5,5 nepozorujeme žádné signifikantní
rozdíly (P = 70 % u EcoliA a P = 60 % pro N401G). To však může souviset i s tím, že
hodnoty stechiometrie v pufru MES jsou velmi rozptýlené (Obr. 16, Tabulka 3).
Stechiometrie transportu divokým typem MntH a proteinem s mutací N401G se
výrazně neliší v žádném médiu (P = 10–70 %). Je však možné, že je to pouze důsledek
výrazného rozptylu jednotlivých naměřených hodnot stechiometrie transportu. Jinak by to
znamenalo, že tato jednobodová mutace nemá vliv na stechiometrii transportu a nemění tedy
funkční charakteristiky divokého typu. To se však při pohledu na výrazně nižší počáteční pH
bakterií exprimujících protein s mutací N401G v kyselém vnějším pH nezdá zcela jisté.
V pufru MES jsme prováděli více typů experimentů (viz Tabulka 3). Při srovnání
hodnot stechiometrie transportu v pufru MES z experimentů trvajících 500 s a 1000 s lze
považovat dosažené průměrné hodnoty za shodné jak u EcoliA (P = 57 %), tak u N401G
(P = 84 %), což dobře odpovídá tvrzení z [43] o časové nezávislosti stechiometrie transportu
proteinem MntH. Tato časová nezávislost stechiometrie transportu je patrná také na Obr. 18b.
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Pokud zůstává stechiometrie transportu zachována, zajímalo nás, zda různý typ pufru
nebo různá doba inkubace buněk s CdCl2 může signifikantně ovlivnit množství
transportovaných protonů a kovových iontů. Při porovnání hodnot z Tabulky 3 je zřejmý
nárůst množství transportovaných protonů i kovových iontů v pufru MES (obzvláště
při experimentech trvajících 1000 s). Přesto však změna pufru ani změna délky inkubace
buněk s CdCl2 však nemá signifikantní vliv na jejich stechiometrický poměr. Ani zde se
výrazně neprojevují rozdíly mezi divokým typem a proteinem s mutací N401G.
V pufru MES jsme pozorovali nižší počáteční pH (kapitola 3.1) a zvýšenou hodnotu
pufrační kapacity (kapitola 3.2) než v citrát-fosfátovém pufru u bakterií exprimujících divoký
typ (resp. protein s mutací N401G). Přesto při pohledu na množství transportovaných protonů
v Tabulce 3 vidíme, že v pufru MES dochází k většímu spřaženému toku protonů do buněk a
stejně tak se přenáší i větší množství kovových iontů divokých typem i proteinem s mutací
N401G než v citrát-fosfátovém pufru. Je možné, že má tato změna okolí na protein MntH
aktivační vliv. Je však třeba si uvědomit, že měření v pufru MES probíhalo za teploty 31ºC,
zatímco v citrát-fosfátovém pufru jsme měřili za pokojové teploty (25ºC). Kromě vlivu změny
média tedy ve skutečnosti pozorujeme ještě i důsledek teplotní závislosti transportu proteinem
MntH [46]. Hodnota stechiometrie transportu divokým typem i proteinem s mutací N401G
však zůstává v rámci chyby zachována pro dané vnější pH (5,5) nezávisle na typu pufru,
teplotní závislost transportu tedy také nemá vliv na stechiometrii transportu.
Protein

Médium

EcoliA

KPi-citrate
pH 5,5
MES pH 5,5
MES pH 5,5
MES pH 5,5

N401G

KPi-citrate
pH 5,5
MES pH 5,5
MES pH 5,5
MES pH 5,5

Délka
měření
500 s

Inkubace
s CdCl2
500 s

[H+]
[mM]
15,6

σ[H+]
[mM]
7,2

[Cd2+]
[ng/mg]
1423

σ[Cd2+]
[ng/mg]
390

H+/Cd2+

σH+/Cd2+

4,4

1,3

500 s
1000 s
1000 s

500 s
1000 s
500 s

31,7
53,6
44,6

7,7
11,5
14,0

2229
2914
2558

907
833
85

5,7
9,2
7,5

4,6
4,3
2,1

500 s

500 s

25,1

9,4

1224

208

5,9

0,4

500 s
1000 s
1000 s

500 s
1000 s
500 s

30,9
40,7
36,9

9,0
7,9
9,0

2117
2754
3061

677
556
434

7,8
6,9
5,1

3,5
2,6
0,5

Tabulka 3 Porovnání 500 s a 1000 s experimentů – množství transportovaných protonů a kovových
iontů i výsledná stechiometrie transportu (H+/Cd2+) pro divoký typ (EcoliA) a protein s mutací N401G,
hodnoty korigovány na negativní kontrolu (pBAD); množství transportovaných kadmenatých iontů je
uváděno v jednotkách ng/mg proteinu

V pufru MES by hodnota stechiometrie transportu mohla být navíc ovlivněna právě
odpřaženým tokem protonů, který by ji mohl nadhodnocovat. Odpřažený tok protonů určíme
jako množství transportovaných protonů přes membránu bakterií exprimujících divoký typ
MntH (resp. protein s mutací N401G), které byly ponechány stejnou dobu a za stejných
podmínek jako v experimentu, kde chceme tento tok odčítat, pouze na začátku měření
nepřidáme k buňkám CdCl2. Hodnoty transportovaných protonů bez přidání dvojmocných
kovových iontů (viz Obr. 18a) nejsou v našem případě signifikantně nižší než spřažený tok
v pufru MES ani u divokého typu MntH (P = 43 %), ani u proteinu s mutací N401G
(P = 18 %). Velikost odpřaženého toku v pufru MES je srovnatelná s velikostí spřaženého
toku protonů v citrát-fosfátovém pufru jak u divokého typu MntH (P = 75 %), tak u proteinu
s mutací N401G (P = 35 %). Odpřažený tok však můžeme považovat za stejný u divokého
typu jako u proteinu s mutací N401G (P = 69 %). Oproti měřením v citrát-fosfátovém pufru
o pH 4,7; kde jsme předpokládali, že by snížené počáteční vnitrobuněčné pH bakterií
exprimujících protein s mutací N401G vůči divokému typu mohlo být důsledkem většího
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odpřaženého toku protonů [8] v nižším vnějším pH, zde tyto rozdíly nepozorujeme. V pufru
MES se zřejmě rozdíly mezi odpřaženým tokem protonů divokým typem MntH a proteinem
s mutací N401G neprojevují, možná i díky vyšší hodnotě vnějšího pH.
Pokud tedy kromě množství transportovaných protonů negativní kontrolou odečteme i
tento odpřažený transport protonů (viz Obr. 18a), hodnota stechiometrie transportu divokým
typem (resp. proteinem s mutací N401G) se změní (Obr. 18b). Hodnoty stechiometrie
transportu se započteným odpřaženým tokem a bez něj se signifikantně neliší u divokého typu
po 500 s ani po 1000 s transportu (P = 9 % a 54 %) ale ani u proteinu s mutací N401G
(P = 39 % a 47 %). I po odečtení odpřaženého toku však pozorujeme časovou nezávislost
stechiometrie transportu (je názorněji vidět u proteinu s mutací N401G) i to, že se
stechiometrický poměr přenesených protonů a kovových iontů divokým typem a proteinem
s mutací N401G signifikantně neliší.
Otázkou však je, zda lze odečíst takto naměřený odpřažený tok, protože nevíme jistě,
zda k odpřaženému toku protonů vůbec dochází i v přítomnosti dvojmocných kovových iontů.
Zřejmě by bylo přesnější v tomto případě hovořit o prokluzu protonů, není však jisté, že tento
prokluz protonů v přítomnosti substrátu v médiu zcela odpovídá odpřaženému toku protonů
v nepřítomnosti kademnatých iontů. Zatím jsme však nenalezli takové uspořádání
experimentu, abychom mohli jasně odlišit spřažený tok a prokluz protonů.
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Obr. 18 a) Množství transportovaných protonů v citrát-fosfátovém pufru a v pufru MES o pH 5,5
divokým typem a proteinem s mutací N401G za 500 s, odpřažený a spřažený tok protonů v pufru MES;
b) Změna stechiometrie transportu divokým typem a proteinem s mutací N401G po odečtení
odpřaženého toku protonů; v obou případech hodnoty korigovány na negativní kontrolu (pBAD)

Hodnota stechiometrie transportu divokým typem MntH i mutací N401G se mění
(roste) v závislosti na vnějším pH pufru. Podle [43] má kromě vnějšího pH na hodnotu
stechiometrie transportu vliv i typ substrátu. Na velikost stechiometrického poměru
transportovaných protonů a dvojmocných kovových iontů nemá signifikantní vliv změna
vnějšího okolí ani odečtení tzv. odpřaženého toku protonů, který se zřetelně projevil v pufru
MES. I přes neměnnost hodnoty stechiometrie transportu pozorujeme vliv složení okolního
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média na množství přenesených protonů i na množství transportovaných kademnatých iontů,
které je v pufru MES výrazně vyšší v obou případech. Rozdíly mezi divokým typem MntH a
proteinem s mutací N401G se projevují pouze v nižším vnějším pH, v pufru MES
nepozorujeme signifikantní rozdíly ani ve stechiometrii transportu ani v množství
transportovaných protonů (odpřažený ani spřažený tok) či kademnatých iontů.

3.4 Vliv vápníku na transport proteinem MntH
Kromě samotného vlivu vápníku na stechiometrii transportu jsme se zabývali nejen
jeho vlivem na odpřažený tok protonů, ale i na kovem indukovaný transport protonů. Běžně
používaný citrát-fosfátový pufr [8,43,45] je pro studium vlivu vápníku nevhodný, protože
po přidání vápenatých iontů k tomuto pufru dochází ke vzniku nerozpustné soli. V [46] byly
proto nalezeny vhodné experimentální podmínky, které představuje měření v pufru MES
(100 mM MES s přidaným 30 mM KCl) při 31ºC. V tomto pufru bylo možné pozorovat vliv
přidaných iontů Ca2+ na kovem indukovaný transport protonů i na samotný odpřažený tok
protonů, který zde byl pozorován poprvé. Při elektrofyziologických měřeních na eukaryotních
homolozích byl tento odpřažený tok protonů zjištěn již dříve [9,17].
Při přípravných měřeních jsme sledovali časový vývoj vnitrobuněčného pH. V těchto
měřeních je dobře vidět odpřažený tok protonů (viz Obr. 19a), tedy výrazný pokles vnitřního
pH bakterií exprimujících MntH v pufru MES. Po přidání vápníku k suspenzi buněk dochází
ke snížení odpřaženého toku protonů (tedy k menšímu poklesu vnitrobuněčného pH). Stejným
způsobem byl monitorován i vliv vápníku na spřažený tok protonů (Obr. 19b). V tomto
případě se zdá, že přidání vápníku spřažený tok spíše podpořilo. U buněk bez MntH
(negativní kontrola pBAD) pozorujeme také mírné snížení vnitřního pH (Obr. 19a), přidání
vápenatých iontů však nezpůsobilo žádné další změny ani u buněk v samotném médiu
(Obr. 19a) ani v přítomnosti kademnatých iontů.
Oba typy závislostí naměřené v přípravných experimentech (Obr. 19a a Obr. 19b)
potvrzují i data přímo z experimentů použitá k určení stechiometrie transportu divokým
typem MntH (viz Obr. 20), přestože jednotlivé body grafu jsou k dispozici pouze s delším
časovým krokem (500 s).
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Obr. 19 a) Průběh vnitrobuněčného pH bakterií exprimujících divoký typ MntH (EcoliA) v pufru MES
pH 5,5; vliv vápníku na odpřažený tok protonů, vnitřní pH negativní kontroly pBAD (bez MntH) v čase
b) Průběh vnitrobuněčného pH bakterií exprimujících divoký typ MntH (EcoliA) v pufru MES
pH 5,5, spřažený tok protonů indukovaný přidáním CdCl2 a vliv vápníku na spřažený tok protonů
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Obr. 20 Průběh vnitrobuněčného pH bakterií exprimujících divoký typ MntH v pufru MES pH 5,5
při teplotě 31ºC, vliv vápníku na spřažený i odpřažený tok protonů, data z konkrétních experimentů
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Vliv vápníku na odpřažený tok protonů vidíme na Obr. 21, který udává průměrné
množství transportovaných protonů za 500 s, resp. 1000 s od začátku experimentu s přidáním
CaCl2 k médiu v porovnání s množstvím protonů, které bylo přeneseno divokým typem MntH
resp. proteinem s mutací N401G za stejných podmínek pouze bez přidání vápenatých iontů
k médiu. V obou případech je zřejmý inhibiční vliv vápníku na odpřažený tok protonů. Tento
efekt by odpovídal závěrům z elektrofyziologických měření na eukaryotních buňkách, kde
byla také pozorována inhibice odpřaženého toku protonů po přidání vápenatých iontů
do vnějšího média [9,17].
V našem případě přidané vápenaté ionty nemají na odpřažený transport během 500 s
experimentu signifikantní vliv ani u divokého typu (P = 48 %) ani u proteinu s mutací N401G
(P = 45 %). U měření trvajících 1000 s však pozorujeme téměř inhibici odpřaženého
transportu protonů jak u divokého typu MntH, tak u proteinu s mutací N401G (P < 1 %). Je
tedy možné, že během 500 s se ještě nestačí vliv vápenatých iontů na transport proteinem
MntH zcela projevit.
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Obr. 21 Přenesené protony divokým typem MntH a proteinem s mutací N401G po 500 s, resp. 1000 s
v pufru MES pH 5,5 (bez přítomnosti Cd2+), vliv přidaného CaCl2 na odpřažený transport protonů,
hodnoty korigovány na negativní kontrolu (pBAD)

Abychom mohli dobře sledovat vliv přidaných vápenatých iontů na spřažený tok
protonů, zvolili jsme experimenty trvající 1000 s, kdy bylo na začátku měření přidáno CdCl2 a
v polovině experimentu byly přidány vápenaté ionty k médiu. Ve stejném smyslu byly
měřeny i hodnoty bez přidání vápníku. Průměrné hodnoty transportovaných protonů za dobu
1000 s jsou znázorněny na Obr. 22. V experimentech s přidaným CaCl2 k buňkám zjevně
dochází vlivem vápníku ke zvýšenému transportu protonů. Naše poněkud překvapivé zjištění
(vzhledem k inhibičnímu vlivu vápníku na odpřažený tok protonů) bylo již zaznamenáno i
v [46]. Tyto rozdíly se zdají být signifikantní, bylo však takto provedeno pouze malé
množství experimentů. Tento efekt je v rozporu s naměřenými závislostmi
z elektrofyziologických studií na eukaryotních homolozích [9,17,33], kde byla pozorována
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inhibice spřaženého toku protonů proteinem DMT1 resp. DCT1 in vitro. U prokaryotního
MntH (měření in vivo) při kovem indukovaném transportu protonů zřejmě dochází po přidání
vápenatých iontů k médiu ještě k další aktivaci spřaženého transportu. Interakci vápníku
s proteinem MntH bychom mohli předpokládat vzhledem k potvrzené interakci vápenatých
iontů s eukaryotními homology [9,17,33,41,42]. Nicméně v případě eukaryotních proteinů je
tato interakce vždy inhibiční pro transport protonů (odpřažený i spřažený transport) [9,17,33],
zatímco v našem případě by záleželo na přítomnosti substrátu v médiu, zda dojde k inhibici
nebo podpoře transportu protonů.
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Obr. 22 Kovem indukovaný transport protonů divokým typem MntH a proteinem s mutací N401G
za 1000 s v pufru MES pH 5,5; vliv přidání CaCl2 k médiu na spřažený transport, hodnoty korigovány
na negativní kontrolu (pBAD)

Protože před začátkem měření nebylo jasné, zda nejsou vápenaté ionty také substrátem
proteinu MntH, sledovali jsme kromě množství transportovaných kademnatých iontů i změny
v akumulaci vápníku uvnitř buněk (pomocí FAAS). Můžeme tedy porovnat změny
v množství iontů Cd2+ a Ca2+ v buňkách po různé době inkubace buněk s CdCl2 resp. CaCl2
(Obr. 23). Je zřejmé, že množství přenesených kademnatých iontů transportovaných divokým
typem MntH je signifikantně vyšší než množství naakumulovaných vápenatých iontů
(P < 1 %). Přesto se zdá, že MntH zprostředkovává i transport určitého množství vápenatých
iontů. Je-li vápník přidán k médiu v průběhu experimentu, dochází tedy kromě podpory
spřaženého toku protonů i k mírnému zvýšení transportu kovových iontů (P = 5 %).
U proteinu s mutací N401G je vliv vápenatých iontů na přenos kademnatých iontů
přes membránu podobný, nárůst transportovaných iontů Cd2+ však není signifikantní, stejně
tak je u N401G také zřejmý transport určitého množství vápenatých iontů (data neuvedena).
Aktivace transportu dvojmocných kovových iontů je však zcela opačným efektem než
u eukaryotních buněk. Tam byl naopak pozorován výrazný inhibiční vliv vápníku, tj. snížení
množství přenesených kovových iontů [17,33].
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Ve studii [33] navíc nebyla pozorována zvýšená akumulace vápníku v buňkách
s DMT1 oproti negativní kontrole, v porovnání s množstvím přenesených železnatých iontů je
zvýšení vápníku uvnitř buněk zcela nespecifické. Stejné zjištění, že vápenaté ionty nejsou
substrátem proteinů z rodiny Nramp, nacházíme i v [9]. Podle těchto studií tedy vápník
s eukaryotními homology interaguje, jeho vliv je převážně inhibiční, není však jejich
substrátem, není tedy aktivně transportován. Podle našich dat však transportován je. Tím
bychom se přiblížili kvasinkovým homologům, které Ca2+ přenášejí [9], nebo výsledkům
[41], kde byl zjištěn transport vápenatých iontů proteinem DCT1 z hřebenatky. Také v tomto
případě však přidání vápenatých iontů k médiu způsobuje inhibici spřaženého transportu.
Autoři zde neuvádějí množství vápníku akumulovaného v buňkách, takže bohužel nemáme
možnost hodnoty porovnat.
Je tedy pravděpodobné, že i vápenaté ionty jsou substrátem tohoto proteinu (Obr. 23),
přenáší se jich však méně než kademnatých iontů. Po 500 s inkubace s CaCl2 dokonce vůbec
nedochází k transportu vápníku divokým typem ani proteinem s mutací N401G (data
neuvedena). Pravděpodobně se ionty vápníku lépe přenáší v přítomnosti kovem indukovaného
toku protonů nebo při delší inkubaci s buňkami (Obr. 23, nalevo je množství vápníku
akumulovaného bez přítomnosti kademnatých iontů za 1000 s od přidání vápníku k buňkám,
oproti tomu vidíme uprostřed v červené barvě vyšší množství vápníku akumulovaného pouze
za 500 s inkubace s buňkami ovšem v přítomnosti Cd2+). V tom případě se však naskýtá
otázka, zda není námi určená hodnota stechiometrie transportu (Obr. 24) vlastně poměrem
přenesených protonů, jejichž transport je indukován přítomností jak kademnatých, tak
vápenatých iontů, pouze vzhledem k množství jednoho ze substrátů, tj. kadmia. V tomto
experimentálním uspořádání však nemůžeme určit stechiometrický poměr H+:Ca2+ ani jakou
měrou se podílí na zkreslení hodnoty stechiometrického poměru v Obr. 24.
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Obr. 23 Množství transportovaných dvojmocných kovových iontů, resp. vápenatých iontů divokým
typem MntH (EcoliA) za 1000 s v pufru MES pH 5,5; vliv přidání CaCl2 k médiu na množství
transportovaných kademnatých iontů, hodnoty korigovány na negativní kontrolu (pBAD), množství
transportovaných kadmenatých resp. vápenatých iontů je uváděno v jednotkách ng/mg proteinu

Z předchozích výsledků tedy vyplynulo, že přítomnost vápníku má určitý vliv
na množství přenesených protonů i na množství transportovaných kademnatých iontů. Jaký je
tedy vliv přidání vápníku k buňkám v pufru MES na stechiometrii transportu? Vzhledem
k tomu, že přítomnost vápenatých iontů v médiu podpoří jak spřažený tok protonů, tak
množství přenesených iontů, není tolik překvapivé zjištění, že výsledná hodnota stechiometrie
transportu divokým typem MntH se prakticky nezmění (P = 66 %). Ke stejným závěrům
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docházíme i u stechiometrie transportu proteinem s mutací N401G (P = 93 %). Hodnoty
stechiometrie transportu v pufru MES s vápníkem jsou shodné jako hodnoty stechiometrie
v samotném pufru MES i v citrát-fosfátovém pufru jak u divokého typu, tak u proteinu
s mutací N401G (P = 40-80 %). Toto zjištění dobře souhlasí se závěry [9], kde odstranění
vápenatých iontů z vnějšího média nemělo na hodnotu stechiometrie transportu proteinem
DCT1 (krysí homolog Nramp2) žádný vliv.
+ CdCl2
14

+ CdCl2, přidáno CaCl2
v 500. sekundě

Stechimetrie (H+/Cd2+)

12
10
8
6
4
2
0
EcoliA

N401G

Obr. 24 Stechiometrie transportu divokým typem MntH a mutace N401G měřená v 1000. sekundě
v pufru MES pH 5,5, vliv přidání vápníku na stechiometrii transportu, hodnoty korigovány
na negativní kontrolu (pBAD)

Zdánlivý pokles stechiometrie transportu divokým typem MntH v médiu s vápníkem
je způsoben větším nárůstem přenesených kovových iontů (Obr. 23) oproti zvýšení množství
transportovaných protonů (Obr. 22). I vzhledem k vysokému rozptylu hodnot stechiometrie
transportu lze však považovat poměr přenesených protonů a kovových iontů divokých typem
MntH (EcoliA) stejný v přítomnosti vápenatých iontů jako bez nich. Znovu se však nabízí
otázka, zda po přidání vápenatých iontů k médiu by neměla být výsledná hodnota
stechiometrie spíše H+/(Cd2++Ca2+) a můžeme-li tedy hodnoty v Obr. 24 skutečně porovnávat.
I zde tedy docházíme k závěru, že hodnota stechiometrie transportu divokým typem
MntH (resp. proteinem s mutací N401G) zůstává zachována pro odpovídající vnější pH (5,5)
a není ovlivňována změnou vnějšího okolí, ať už je to jiný typ pufru nebo přidání vápenatých
iontů. Tyto změny však mají signifikantní vliv na množství přenesených protonů a
transportovaných kademnatých iontů. Přidání vápníku má inhibiční vliv na odpřažený tok
protonů, ale podpoří spřažený tok protonů i transport dvojmocných kovových iontů.
Pravděpodobně při tom dochází i k přenosu vápenatých iontů.
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4 Závěr
Pro rozšíření našich znalostí o funkci a transportních charakteristikách proteinů
z rodiny Nramp jsme se rozhodli studovat stechiometrii transportu prokaryotním homologem
MntH a proteinem s mutací N401G. Kromě stanovení stechiometrického poměru přenesených
protonů a transportovaných dvojmocných kovových iontů divokým typem MntH a proteinem
s mutací N401G za různých podmínek jsme sledovali i vliv vápenatých iontů na odpřažený a
spřažený tok protonů i na samotnou stechiometrii transportu těmito proteiny.
Stanovili jsme stechiometrický poměr přenesených protonů a transportovaných
kovových iontů za pokojové teploty a naměřili jsme rostoucí tendenci hodnot stechiometrie
transportu jak divokým typem MntH, tak proteinem s mutací N401G od 2:1 až po 6:1 H+:Cd2+
v citrát-fosfátovém pufru o pH 4,7–5,5. Tento závěr by zdánlivě odporoval závěrům [9]
z měření na eukaryotních homolozích, v našem případě však nekontrolujeme plně velikost
protonmotivní síly, neznáme totiž velikost membránového potenciálu. V nízkém vnějším pH
(4,7) navíc pozorujeme výrazné snížení počátečního vnitrobuněčného pH bakterií
exprimujících divoký typ MntH (i protein s mutací N401G), které přisuzujeme možnému
odpřaženému toku protonů tímto proteinem.
V reálném čase se však tento odpřažený tok podařilo pozorovat až v pufru MES o pH
5,5 při 31ºC. V tomto pufru dochází z dosud neznámých příčin k transportu protonů
proteinem MntH i bez přítomnosti dvojmocných kovových iontů (v našem případě Cd2+).
Pravděpodobným důsledkem tohoto toku je i nízká hodnota počátečního pH bakterií
exprimujících divoký typ MntH (resp. protein s mutací N401G) a zřejmě i vysoká hodnota
pufrační kapacity β. Na výslednou hodnotu stechiometrie však nemá změna média
signifikantní vliv, stechiometrie transportu v pufru MES odpovídá hodnotě stechiometrie
transportu divokým typem i proteinem s mutací N401G v citrát-fosfátovém pufru o stejném
pH (5,5). Při měření v pufru MES jsme však pozorovali výrazné zvýšení množství
přenesených protonů i transportovaných kademnatých iontů, za které může být zodpovědná i
vyšší teplota při měření. Bakterie exprimující MntH (či protein s mutací N401G) tedy mají
variabilní stechiometrii v závislosti na vnějším pH, po změně vnějších podmínek si však stále
zachovávají poměr transportovaných protonů a iontů odpovídající danému vnějšímu pH.
Nejzajímavější se zdá být vliv vápníku na funkci proteinu MntH. Stejně jako
v předchozích studiích na eukaryotních homolozích [9,17,33,41,42] jsme zjistili, že vápenaté
ionty výrazně ovlivňují funkci proteinu MntH. Po přidání CaCl2 k médiu pozorujeme
signifikantní inhibici odpřaženého toku protonů. Pokud však byly vápenaté ionty přidány
do vnějšího média během experimentu, kdy byl tok protonů indukován přidáním
kademnatých iontů, pozorujeme zvýšení množství přenesených protonů i transportovaných
iontů Cd2+ u divokého typu MntH i proteinu s mutací N401G. Zesílení toku protonů by mohlo
souviset s tím, že vápenaté ionty se při tomto transportu také přenáší. Toto zjištění odporuje
všem dosud zveřejněným studiím na eukaryotních homolozích, kde byla pozorována inhibice
odpřaženého i spřaženého toku protonů, stejně jako transportu dvojmocných kovových iontů.
Stejně tak byl dosud pozorován přenos vápníku pouze kvasinkovými homology [9] a
proteinem DCT1 z hřebenatky [41], u ostatních eukaryotních homologů k transportu vápníku
pravděpodobně nedochází [9,17,33]. V našem případě jsou vápenaté ionty transportovány
především v přítomnosti kademnatých iontů.
Přestože jsme očekávali výrazné rozdíly mezi divokým typem MntH a proteinem
s mutací N401G, zjistili jsme, že se liší pouze v hodnotách vnitřního pH a pufrační kapacity a
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to pouze v nízkém vnějším pH. Snížení počátečního vnitrobuněčného pH bakterií
exprimujících protein s mutací N401G oproti divokému typu je připisováno většímu
odpřaženému toku protonů touto mutací [8]. V pufru MES, kde jsme tento odpřažený tok
pozorovali přímo, se však tento předpoklad nepotvrdil. Co se týče hodnot stechiometrie
transportu, protein s mutací N401G se od divokého typu signifikantně neliší v žádném médiu
ani vnějším pH.
Při dalším studiu proteinů z rodiny Namp by jistě bylo přínosem prostudovat vliv
vápníku na odpřažený tok i spřažený tok proteinem MntH v různém vnějším pH. Tato měření
však budou narážet na překážku v podobě vhodného vnějšího média, protože pufr MES není
vhodný pro měření v nižším pH a citrát-fosfátový pufr není vhodný ke sledování vlivu
vápníku. Pro srovnání s vápenatými ionty by bylo výhodné prostudovat i vliv dalších iontů,
jako jsou Mg2+ nebo Na+. V neposlední řadě můžeme sledovat funkční odchylky dalších
mutací.
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5 Seznam zkratek
β
pufrační kapacita
A int
koncentrace disociované kyseliny (resp. uvolněných protonů) uvnitř buňky
ATP
adenosintrifosfát
BSA
Bovine Serum Albumine, hovězí sérový albumin
CHO
Chinese Hamster Ovary, buňky vaječníku čínského křečka
DCT1
Divalent-Cation Transporter
DMT1
Divalent Metal-ion Transporter
FAAS
Flame Atomic Absorption Spectrometry
GFP
Green Fluorescence Protein, zelený fluorescenční protein
ICP-MS
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
Ka
disociační konstanta
KPi-citrate
citrát-fosfátový pufr (směs 50 mM K2HPO4 a 25 mM kys. citronové)
LB médium médium Luria Bertani
Me2+
dvojmocné kovové ionty
MES
pufr 100 mM MES, 30 mM KCl, pH 5,5
MntH
Proton-dependent Manganese Transporter
MVL
homolog myšího Nramp1 z octomilky (Drosophila melanogaster)
Nramp
Natural Resistance-Associated Macrophage Protein
pHint
vnitřní pH
vnější pH
pHext
R
poměr intenzit fluorescence emitované na 520 nm při dvou excitačních
vlnových délkách (410 nm a 470 nm)
SLC11
SoLute Carrier 11
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7 Příloha
7.1 Ca2+ jako signální molekula v bakteriích
U eukaryotních organismů jsou ionty vápníku obsažené v buňkách považovány
za velmi významné signální molekuly. Často jsou tzv. druhými posly a fungují jako
regulátory nejrůznějších buněčných procesů či přenosů signálu i komplexních reakcí
organismů jako je např. svalová kontrakce. Buňky často reagují na vnější signál pomocí
změny hladiny vnitrobuněčného Ca2+. Na rozdíl od eukaryotních buněk je funkce Ca2+
v prokaryotních buňkách daleko méně prozkoumána. Vždy se však předpokládalo, že
pro bakteriální buňky představují vápenaté ionty stejně významnou signální molekulu jako
u eukaryot [4].
Bakteriální buňky, stejně eukaryotní, velmi důkladně regulují hladinu svého
vnitrobuněčného Ca2+. Koncentrace vápníku uvnitř buněk E. coli se pohybuje mezi 100 nM a
1 µM podobně jako u eukaryotních buněk [29], resp. 100 nM až 300 nM [13]. Oproti tomu
koncentrace vápníku ve vnějším prostředí je v řádu mM, tj. více než tisíckrát vyšší
koncentrace. Tento rozdíl tvoří koncentrační gradient vápníku, který buňky dokážou vhodně
využívat. U gram-negativních bakterií bylo dokonce zjištěno, že si navíc udržují rozdíl
koncentrací vápníku mezi cytoplasmou a periplasmou [19]. Z této studie vyplývá, že
gram-negativní bakterie jsou schopné si koncentrovat ionty Ca2+ v periplasmě i ve vyšší
koncentraci, než má okolní prostředí, např. při rychlém snížení koncentrace vápníku
v okolním médiu docházelo k jeho velmi pomalému a menšímu poklesu v periplasmě [19].
Tohoto koncentračního gradientu využívají bakterie velmi podobným způsobem jako
eukaryota. Podle dosavadních studií bakteriální buňky obsahují mnoho vápenných kanálů,
z nichž některé jsou řízené napětím jako u eukaryotních buněk, a dále obsahují
transmembránové primárně i sekundárně aktivní transportéry vápenatých iontů [29].
Identifikované prokaryotní Ca2+-ATPázy a vápenné kanály navíc vykazují vysokou míru
podobnosti s eukaryotními analogy [29], jen jsou menší a mají méně podjednotek [4]. Některé
z nich jsou také hradlované napětím a inhibované ionty La3+, Co2+ nebo Cd2+ [4]. Dále se
v cytoplasmě bakterií nachází množství proteinů obsahujících Ca2+-vážící domény [13].
Obsah vápníku v buňkách je nejvyšší hlavně v oblasti plasmatické membrány (cca 25x
vyšší než v ostatních částech buňky). Během dělení buňky se při fúzi membrán dostává
po spádu elektrochemického gradientu dovnitř více vápníku, a proto se jeho koncentrace
v cytoplasmě při dělení může zvýšit až dvacetkrát [29].
Kromě toho mají vápenaté ionty vliv na metabolismus fosfolipidů a asymetrii
lipidových struktur a membrán v bakteriích E. coli. Vápník se také podílí na vzniku
laterálních lipidových domén v membráně [29]. Zdá se také, že mají ionty Ca2+ strukturní roli
při stabilizaci vnějších buněčných membrán gram-negativních bakterií [29].
Podle některých studií by mohly vápenaté ionty hrát roli i při oxidativním stresu a
regulaci buněčného redox potenciálu [13]. Podle [13,40] jsou buňky cyanobakterie schopné
rozeznat teplo nebo chlad podle změny hladiny vápníku uvnitř buněk. Tepelný šok způsobuje
trojnásobný nárůst hladiny vápníku, zatímco chlad jen mírné krátkodobé zvýšení. Také
umístění buněk do solného roztoku nebo zvýšení osmotického stresu vede k většímu toku
vápníku do intracelulárního prostoru [40].
Podle změn hladiny vnitrobuněčného vápníku je zřejmé, že nezanedbatelnou roli hrají
ionty vápníku i při chemotaxi [13,29] a fototaxi [4].
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