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Abstrakt:
Komplexy oxidační fosforylace (OXPHOS) vytváří v rámci vnitřní mitochondriální
membrány vyšší strukturní a funkční celky, tzv. superkomplexy, které umožňují cílené
směrování substrátu z jednoho komplexu na druhý. I ATP synthasa je schopna organizovat se
do komplexnějších struktur. V savčích mitochondriích se běžně vyskytuje v dimerní podobě,
existují důkazy o její trimerizaci a dokonce i tetramerním uspořádání. Ukazuje se, že dochází
i k vzájemnému propojení komponent mitochondriálního fosforylačního aparátu tvořeného
ATP synthasou katalyzující fosforylaci ADP na ATP, přenašečem adeninových nukleotidů
(ANT) zabezpečujícím výměnu nasyntetizovaného ATP za ADP přes vnitřní mitochondriální
membránu a fosfátovým translokátorem (PiC), který umožňuje import anorganického
fosfátu (Pi) do matrix mitochondrie. Tyto komponenty by mohly vytvářet superkomplex,
tzv. ATP synthasom, který by zvyšoval efektivitu jednotlivých procesů vedoucích k tvorbě
ATP.
V této práci byly nejprve sledovány obsahy složek fosforylačního aparátu v souvislosti
s rozdílným obsahem ATP synthasy v mitochondriích izolovaných celkem z devíti tkání
potkana. Proteiny z izolovaných mitochondrií byly separovány pomocí elektroforéz
za denaturujících podmínek (SDS-PAGE) a jejich množství byla analyzována specifickými
protilátkami. Podle předpokladů byly obsahy všech tří komponent fosforylačního aparátu
i cytochrom c oxidasy, reflektující vysoký obsah OXPHOS komplexů, nejvyšší v srdečních
a svalových mitochondriích, tedy ve tkáních s vysokými energetickými nároky. Obsahy
přenašečů ANT a PiC byly vysoké i v hnědém tuku (HT), a to i přes to, že v HT je obsah
ATP synthasy redukován. Je tedy zřejmé, že obsahy přenašečů nejsou závislé na obsahu
ATP synthasy, a to jak ve tkáních, tak i u studovaných buněčných kultur lišících se dědičnými
poruchami ATP synthasy (mutace v jaderném genu TMEM70 kódujícím asemblační faktor
ATP synthasy, ATP5E kódujícím podjednotku F1ε a v mitochondriálním genu ATP6
kódujícím podjednotku Foa). U určitých typů defektů ATP synthasy byl dokonce nalezen
zvýšený obsah přenašečů ANT a PiC ve srovnání s kontrolními buňkami.
Vzájemné vztahy mezi komponentami fosforylačního aparátu byly studovány
solubilizací mitochondrií jemnými detergenty. Nativními elektroforézami byly potvrzeny
vzájemné interakce složek fosforylačního aparátu a existence ATP synthasomu, jehož
proteinové složení bylo studováno s využitím dvourozměrných elektroforéz. I výsledky
z hmotnostní spektrometrie potvrdily vzájemnou kolokalizaci z nativních elektroforéz
a asociaci ATP synthasy, ANT a PiC v rámci ATP synthasomu. Z dosažených výsledků je
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však patrné, že se jedná jen o asociaci části obsahu ATP synthasy s částí obsahů přenašečů,
jejichž většina se nachází mimo ATP synthasom, zřejmě v dimerických formách.

Klíčová slova: ATP synthasa, ATP synthasom, ANT, hnědá tuková tkáň, elektroforéza,
OXPHOS, PiC, solubilizace, superkomplexy, TMEM70
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Abstract:
The complexes of oxidative phosphorylation (OXPHOS) are situated in the inner
mitochondrial membrane in higher structural and functional complexes, so-called
supercomplexes, which facilitates substrate channeling. ATP synthase is also able to organize
in higher structures. In mammalian mitochondria, ATP synthase is usually present
in a dimeric form. There is evidence of its trimerization and even tetramerization.
Furthermore, it seems that ATP synthase catalyzing the phosphorylation of ADP to ATP,
adenine nucleotide translocator (ANT) ensuring the exchange of ADP for newly synthesized
ATP across the inner mitochondrial membrane and phosphate carrier (PiC) allowing
the import of inorganic phosphate (Pi) into the matrix of mitochondria are assembled
in a supercomplex called ATP synthasome. This association among the components
of phosphorylative apparatus seems to increase the efficiency of processes leading to the ATP
synthesis.
First, we studied amounts of the components of phosphorylative apparatus
in connection with various ATP synthase contents among mitochondria isolated from nine rat
tissues. Mitochondrial proteins were separated by denaturing electrophoresis (SDS-PAGE)
and their content was analyzed using specific antibodies. In agreement with our expectations,
the highest content of phosphorylative apparatus components as well as of cytochrome c
oxidase, representing OXPHOS complexes, was found in heart and skeletal muscle
mitochondria, ergo in tissues with high energetic demands. Surprisingly, the content of ANT
and PiC was high also in brown adipose tissue despite physiologically reduced biogenesis
of ATP synthase. Apparently, the amounts of translocators are affected by the content
of ATP synthase neither in rat tissues nor in cell cultures with various genetic defects
of ATP synthase (mutations in the nuclear genes TMEM70 and ATP5E, coding
for an assembly factor and F1ε subunit of ATP synthase, respectively, and in
the mitochondrial gene ATP6 coding for Foa subunit). Some of these ATP synthase defects
lead to even increased contents of translocators in comparison to control cells.
Structural associations of phosphorylative apparatus components were studied by
solubilization of mitochondria using mild detergents. Supposed interactions and the existence
of ATP synthasome were shown by various native and two-dimensional electrophoreses.
Mass-spectrometric analysis of native gel pieces also confirmed co-localization of ATP
synthase, ANT, and PiC. However, only fractions of contents of ATP synthase and both
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translocators associate to form ATP synthasome. The majority of translocators exist out
of ATP synthasome, probably in dimeric forms.

Key words: ATP synthase, ATP synthasome, ANT, BAT, electrophoresis, OXPHOS, PiC,
solubilization, supercomplexes, TMEM70
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Seznam zkratek a symbolů:
A

absorbance

AB

roztok akrylamidu a bisakrylamidu

ACN

acetonitril

ADP

adenosin difosfát

ANT

přenašeč adeninových nukleotidů (adenine nucleotide translocator)

APS

peroxodisíran amonný (ammonium persulfate)

ATP

adenosin trifosfát

AU

arbitrární jednotka (arbitary unit)

A6L

podjednotka mitochondriální ATP synthasy, také Atp8

Bisakrylamid

N, N´-methylen-bisakrylamid

Bis-Tris

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

BN-PAGE

nativní

polyakrylamidová

gelová

elektroforéza

v přítomnosti

Coomassie Brilliant Blue G-250= Serva Blue G
(Blue-native polyacrylamide gel electrophoresis)
BSA

hovězí sérový albumin (bovine serum albumin)

CNE

nativní polyakrylamidová gelová elektroforéza
(Clear-native polyacrylamide gel electrophoresis)

COX

cytochrom c oxidasa, také komplex IV (CIV)

CS

citrát synthasa

DDM

n-dodecyl-β-D-maltosid

DMEM

kultivační médium pro buněčné kultury
(Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium)

DMSO

dimethylsulfoxid

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DTNB

5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina, také Ellmanovo činidlo

DTT

D,L-dithiothreitol

EDTA

ethylendiamintetraoctová kyselina

EGTA

ethylenglykol-bis-(2-aminoethylether)-tetraoctová kyselina

FCCP

karbonylkyanid-p-trifluormethoxyfenylhydrazon

FBS

fetální hovězí sérum (fetal bovine serum)

F1

globulární F1 část ATP synthasy

Fo

transmembránová Fo část ATP synthasy
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IgG

imunoglobulin G

GB

gelový pufr (gel buffer)

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-ethan sulfonová kyselina

HT

hnědá tuková tkáň

hrCNE

typ nativní gelové elektroforézy bez Coomassie
(High-resolution clear native polyacrylamide gel electrophoresis)

IF1

regulační podjednotka mitochondriální ATP synthasy
(inhibitory factor 1)

IR

infračervená oblast (infra-red)

kDa

kilodalton (jednotka molekulové hmotnosti proteinů)
(1 dalton = 1 U = 1,661 ×10–27 kg)

MS

hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry)

mRNA

mediátorová ribonukleová kyselina

mtDNA

mitochondriální deoxyribonukleová kyselina

NADH

nikotinamidadenindinukleotid (redukovaná forma)

nDNA

jaderná deoxyribonukleová kyselina

OSCP

podjednotka ATP synthasy zprostředkovávající citlivost k oligomycinu
(Oligomycin sensitivity conferring protein)

OXPHOS

systém oxidační fosforylace, komplexy I–IV a ATP synthasa

Pi

anorganický fosfát

PBS

sodno-fosfátový pufr, fyziologický roztok (phosphate buffered saline)

PiC

fosfátový přenašeč (inorganic phosphate carrier)

PIC

směs proteasových inhibitorů (protease inhibitor cocktail)

PVDF

polyvinylidenfluorid

rpm

počet otáček za minutu (revolutions per minute)

rRNA

ribosomální ribonukleová kyselina

tRNA

transferová ribonukleová kyselina

TBS

fyziologický roztok pufrovaný Trisem

TBST

fyziologický roztok pufrovaný Trisem (TBS) s 0,1% (v/v)
detergentem Tween-20

SBG

vzorkový pufr s barvivem Serva Blue G (sample buffer G)

SDS

dodecylsulfát sodný (sodium dodecyl sulfate)

SDS-PAGE

elektroforéza za denaturujících podmínek v přítomnosti SDS
(Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)
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SLB 3×

vzorkový lyzační pufr s 2-merkaptoethanolem a barvivem Coomassie
Brilliant Blue R-250, 3× koncentrovaný (sample lysis buffer)

SLB 2×, 1×

vzorkové lyzační pufry naředěné z SLB 3×

TEMED

N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin

Tricin

bis[2-hydroxyethyl]-tris[hydroxymethyl]methylamin

Tris

N-tris-(hydroxymethyl)-aminoethan

Tween-20

polyoxyethylensorbitanmonolaurát

T+E

roztok trypsinu a EDTA

UCP

rozpřahovací protein (uncoupling protein)

WB

polosuchý elektrotransfer proteinů z gelu na PVDF membránu
(semi-dry western blot)

2DE

dvourozměrná elektroforéza (Two dimensional electrophoresis), také
BN-PAGE/SDS-PAGE

3D

třírozměrný (three dimensional)

ρ0

buňky postrádající mitochondriální DNA

v/v

objemová procenta

w/v

hmotnostní procenta
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1. ÚVOD
Mitochondriální fosforylační aparát tvoří až 90 % buněčného ATP a zahrnuje
tři esenciální proteiny vnitřní mitochondriální membrány - ATP synthasu, přenašeč
adeninových nukleotidů (ANT) a fosfátový přenašeč (PiC). Předpokládá se, že by funkční
komponenty

tohoto

aparátu

mohly

utvářet

vyšší

supramolekulární

strukturu,

tzv. ATP synthasom [1, 2], který by umožnil zefektivnění syntézy ATP po vzoru
superkomplexů dýchacího řetězce (SK) vyskytujících se v mitochondriálních energii
transdukujících membránách [3-6].
V této práci jsem se zaměřila na studium kvantitativních vztahů mezi jednotlivými
komponentami fosforylačního aparátu v závislosti na redukci obsahu ATP synthasy.
Pro experimenty jsem využila dva modely, tkáně potkana s fyziologicky rozdílným obsahem
ATP synthasy a buněčné kultury fibroblastů od pacientů s mitochondriální onemocněním
vyvolaným patologickým snížením nebo změnou struktury ATP synthasy v důsledku
dědičných mutací v mtDNA nebo mutací v jaderných genech. Zajímalo mě, jestli je obsah
přenašečů ANT a PiC ovlivněn obsahem ATP synthasy, tedy jestli existuje vzájemná regulace
exprese mezi ATP synthasou a přenašeči.
Modelovou tkání potkana byla hnědá tuková tkáň (HT) s charakteristickým sníženým
obsahem ATP synthasy [7-9] a naopak druhým sledovaným extrémem bylo srdce, které jako
energeticky náročná tkáň obsahuje nejvíce ATP synthasy. V HT se nachází velké množství
mitochondrií a oxidačně fosforylačních (OXPHOS) komplexů, a dokonce i hladiny
transkriptů většiny podjednotek ATP synthasy (F1β, Foa, A6L a další) jsou vysoké [10, 11].
Výjimkou je jaderně kódovaná podjednotka Foc, která se zdá být rozhodující a limitující
pro množství ATP synthasy v této tkáni [11].
Studované buněčné kultury sloužily ke sledování změn v obsahu komponent
fosforylačního aparátu za podmínek, kdy nedostatečná funkce ATP synthasy vede
k energetické deprivaci a mitochondriální chorobě [12-15].
Ke studiu změn obsahů komponent fosforylačního aparátu v mitochondriích
izolovaných z tkání a buněk byla využita elektroforéza za denaturujících podmínek
(SDS-PAGE), která proteiny separovala podle jejich molekulových hmotností. Množství
jednotlivých proteinů bylo detekováno metodou western blot (WB) kombinovanou
s imunodetekcí specifickými protilátkami. Pomocí různých typů nativních elektroforéz [16]
byly analyzovány vzájemné interakce mezi komponentami ATP synthasomu v izolovaných
mitochondriích solubilizovaných jemnými detergenty.
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED
2. 1. Mitochondrie
Mitochondrie jsou nezbytnou semiautonomní organelou přítomnou téměř u většiny
eukaryotických buněk (výjimkami jsou amitochondriální prvoci Giardia, Entamoeba
nebo Trichomonas). V mitochondriích je lokalizován velký počet metabolických drah včetně
Krebsova cyklu, β-oxidace mastných kyselin nebo dýchacího řetězce. Jsou také místem
syntézy většiny ATP procesem oxidační fosforylace (OXPHOS), a právě proto jsou
označovány za „buněčné elektrárny“ dodávající buňkám univerzální energetické palivo.
Bez těchto organel by byla buněčná energetika závislá na ATP získaném v procesu glykolýzy,
která poskytuje pouze dvě molekuly ATP na molekulu glukosy, zatímco oxidací glukosy
vzniká až 32 molekul ATP.
Mitochondrie jsou vyobrazovány jako protáhlé válečkovité útvary o průměru 0,5–1 µm
a svou velikostí i tvarem připomínají bakterie. Utváří velmi bohaté a dynamické
mitochondriální retikulum asociující s cytoskeletem. Tato „síť“ se v buňce neustále
přestavuje, mění svůj tvar, dělí se nebo zaniká v závislosti na energetických potřebách buňky.
U řady organismů vyplňují až 25 % objemu cytoplasmy.
Podle endosymbiotické teorie mitochondrie vznikly před 2,3 mld. let spojením
anaerobní prokaryotické buňky s bakterií z rodu Rickettsie. Tato bakterie se dokázala
adaptovat na nové podmínky uvnitř buňky. Postupně se vytvářel vzájemný symbiotický vztah,
který byl završen ztrátou přebytečných genů a přenosem většiny genů z genomu bakterie
do jádra. Došlo tedy k redistribuci genů v rámci organismu do dvou genomů, jaderného
(nDNA) a mitochondriálního (mtDNA). To znamená, že pro správnou funkci mitochondrií je
nezbytná koordinace mezi oběma genomy. Platí, že evolučně pokročilejší organismy mají
menší mitochondriální genom a naopak.
Každá mitochondrie je tvořena dvěma membránami, vnější a vnitřní, které od sebe
oddělují dva kompartmenty: úzký mezimembránový prostor a vnitřní prostor zvaný matrix
(Obr. 2. 1). Membrány jsou tvořeny fosfolipidovou dvojvrstvou lišící se v proteinovém
zastoupení a v poměrech obsahů proteinů k fosfolipidům. Hladká vnější membrána obsahuje
mnoho molekul porinu (transmembránový kanál), díky němuž je dobře propustná pro řadu
molekul do velikosti ~10 kDa [17]. Ve vnější membráně nalezneme také transportní komplex
TOM, který spolu s TIM proteinovým komplexem lokalizovaným ve vnitřní mitochondriální
membráně zabezpečuje transport většiny jaderně kódovaných mitochondriálních proteinů
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syntetizovaných v cytosolu do mitochondrie. Vnitřní mitochondriální membrána ohraničuje
matrix. Vytváří záhyby, tzv. kristy, které vystupují do matrix a zvětšují tak vlastní povrch
membrány obsahující zejména proteiny dýchacího řetězce, komplexy ATP synthasy
a specifické transportní bílkoviny zajišťující průchod vybraných molekul (ADP, ATP, Pi,
pyruvát, mastné kyseliny a další) přes vnitřní membránu, která je jinak zcela nepropustná.
V matrix (gelovitá hmota obsahující 50 % vody) se nachází vysoce koncentrovaná směs
solubilních enzymů účastnících se například reakcí Krebsova cyklu, několik kopií mtDNA,
různé typy RNA, ribosomy a enzymy nutné pro replikaci, transkripci mtDNA a translaci
mitochondriálních proteinů [18].
Stejně jako bakteriální genom je i ten mitochondriální obvykle tvořen jednou kruhovou
dvouvláknovou molekulou DNA, která je značně redukována a v buňkách se vyskytuje
v několika kopiích. Neobsahuje introny a je označována za DNA prokaryotního typu. Lidská
mtDNA o velikosti 16 569 párů bazí obsahuje 37 genů kódujících 13 podjednotek
elektrontransportního řetězce, 2 molekuly rRNA a 22 různých molekul tRNA [18].

Obr. 2. 1: Trojrozměrný model mitochondrie [19].
Model vytvořený z dat získaných metodou elektronové tomografie. Vnější membrána je
znázorněna tmavě modrou barvou, vnitřní světle modrou (kopíruje vnější membránu) a kristy
barvou žlutou.

2. 2. Dýchací řetězec
Při oxidaci substrátů se v buňce uvolňují elektrony, které se váží na své koenzymy
a vytváří tak jejich redukované formy NADH a FADH2. Elektrony NADH- a FADdependentních substrátů jsou předávány komplexům dýchacího (elektrontransportního)
řetězce, který se skládá celkem ze čtyř enzymových komplexů (CI–CIV) a dvou mobilních
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přenašečů elektronů (koenzym Q a cytochrom c). Komplexy, NADH:koenzym Q
oxidoreduktasa (CI), sukcinát:koenzym Q oxidoreduktasa (CII), koenzym Q:cytochrom c
oxidoreduktasa (CIII) a cytochrom c oxidoreduktasa (cytochrom c oxidasa, COX, CIV)
lokalizované ve vnitřní mitochondriální membráně (Obr. 2. 2), zabezpečují přenos
vysokoenergetických elektronů z redoxních center o nižším potenciálu na centra s vyšším
redoxním potenciálem. Dochází tak k uvolňování přebytečné energie, která je využita
k tvorbě elektrochemického protonového gradientu vznikajícího pumpováním protonů
přes vnitřní mitochondriální membránu do mezimembránového prostoru pomocí komplexů I,
III a IV. Vytvořený protonový gradient se složkou chemickou (vyšší koncentrace
H+ v mezimembránovém prostoru oproti matrix) a elektrickou (matrix se stává zápornější
vůči mezimembránovému prostoru) je následně využíván FoF1 ATP synthasou (komplex V)
k syntéze ATP z ADP a Pi. Předpokládalo se, že se enzymy dýchacího řetězce v membráně
vyskytují odděleně a jsou v rámci fosfolipidové vrstvy mobilní (tzv. fluid state model). Studie
posledních patnácti let ale ukazují, že jsou OXPHOS komplexy organizovány do vyšších
a stabilních struktur, tzv. superkomplexů (SK) [20], které urychlují elektronový transport,
zabezpečují přímý přenos substrátů k cílovým enzymům a zamezují nechtěným kompeticím
o substrát [21-23].
ATP
mezimembránový prostor

PiC

synthasa

ANT

UCP

matrix

Obr. 2. 2: Schéma enzymů OXPHOS [24].
Elektrony do dýchacího řetězce vstupují oxidací NADH na komplexu I a succinátu na komplexu
II, z nichž jsou dále přeneseny mobilním koenzymem Q, lokalizovaném ve vnitřní membráně,
na komplex III. Odtud jsou dále přenášeny na druhý mobilní přenašeč cytochrom c, který je
v mezimembránovém prostoru a asociuje s vnější stranou vnitřní membrány. Cytochrom c
dopravuje elektrony na komplex IV, který umožní jejich přenos až na cílovou molekulu kyslíku.
Vzniklý elektrochemický gradient protonů je využit ATP synthasou k tvorbě ATP ze substrátů
dopravovaných specifickými transportními systémy, přenašeči ANT a PiC. Gradient protonů může
být využit i k disipaci tepla pomocí rozpřahujících proteinů, tzv. uncoupling proteins (UCP),
nebo pro transport látek přes membránu.

2. 3. Mitochondriální ATP synthasa
ATP synthasa (EC 3.6.3.14) je veliký multipodjednotkový enzym využívající
membránový potenciál protonů k syntéze ATP. Skládá se ze dvou hlavních subkomplexů,
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detailně popsané a poměrně konzervované solubilní F1 části a transmembránové Fo části
(počet a složení podjednotek jsou specifické pro daný organismus), které jsou navzájem
propojeny pomocí dvou stopek: periferní a centrální. FoF1 ATP synthasa spolu s komplexy
dýchacího řetězce vytváří systém oxidační fosforylace (OXPHOS).

2. 3. 1. Stavba a funkce ATP synthasy
ATP synthasa je u savců tvořena celkem 16 podjednotkami (Obr. 2. 3), které jsou
uspořádány do katalytické F1 části (6 různých podjednotek: α3, β3, γ, δ, ε, a IF1)
a membránově vázané Fo části (10 různých podjednotek: a, b, c10, d, e, f, g, A6L, F6, OSCP)
s proton-transportní funkcí [25, 26]. Oba subkomplexy jsou propojeny pomocí centrálního
a periferního stonku, který plní roli „statoru“. Molekulová hmotnost savčího enzymu
se pohybuje kolem 600 kDa a pouze dvě podjednotky (a a A6L) jsou kódovány
mitochondriálním genomem.
Subkomplex F1 (370 kDa) je tvořen pěti podjednotkami ve stechiometrickém poměru
α3β3γδε. Směřuje do matrix mitochondrie a obsahuje tři aktivní místa pro syntézu ATP
situovaná na rozhraní podjednotek α/β. Podjednotka γ (dva antiparalelní helixy uspořádané
do podoby coiled coil) vytváří centrální stopku, kolem níž je uspořádán heterohexamer α3β3.
Centrální stonek vyčnívá z heterohexameru α3β3 a směřuje k Fo subkomplexu, s nímž
interaguje skrze polární smyčky podjednotek c a podjednotky δ a ε [27]. F1 doména
bez membránové Fo části není schopna syntézy ATP, samotná katalyzuje jen jeho hydrolýzu.
Na Fo části enzymu rozeznáváme dvě domény: první je tvořena 8–15 identickými
kopiemi c podjednotky, podle typu organismu (savci, kvasinky, bakterie), utvářejících
tzv. c-prstenec (c-ring) napojující se na centrální stopku ATP synthasy. Druhá doména se
skládá ze zbývajících hydrofobních podjednotek membránové části (a, A6L, e, f, g),
interaguje s oligomerem podjednotek c a postupně přechází v periferní stonek [25].
Periferní stonek se skládá z OSCP (protein umožňující citlivost k oligomycinu),
podjednotky b, d a F6 [25]. Periferní stonek s F1 částí interaguje skrz N-terminální část
podjednotky OSCP, jejíž C-terminální část asociuje s b podjednotkou Fo subkomplexu a celý
tento komplex zastává roli statoru [28, 29].
ATP synthasa je esenciálním proteinovým komplexem buňky, který tvoří většinu ATP
nezbytného pro řadu dějů v buňce. Je schopna práce ve dvou odlišných konformacích
v závislosti na stavu a potřebách buňky. Lze ji tedy označit za jakýsi nanoskopický
oboustranný rotační motor schopný jak syntézy, tak i hydrolýzy ATP spojené s uvolněním
energie ze štěpené fosfoanhydridové vazby. Během syntézy dochází díky využití
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elektrochemického gradientu ke změnám konformací F1 části, které přímo umožňují syntézu
ATP, naopak u hydrolýzy dochází k přeměně chemické energie získané rozkladem
vysokoenergetické vazby na točivou sílu Fo části fungující v tomto případě jako protonová
pumpa transportující H+ do mezimembránového prostoru za spotřeby ATP.

Obr. 2. 3: Organizace podjednotek ATP synthasy [30].
ATP synthasa je složena ze dvou hlavních subkomplexů: F1 a Fo část, které jsou propojeny pomocí
dvou stonků (centrální a periferní). Katalytická F1 část tvořená heterohexamerem α3β3 asociuje
s centrální stopkou po celé délce tvořenou γ podjednotkou, s níž interagují podjednotky δ a ε
v oblastech sousedících s Fo částí (oligomer deseti podjednotek c). Transmembránová Fo část je
tvořená jak c-prstencem, tak i podjednotkou a a malými podjednotkami e, f, g a A6L (nejsou
znázorněny), které navazují na periferní stonek sestávající z podjednotek b, d, F6 a OSCP.
Inhibiční protein (IF1) není ukázán, předpokládá se, že se váže do katalytického rozhraní
α/β solubilní části.

2. 3. 2. Molekulární mechanismus syntézy ATP
ATP synthasa pracuje jako molekulární motor obsahující stator – periferní stopku
i rotor v podobě dvojitě vinuté γ podjednotky asociované s podjednotkami δ, ε a c-prstencem.
Během syntézy ATP dochází k otáčení γ podjednotky uvnitř heterohexameru α3β3, který je
přichycen periferní stopkou, aby nedocházelo k jeho rotaci spolu s centrální stopkou.
Komplex je poháněn protonací a deprotonací aminokyselinových zbytků c10 prstence [31].
K protonaci zbytků dochází v hydrofobním prostředí a je doprovázeno změnou konformace
transmembránové části interagující s asymetrickou γ podjednotkou, která se pootáčí a změnou
své konformace vyvolává patřičné změny u F1 části [27]. Postupnými protonacemi a otáčením
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c-prstence (Fo část) se protonované zbytky dostanou až k vodnému kanálu na rozhraní
c-prstence s a podjednotkou [32]. Ve vodnatém prostředí matrix (nižší koncentrace H+) se
protony uvolní a celý cyklus se opakuje.
Otáčením γ podjednotky proti hodinovým ručičkám o 120° dochází v F1 části
k cyklickému zaujímání tří různých konformací β podjednotek lišících se afinitou
k nukleotidům. Konkrétně jsou to konformace O (open), L (loose) a T (tight) spojované
s uvolněním nasyntetizovaného ATP, vazbou substrátů (ADP a Pi) a místem katalytické
syntézy ATP. Mechanismus syntézy ATP je označován jako tzv. binding change mechanism
[33, 34]. Oba typy podjednotek F1 části jsou schopny vázat nukleotidy, ale pouze
β podjednotky obsahují katalytické místo syntézy ATP [35].
V prvním kroku syntézy ATP je na β1 podjednotce vázáno ADP a Pi (konformace O).
Protony procházející c-prstencem vyvolávají změny konformace γ podjednotky, která se
pootočí a tím pozmění afinitu β1 podjednotky (stav L). I podjednotka β3 mění svou
konformaci ze stavu L do stavu T (vazba ADP a Pi), který umožňuje ve druhém kroku syntézu
vysokoenergetické vazby v molekule ATP na rozhraní α3β3. Zbylá β2 podjednotka přechází
do stavu O (uvolnění vzniklého ATP) následované vazbou molekul substrátů. Tyto cyklické
změny konformací β podjednotek (O → L → T → O) se neustále opakují (Obr. 2. 4).
V případě deprivace kyslíkem (například při ischemii), dochází ke kolapsu
membránového potenciálu protonů na vnitřní mitochondriální membráně a to má za následek,
že ATP synthasa začne dostupné ATP hydrolyzovat a pracovat jako protonová pumpa
ve snaze potenciál obnovit. Tato aktivita ATP synthasy je u zdravých buněk inhibována
proteinem IF1 (inhibitory factor 1), který spolu s ATP synthasou utváří stabilní komplex
v závislosti na pH (hodnoty pH nižší nebo rovny 7 schopnost vazby IF1 na F1 část zvyšují)
[36]. Tento protein se v dimerní formě váže svými inhibitorovými částmi zároveň do oblastí
dvou F1 subkomplexů. Spojitost a funkce IF1 proteinů v souvislosti s formací ATP synthasy
do vyšších oligomerních struktur [4, 37] nejsou jasné. Byla sice navržena jeho role
v dimerizaci [38, 39], nicméně se zdá, že tvorba dimerů ATP synthas probíhá zcela nezávisle
na této regulační podjednotce [35].
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syntéza
rotace γ

ATP
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Obr. 2. 4: Schéma mechanismu syntézy ATP z ADP a Pi [40].
Cyklus začíná vazbou substrátů na β1 podjednotku (O konformace). Rotace γ podjednotky
způsobená protonací c podjednotek vyvolá změnu konformace β1 podjednotky (přechod z O do L
stavu). Následující rotací γ podjednotky centrálního stonku dojde k další změně konformace (stav
T) zajišťující katalýzu syntézy ATP, které je následně z podjednotky uvolněno stejně tak, jako je
to u β3 podjednotky na obrázku. Poté se struktura β1 podjednotky vrací do původní konformace
(O) a cyklus založený na vyvolaných změnách afinit β podjednotek k nukleotidωm a substrαtωm
se opakuje.

2. 3. 3. Biogeneze ATP synthasy
Savčí mitochondriální ATP synthasa se skládá ze 14 podjednotek kódovaných nDNA
a ze dvou podjednotek (a, A6L) kódovaných mtDNA. Biogeneze komplexu (Obr. 2. 5) je
velmi komplikovaná a probíhá za účasti několika asemblačních faktorů a modifikačních
proteinů. Její průběh a přesný mechanismus u savců není dodnes objasněn [7, 12, 41]. Naopak
nejlépe je biogeneze ATP synthasy prostudována u kvasinek, kde byla identifikována řada
asemblačních a protein-modifikujících faktorů se substrátovou specifitou [41-44].
Jaderně kódované podjednotky ATP synthasy jsou syntetizovány na volných
ribosomech v cytosolu a do mitochondrie jsou transportovány pomocí TOM komplexů
ve vnější membráně a TIM translokátorů v membráně vnitřní. Řada podjednotek je
syntetizována v podobě prekurzorů obsahujících N-koncovou signální sekvenci (v matrix
odštěpena signální peptidasou) směrující protein do mitochondrií a některé obsahují další
nezbytné vnitřní sekvence blíže specifikující lokalizaci proteinu a směrují tak protein
do cílového

mitochondriálního

pravděpodobně

konzervovaným

kompartmentu.
mechanismem

Asemblace
mezi

α3β3

heterooligomeru

eukaryoty.

Jinak

je

je

tomu

u Fo subkomplexu, jehož složení a komplexnost se liší organismus od organismu [12, 45].
První dva popsané proteiny účastnící se sestavení F1 části byly objeveny u kvasinky
Saccharomyces cerevisiae [43]. Jednalo se o proteiny Atp11 a Atp12, jejichž homology byly
později nalezeny i v genomu člověka [42]. Oba geny jsou značně konzervované napříč
eukaryoty a jsou exprimovány v různých tkáních. Je tak zřejmá jejich důležitost v buňce
při asemblaci globulární F1 části [42]. Faktor Atp11 specificky interaguje s β podjednotkou
[46], naopak Atp12 váže volné α podjednotky [47]. Oba asemblační faktory zamezují tvorbě
nechtěných α a β homooligomerů [47]. Sestavené F1 části asociují s komponentami centrální
stopky. Je tedy možné, že se F1 subkomplexy skládají a volně asociují s membránou.
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Asemblace Fo subkomplexu ATP synthasy, jehož podjednotkové složení se zpravidla
liší a komplexnost roste se složitostí organismu, je studováno hlavně na kvasinkách, u kterých
se nejdříve utváří prstenec z c podjednotek a následně se připojí podjednotky formující
periferní stopku. U modelového organismu Escherichia coli i kvasinky bylo prokázáno,
že podjednotky c jako první ze všech hydrofobních podjednotek Fo části interagují
s F1 heterohexamerem [48] a výrazně tak mění vlastnosti vznikajícího komplexu, který má
tendence se zabudovat do membrány a zaujmout tak energeticky nejvýhodnější stav. U savců
hraje významnou roli obsah c podjednotky v buňce, přičemž obsah c podjednotek se zdá být
limitující pro obsah ATP synthasy. V hnědém tuku je exprese c podjednotky nízká a koreluje
s nízkým obsahem ATP synthasy v buňkách [11]. Mitochondriálně kódované podjednotky a
a A6L se do enzymu zabudovávají mezi posledními [12] a mutace v jejich genech jsou
obvykle spojené s hromadícími se subkomplexy a asemblačními intermediáty [49, 50].
U kvasinek byly popsány tři faktory (Atp10, Atp22 a Atp23) podílející se
na sestavování Fo části. Atp10 napomáhá inkorporaci podjednotky a, Atp22 hraje roli
v posttranslačních změnách Fo subkomplexu a metaloproteasa Atp23 zpracovává kvasinkový
prekurzor podjednotky a na zralý protein, který je poté faktorem Atp10 do membránové části
zainkorporován [50]. U savců byl v mitochondriích nalezen pouze částečný homolog Atp23
jehož funkce není jasná [51]. Atp10 a Atp22 nebyly u savců nalezeny [42, 45].

Obr. 2. 5: Schéma asemblace lidské ATP synthasy [12].
Prvním krokem asemblace ATP snythasy je formace F1 části tvořené heterohexamerem α3β3.
Paralelně dochází k formaci Fo části, ke které se přidávají i podjednotky periferní stopky.
Zformovaná Fo část následně asociuje skrze c-prstenec s centrální stopkou navázanou
na heterohexamer α3β3. Mezi posledními se do ATP synthasy inkorporují podjednotky a a A6L
kódované mtDNA.
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2. 3. 3. 1. TMEM70
Doposud posledním popsaným asemblačním faktorem specifickým pro savčí
ATP synthasu (u hub včetně kvasinek nebyl identifikován) je protein TMEM70, který je
kódován stejně tak jako zbylé asemblační proteiny jadernou DNA a jeho syntéza probíhá
v cytosolu. Protein TMEM70 je syntetizován jako 29 kDa prekurzor, jehož N-konec je
následně odštěpen za tvorby plně maturovaného proteinu o hmotnosti 21 kDa. Analýzami
submitochondriálních frakcí byla prokázaná dostatečně silná asociace TMEM70 s vnitřní
mitochondriální membránou [52].
Protein obsahuje 2 transmembránové oblasti lokalizované ve vnitřní mitochondriální
membráně. Jeho maturace a role v biogenezi ATP synthasy je zkoumána. Nativní studie
prokázaly, že se protein TMEM70 vyskytuje jako monomer i dimer a přímo s ATP synthasou
ani jejími podjednotkami neasociuje. Protein se v buňce vyskytuje ve velmi malém množství
a není zcela jasné, jestli interaguje s dalšími proteiny [52].
Mutace v genu TMEM70 byly nalezeny u řady pacientů. Jsou zodpovědné za snížené
obsahy ATP synthasy (až na 30 % obsahu u kontrol) vedoucí k závažným mitochondriálním
onemocněním [53, 54]. Gen TMEM70 se skládá ze tří exonů. U pacientů byla objevena
substituční mutace 317-2A>G postihující sestřihové místo druhého intronu, které není
rozeznáváno sestřihovým aparátem. Vznikají tak aberantní sestřihové formy mRNA proteinu
TMEM70, které nejsou dále translatovány [44, 53]. Tyto defekty bylo možné v buněčných
kulturách získaných z pacientů komplementovat nemutovanou (wild-type) formou TMEM70.
Nepřítomnost proteinu TMEM70 snižuje obsah plně sestavené ATP synthasy, avšak vždy
nějaká malá část funkčního komplexu v buňce zůstává. Lze tedy říci, že protein TMEM70
není zcela nezbytný pro biogenezi ATP synthasy, ale je pro ni potřebný [53-55].

2. 4. Mitochondriální onemocnění se zaměřením na ATP synthasu
Defekty mitochondriálního energetického metabolismu způsobují řadu závažných
onemocnění projevujících se záhy po narození [12]. Postihují široké spektrum tkání a vedou
k jejich poškození a ztrátě funkcí. U řady onemocnění jsou detailně popsány genetické
defekty a jejich klinické projevy, avšak patogenicita je stále nejasná. Mitochondriální
onemocnění jsou spojená s mutacemi v genech jaderných i mitochondriálních [56]. Mutované
jaderné geny se šíří z generace na generaci podle pravidel Mendelových zákonů a nejčastěji se
jedná o dědičná autozomálně recesivní onemocnění [55]. Mutace v mtDNA se dědí
maternálně, tedy náhodným rozdělením molekul mtDNA mateřské buňky do buněk dceřiných
během buněčného dělení. V případě oplodnění zralého vajíčka spermií dochází k aktivnímu
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odbourání mtDNA spermie a do embrya jsou tak přeneseny pouze mitochondrie a mtDNA
z vajíčka (maternální dědičnost). Poruchy způsobené mutacemi v nDNA jsou početnější a to
nejen díky tomu, že většina OXPHOS podjednotek je kódována právě v nDNA, ale i díky
tomu, že řada kroků řídících strukturu a správnou funkci komplexů je pod kontrolou jaderné
DNA. Mitochondriální onemocnění nejsou tak ojedinělá, jak se předpokládalo. Prevalence se
pohybuje kolem 10–15 nemocných na 100 000 lidí a to jsou hodnoty srovnatelné například
se svalovou dystrofií [57].
Během posledních let dochází k nárůstu diagnostikovaných defektů v OXPHOS
systému. Zvyšuje se počet odhalených jedinců nesoucích mutace v jaderných genech
kódujících jednotlivé strukturní podjednotky nebo asemblační faktory nezbytné pro správné
sestavení jednotlivých komplexů dýchacího řetězce a ATP synthasy. Tyto deficience jsou
asociovány s různými multisystémovými poruchami označovanými jako mitochondriální
encefalomyopatie převážně postihující nervový systém a kosterní svalstvo [58]. Původ řady
OXPHOS onemocnění není doposud objasněn. Velké naděje se vkládají do studií
mitochondriálního proteomu, které by mohly napomoci identifikovat geny zodpovědné
za daná onemocnění [44].
Poruchy mtDNA se v mnohém liší od poruch způsobených mutacemi v nDNA.
U mtDNA je frekvence výskytu mutací až 20× vyšší než u nDNA a to díky vysokému obsahu
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mitochondriální DNA polymerasy. Mitochondrie obsahují v průměru 2–10 kopií
mitochondriální DNA a v buňce se tak vyskytují stovky až tisíce molekul mtDNA, které jsou
identické (homoplasmické). V případě, že dojde k mutaci v mtDNA, v dané buňce najdeme
jak původní nemutované molekuly mtDNA, tak mutované formy a tento stav označujeme
jako heteroplasmii [13]. Obsah mutované mitochondriální DNA ve tkáních pacientů se tak
pohybuje od 1 % až po více než 95 % a u některých onemocnění platí, že množství
mutovaných molekul mtDNA je přímo úměrné klinickému projevu. Zdá se však, že situace je
v řadě případů komplikovanější. Velmi důležitým aspektem je tzv. prahový efekt (threshold
effect) charakterizovaný procentem mutace potřebným pro manifestaci daného onemocnění
[59]. Bylo zjištěno, že pro projev onemocnění je nezbytné překročení určité meze specifické
pro danou tkáň. Heteroplasmické mutace mtDNA vedou ke koexistencím mutovaných
i nemutovaných mitochondriálních genů, které mohou být zcela dostačující pro funkci
organely, dokud daná hladina neklesne pod kritickou hodnotu prahového efektu a tak
nemutované geny přestanou být dostačující pro kompenzace těch mutovaných, což má
za následek zhoršení funkce mitochondrie a onemocnění se začne projevovat. Mezi nejčastěji
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mutované geny kódované mtDNA patří geny pro tRNA, méně pak geny pro komplex I
a ATP synthasu.

2. 4. 1. Defekty ATP synthasy
ATP synthasa, klíčový enzym zodpovědný za produkci ATP molekul v savčích
buňkách, a její dysfunkce představují velmi vážné problémy zahrnující nedostatečné
zásobování tkání energií nezbytnou pro zabezpečení vitálních funkcí buněk a tkání. Defekty
ATP synthasy patří k nejzávažnějším metabolickým poruchám postihujícím novorozence
a malé děti [44].
Maternálně dědičné poruchy ATP synthasy jsou nejčastěji způsobeny heteroplasmií
ATP6 genu kódujícího podjednotku Foa a méně často i heteroplasmií ATP8 genu kódujícího
podjednotku A6L. Tyto defekty postihují Fo subkomplexy (konkrétně protonový kanál)
a zamezují tak syntéze ATP, aniž by docházelo k redukci obsahu ATP synthasy a její
hydrolytické aktivity. Jedná se tak o defekty s charakteristickými změnami transmembránové
části enzymu, které se projeví na jeho neschopnosti translokovat H+ [53].
Jinak je tomu u mutací v jaderných genech ATP synthasy a jejích asemblačních faktorů,
které se projevují selektivním snížením obsahu ATP synthasy a jsou doprovázeny poklesem
obou enzymatických aktivit enzymu [55] a zvýšeným výskytem vysoce reaktivních
kyslíkových
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mitochondriální membráně [12, 60, 61]. Postižení jedinci od narození trpí velmi závažnými
poruchami nervového systému, laktátovou acidosou a hypertrofickou kardiomyopatií,
které jsou natolik závažné, že postižení jedinci umírají ve velmi nízkém věku [54].

2. 5. Fosforylační aparát mitochondrií
Fosforylační aparát mitochondrií je tvořen třemi proteiny lokalizovanými ve vnitřní
mitochondriální membráně, které jsou esenciální pro syntézu ATP. ATP synthasa je
zodpovědná za tvorbu ATP procesem oxidační fosforylace a vzhledem k tomu, že vnitřní
mitochondriální membrána je zcela nepropustná pro většinu molekul, musí existovat velmi
specifické transportní systémy zajišťující transport molekul substrátů (ADP a Pi) do matrix.
Tyto funkce zastávají dvě další komponenty fosforylačního aparátu, tj. přenašeč adeninových
nukleotidů (ANT) a fosfátový přenašeč (PiC). ANT slouží jako výměník nově
nasyntetizovaného ATP za extramitochondriální ADP, které se tak dostane do matrix. Druhý
ze substrátů, Pi, je transportován symportem spolu s H+ specifickým přenašečem PiC. Oba
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transportní systémy patří do rodiny mitochondriálních přenašečů SLC25 přepravujících různé
metabolity (H+, molekuly citrátu, ADP,…) přes vnitřní membránu do a z matrix.

2. 5. 1. Přenašečové systémy rodiny SLC25
Velikost a stavba všech přenašečů rodiny SLC25 je velmi podobná. Molekulová
hmotnost se pohybuje kolem 30 kDa a skládají se ze tří podobných po sobě se opakujících
zhruba 100 aminokyselin dlouhých sekvencí utvářejících tři hlavní domény tvořené vždy
dvěma transmembránovými úseky procházejícími membránou v podobě helixu (Obr. 2. 6)
[62]. Předpokládá se, že se přenašeče vyskytují v podobě homodimerů. Proteiny jsou důležité
nejen svou transportní funkcí, ale některé z nich se podílí i na regulacích řady fyziologických
procesů, a i proto jejich defekty vedou k řadě vážných onemocnění. Některé z přenašečů jsou
exprimovány ve všech tkáních, jiné najdeme jen v některých. U všech platí, že jsou kódovány
nDNA a do mitochondrií se dostávají odlišným mechanismem od jaderně kódovaných
OXPHOS podjednotek. Většina přenašečů je kódována několika genovými isoformami. Jinak
je tomu u PiC, který je kódován jen jedním genem, a teprve až následným alternativním
sestřihem dochází k tvorbě tkáňově odlišných isoforem, které jsou pro celou rodinu SLC25
typické. Doposud bylo popsáno zhruba 20 různých přenašečových systémů zabezpečujících
transport metabolitů oxidační fosforylace, Krebsova cyklu, cyklu močoviny a dalších molekul
[63].

Obr. 2. 6: Topologie přenašečů z rodiny SLC25 [63].
Transportní systémy jsou tvořeny celkem třemi si podobnými doménami sestávajícími ze dvou
transmembránových helixů, které jsou v rámci domény propojeny dlouhou hydrofilní smyčkou
zanořující se do vnitřní mitochondriální membrány.

2. 5. 1. 1. ANT (isoformy SLC25A4, SLC25A5 a SLC25A6)
ANT přenašeč byl vůbec prvním proteinem rodiny SLC25, který byl popsán, a to
včetně jeho primární struktury [64]. U člověka jsou známy tři isoformy, SLC25A4 (ANT1,
svalová), SLC25A5 (ANT2, všudypřítomná, jaterní) a SLC25A6 (ANT3, specifická
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pro rychle proliferující tkáně). Vykazují vysokou specifitu pro substrát, netolerují žádné
strukturní změny v molekule ADP ani ATP. Nedostatek ANT přenašečů způsobuje velmi
vážné myo- a kardiomyopatie.
ANT přenašeč je nyní velmi spojován s tzv. mitochondrial permeability transition pore,
který jak se zdá hraje ústřední roli v apoptóze. Pro jeho funkci a správnou asemblaci je
nezbytný fosfolipid kardiolipin [65].

2. 5. 1. 2. PiC (isoformy PiC-A a PiC-B genu SLC25A3)
Hlavním úkolem PiC přenašeče je transport Pi do matrix mitochondrie. U člověka,
skotu i potkana byl popsán pouze jeden gen (SLC25A3) kódující tento přenašeč. Gen
SLC25A3 obsahuje celkem devět exonů a u dvou z nich dochází k alternativnímu sestřihu,
díky němuž vznikají dvě různé tkáňově specifické isoformy PiC-A a PiC-B lišící se ve svých
N-koncových částech [66]. Isoforma PiC-A (svalová) se vyskytuje pouze ve svalu, naopak
isoforma PiC-B (jaterní) je všudypřítomná. Obě isoformy se podílí na Pi/H+ symportu
a vykazují podobné substrátové specifity. Liší se však svými katalytickými konstantami Km,
které, jak se zdá, odráží potřeby tkání, v nichž se daná isoforma vyskytuje. PiC-B je
exprimován ve všech tkáních a odpovídá na běžné energetické potřeby buňky, ale v případě
stresu například při svalové kontrakci je potřeba právě isoforma PiC-A s nižší substrátovou
afinitou, která dokáže Pi do matrix transportovat rychleji. Isoformy odráží potřeby tkáně
a umožňují modulovat tvorbu ATP v buňkách [67].

2. 6. Superkomplexy savčích mitochondrií
Pomocí rentgenové krystalografie je detailně popsána struktura všech OXPHOS
komplexů, jejichž organizace se však zdá být daleko komplikovanější a strukturalizovanější,
než se předpokládalo [20, 68]. Výzkumy posledních patnácti let ukazují komplexy uspořádané
do vyšších strukturních a funkčních celků, tzv. superkomplexů (SK), a jejich přesná složení
jsou studována. Předpokládá se, že komplexy tvořící vyšší celky jsou pouhým prvním krokem
vedoucím
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tzv. respiratory strings [69].
V rámci eukaryotních organismů bylo popsáno několik typů SK [68], které se liší jak
svým složením, stechiometrickými poměry mezi komplexy i stabilitou. SK jsou tvořeny
komplexy I, III a IV. Zbývající komplex II dýchacího řetězce zabezpečující alternativní vstup
elektronů do dýchacího řetězce SK nevytváří [20]. I komplex ATP synthasy je schopen tvorby
různých oligomerních uspořádání [5, 70] a patrně utváří společně se zbylými komponentami
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fosforylačního aparátu tzv. ATP synthasom [1, 2]. Na tvorbě SK se svým způsobem podílí
i glycerofosfolipid kardiolipin, který je ve vnitřní mitochondriální membráně hojně zastoupen.
Dnes je známo, že není esenciální pro formaci SK a vyšších struktur ATP synthasy, jak se
původně předpokládalo [21, 71], ale zabezpečuje stabilizaci samotných OXPHOS komplexů,
SK a oligomerů ATP synthas [72]. Změny v jeho obsahu nebo struktuře jsou spojovány
s řadou vážných onemocnění [73].
Důležitým a často i kritickým bodem v charakterizaci SK je jejich solubilizace. Jelikož
se jedná o membránové proteiny, je nezbytné je pro další kroky z membrán uvolnit právě
pomocí detergentů, které však nesmí narušit protein-proteinové interakce. Nejvhodnějšími
a nejpoužívanějšími detergenty jsou Triton X-100 a digitonin [4]. SK jsou studovány pomocí
různých typů nativních elektroforéz s využitím neiontových detergentů zachovávajících
nekovalentní interakce mezi komplexy, dvourozměrných elektroforéz (2DE) nebo metody
imunoprecipitace pro objasnění složení SK.
Existují dva modely popisující uspořádání enzymů v rámci fosfolipidové dvojvrstvy,
novější tzv. fluid state model a starší model tzv. solid state model. Model tekutého stavu (fluid
state model) je charakterizován volným pohybem jednotlivých OXPHOS složek v membráně,
který je doprovázen náhodnými a přechodnými vzájemnými interakcemi komplexů
a mobilních přenašečů zajišťujících elektronový transport. Stále více vědců se však přiklání
k modelu druhému [20], který navrhuje existenci vyšších uspořádání komplexů do funkčních
struktur zajišťujících přímé a tím i rychlejší směrování substrátu (substrate channeling)
z jednoho enzymu na druhý. Tato tvrzení jsou podporována řadou výsledků včetně
opakovaných purifikací popsaných SK, a to dokonce i v jejich stechiometrickém složení.
Vzájemné interakce mezi OXPHOS komplexy se zdají být velmi stabilní, a to dokonce i vůči
sonikaci, naopak velmi citlivé jsou vůči většině detergentů s výjimkou digitoninu [21].
Obsah SK se v organismech liší v závislosti na energetických potřebách buňky.
Předpokládá se však vzájemná koexistence komplexů se SK v rámci membrány, přičemž
zřejmě dochází k velmi dynamickým přechodům OXPHOS komplexů v SK a naopak [20].
U savců byly popsány dva typy aktivních SK, I1III2 a I1III2IV1 označovaný jako
tzv. respirasom (Obr. 2. 7). Menší ze superkomplexů je považován za stavební kámen
respirasomu a je to vůbec první SK, který byl popsán. Jeho molekulová hmotnost se pohybuje
okolo 1500 kDa. Nejlépe a nejčastěji je studován u Arabidopsis thaliana, kde je SK I1III2
stabilnější v porovnání se stejným SK savců. Předpokládá se, že za to může delší
membránová část komplexu I interagující s dimerem komplexu III [23]. U lidského SK I1III2
byla nalezena specifická stabilizace komplexu I vlivem vzájemné interakce s komplexem III2
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[3, 5, 6, 21, 74]. Respirasom je nejvyšší formou asociace OXPHOS komplexů [75], tvarem
připomíná nepravidelný trojúhelník s hmotností kolem 1700 kDa a vykazuje vyšší aktivitu
a stabilitu [22]. Stechiometrie komplexů v respirasomu byla potvrzena řadou biochemických
a strukturních studií [4, 22]. Komplexy III a IV interagují s membránovou částí komplexu I
[76], pro jehož správnou asemblaci a stabilitu je nezbytný dimer komplexu III [3, 5, 21].
Pomocí prostorové projekce byl navržen model respirasomu u skotu, který jednoznačně
umožnil určit pozice a vzájemné orientace komplexů včetně lokalizace vazebných míst
pro mobilní přenašeče. Vazebná místa byla v rámci SK predikována v těsné blízkosti, lze tedy
uvažovat o tzv. substrate channeling. Vzhledem k značným interakčním plochám komplexů
III a IV s komplexem I dochází k poměrně stabilní asociaci největšího popsaného SK [77].

Obr. 2. 7: Navržený model respirasomu [77].
OXPHOS komplexy jsou od sebe barevně odlišeny, komplex I je znázorněn žlutě, dimer
komplexu III červeně a komplex IV je zelený. Znázorněna jsou také vazebná místa pro ubichinon
(černý rámeček), ubichinol (šedý rámeček) a cytochrom c (světle modrý rámeček).

2. 7. Oligomerizace ATP synthasy
Jak již bylo zmíněno, ATP synthasa se v mitochondriích vyskytuje i v oligomerní
podobě. První dimery ATP synthasy byly popsány u kvasinky [37]. Postupně byly
charakterizovány nejen stabilní dimery u různých organismů [4, 21, 23], ale i trimery
a tetrametry ATP synthasy [5, 70]. Molekulová hmotnost dimeru ATP synthasy se pohybuje
okolo 1300 kDa. Pomocí separace podjednotek byly u kvasinky charakterizovány tři
podjednotky podílející se na stabilizaci dimerního uspořádání komplexu. Podjednotky e, g a k
nejsou nezbytné pro funkci enzymu, nepodílí se na fosforylaci molekul ADP za vzniku ATP,
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ale svoji nezastupitelnou roli plní právě při dimerizacích. Deleční mutanty ve zmíněných
podjednotkách postrádaly dimery ATP synthasy a vykazovaly velmi odlišnou morfologii
vnitřní membrány [37]. Lze tedy předpokládat, že dimery ATP synthasy mají vliv
na formování krist [78, 79]. ATP synthasy spolu asociují skrz Fo subkomplexy, mezi jejichž
podjednotky patří právě ty tři zmiňované. Fo transmembránové části spolu svírají úhel
v rozmezí 35–90°, který se zdá být specifický pro daný druh. Dané úhly mezi hydrofobními
oblastmi dimerů ATP synthas podporují ohyby membrány, a podílejí se tedy na tvorbě krist
[76]. Jsou i návrhy, že by se na dimerizacích podílely nejen podjednotky ATP synthasy,
ale i ANT nebo PiC [20]. Fyziologická role dimerů/oligomerů ATP synthasy není objasněna.
Zdá se, že existuje propojení mezi morfologií vnitřní membrány a schopností ATP synthasy
oligomerizovat [70, 78, 79]. Stabilní asociace ATP synthasy do vyšších struktur se zdají být
esenciální pro vlastní bioenergetickou funkci mitochondrií skrze tvorbu „protonových pastí“
ve zformovaných kristách [80, 81].

2. 8. ATP synthasom
ATP synthasa je schopna syntézy ATP jen za přítomnosti ANT a PiC ve vnitřní
mitochondriální membráně. Bez těchto specifických transportních systémů by svoji
enzymatickou roli nemohla vykonávat. Právě proto jsou všechny tři komponenty
fosforylačního aparátu pro buňku esenciální a není překvapivé, že by i tyto tři proteiny mohly
společně asociovat a utvářet jakýsi superkomplex, tzv. ATP synthasom [1, 2]. Vzájemné
interakce mezi komponentami byly studovány na mitoplastech, tedy v uměle vytvořených
váčcích tvořených pouze vnitřní mitochondriální membránou. Mitoplasty byly purifikovány
a frakcionovány s cílem získat takové oblasti membrán, ve kterých je vysoký podíl ATP
synthasy, tedy v oblastech krist, které právě oligomerní ATP synthasy formují [78, 79].
Pomocí širokého spektra detergentů bylo studováno, zda se v solubilizovaných vzorcích
z připravených frakcí mitoplastů vyskytují funkční komponenty fosforylačního aparátu a zda
se tam vyskytují i intaktní podoby ATP synthasomů. Celkem z osmdesáti různých detergentů
čtyři vyhovovaly a funkční proteiny obsahovaly. Tyto solubilizáty byly podrobeny dalším
experimentům včetně sedimentace v sacharosovém gradientu nebo SDS-PAGE. Výsledky
experimentů potvrzovaly vzájemné interakce a kolokalizace plně funkčních komponent
ATP synthasomu a zdají se být velmi důležitými prvotními pokusy, které poskytly jakési
návody pro další studium vzájemných asociací mezi složkami fosforylačního aparátu [1].
Pomocí elektronové mikroskopie propojené s imunodetekcí byla prokázána interakce
ANT a PiC u báze transmembránové Fo části. S využitím speciálních programů [82] byl
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ze získaných 2D elektronmikroskopických snímků navržen 3D model ATP synthasomu
(Obr. 2. 8) [2]. Přesná 3D struktura ATP synthasy s vysokým rozlišením je známa [83],
problém je ale s přenašeči, jejichž 3D struktury chybí [1]. Z dostupných a doposud popsaných
struktur přenašečů byly k 3D modelu ATP synthasy jejich pravděpodobné 3D modely
„fitovány“ podle získaných 2D elektronmikroskopických snímků. Tvar ATP synthasomů,
tzv. dumbbell-like struktura, na které lze rozlišit stejně jako u ATP synthasy tři hlavní části,
a to hlavičku (F1 subkomplex), membránovou část (Fo) a stonek propojující obě části.
Přenašeče byly detekovány u báze ATP synthasy a stranou od oblasti protonového kanálu
na rozhraní

podjednotky

a

a

c-prstence.

Predikovaná

stechiometrie

komponent

ATP synthasomu je 1:1:1 (ATP synthasa:ANT:PiC). Navržený model a předpokládaná
lokalizace přenašečů v ATP synthasomu však nemusí být konečné. Je potřeba provést řadu
dalších biochemických studií a optimalizovat rozlišení 3D modelu. Je řada otázek, které
nejsou zodpovězeny. Je nutné objasnit, zdali se v ATP synthasomu vyskytují pouze
monomery přenašečů nebo jejich aktivní a v buňkách se běžně vyskytující dimery [84].
Vzhledem k podobným molekulovým hmotnostem, tvarům i stavbám ANT a PiC je také
velmi obtížné určit, který z přenašečů se kde v rámci ATP synthasomu vyskytuje. Problémem
jsou kompletní 3D struktury přenašečů s vysokým rozlišením, které chybí a mohly by
napomoci k přesnému umístění přenašečů u membránové báze ATP synthasy [1].
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Obr. 2. 8: 3D model ATP synthasomu [2].
Model byl navržen pomocí programu EMAN [82] ze získaných elektronmikroskopických 2D
snímků ATP synthasomu. Na obrázcích je žlutě znázorněná ATP synthasa (A) včetně své
F1 globulární části, centrálního stonku a Fo membránově vázané části (B) se znázorněným
c-prstencem. Model ATP synthasomu (C) ukazuje na vzájemné asociace mezi přenašeči (červeně
a zeleně) a Fo částí ATP synthasy. Na posledním obrázku (D) je pohled zdola na ATP synthasom.
Z dosud získaných výsledků nelze přesně určit, kde se který z přenašečů vyskytuje.
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3. CÍLE PRÁCE
V rámci diplomové práce byly stanoveny tyto cíle:
1. Izolace mitochondrií ze tkání potkana a z buněčných kultur (výchozí materiál
pro pokusy).
2. Detekce a kvantifikace komponent ATP synthasomu pomocí specifických protilátek
(SDS-PAGE/WB).
3. Analýza enzymových aktivit (spektrofotometrie, aktivita v gelu).
4. Charakterizace případných změn v obsahu ANT a PiC na základě redukovaného
obsahu ATP synthasy (fyziologické a patologické snížení ATP synthasy).
5. Studium vzájemných interakcí komponent ATP synthasomu pomocí nativních
a dvourozměrných elektroforéz (BN-PAGE/WB, 2DE).

Ke splnění cílů byly využity dva modely:
1. Potkani kmene Wistar – studium tkáňových a vývojových rozdílů
a. dospělý potkan (6 tkání): srdce, sval, mozek, HT, ledviny, játra
b. novorozený potkan (3 tkáně): srdce, HT, játra
2. Buněčné kultury a linie (Tab. 3. 1) – studium patologických změn:
a. fibroblasty s mutací v genu TMEM70 (asemblační faktor ATP synthasy)
b. fibroblasty s mutací v ATP6 [14] (mitochondriálně kódovaná podjednotka Foa
ATP synthasy)
c. fibroblasty s mutací v ATP5E [15] (mutace v podjednotce F1ε ATP synthasy)
d.

ρ0 buňky s deplecí mtDNA [85]

e. 143+ buňky (kontrolní buňky k ρ0)
Název buněčné linie
Kontrolní linie 143

+

Použitá zkratka
143

+

Mutace
–

Linie ρ0 (143+ buňky bez mtDNA)

ρ0

deplece mtDNA

Tři kontrolní kultury fibroblastů

Ctrl

–

Fibroblasty s mutací v ATP6 (Foa)

mutATP6

9205delTA, mtDNA (gen ATP6)

Fibroblasty s mutací v ATP5E (F1ε)

mutATP5E

gen ATP5E, nDNA

Sedm linií s defektem v TMEM70

mutTMEM70

gen TMEM70, nDNA

Tab. 3. 1: Seznam a charakterizace použitých buněčných kultur a linií s defektem v ATP
synthase.
V práci byly využity linie odvozené od lidského osteosarkomu (ρ0 a kontrolní linie 143+)
a primární kultury fibroblastů od kontrol a pacientů s různými defekty vedoucími ke sníženému
obsahu ATP synthasy (mutATP5E a mutTMEM70) nebo ke snížené funkci enzymu (mutATP6).
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4. MATERIÁL A METODY
4. 1. Materiál
4. 1. 1. Seznam použitých chemikálií
Běžné laboratorní chemikálie jako anorganické soli, kyseliny nebo zásady nejsou
v seznamu zahrnuty a byly zakoupeny u výrobců Sigma (USA) nebo Lachema (ČR). Všechny
použité chemikálie byly alespoň čistoty p. a.

Acetonitril

Merck, USA

Acetyl-CoA

sodná sůl, Sigma, USA

ADP

sodná sůl, Sigma, USA

ATP

disodná sůl, Sigma, USA

Činidlo Bradfordové

Bio-Rad, USA

BSA (fetální hovězí sérum)

Sigma, USA

Coomassie Briliant Blue R-250

Sigma, USA

DDM

Sigma, USA

DMEM

PAA, UK

Digitonin

Sigma, USA

DMSO

Sigma, USA

EDTA

Sigma, USA

EGTA

Sigma, USA

FBS (fetální hovězí sérum)

Sigma, USA

FCCP

Sigma, USA

Glycin

REANAL, Maďarsko

Guanidinhydrochlorid

Sigma, USA

HEPES

Sigma, USA

Laktino sušené mléko (1,3 % tuku)

Promil, SR

Methanol

Penta, ČR

Oligomycin

Sigma, USA

Oxalacetát

Sigma, USA

Peroxodisíran amonný

Bio-Rad, USA

SDS (dodecylsulfát sodný)

Sigma, USA
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Serva Blue G

SERVA, Německo

Standard molekulové hmotnosti

Thermo Scientific, USA

(PageRulerTM Prestained Protein Ladder)
Standard molekulové hmotnosti

Amersham, UK

(HMW Calibration Kit for Native
Electrophoresis)
TEMED

SERVA, Německo

Tris

Sigma, USA

Trypsin

Sigma, USA

Triton X-100

Sigma, USA

Tween-20

Sigma, USA

4. 1. 2. Seznam použitých protilátek

Primární protilátky:
Protilátka proti
antigenu
(protein, podjednotka)

Katalogové číslo
(u komerčních)

Výrobce

Ředění

Typ

F 1α

MS502

Mitosciences, USA

1:1 000

myší mono

F 1β

MS503

Mitosciences, USA

1:2 000

myší mono

F 1γ

GTX114275

GeneTex, USA

1:3 000

králičí poly

F 1δ

GTX101503

GeneTex, USA

1:1 000

králičí poly

Godinot, Francie

1:500

králičí poly

Foa
Cox1

MS404

Mitosciences, USA

1:100

myší mono

BN OXPHOS kit

MS603

Mitosciences, USA

1:250

myší mono

ANT

Prof. G. Brandolin, Francie

1:2 000

králičí poly

ANT

Prof. J. Kolarov, Slovensko

1:1 000

králičí poly

PiC

15855-1-AP

Proteintech, USA

1:500

králičí poly

PiC

SAB1400208-50UG

Sigma, Německo

1:1 000

myší poly

PiC-A, PiC-B

Prof. F. Palmieri, Itálie

1:1 000

králičí poly

porin

Prof. V. de Pinto, Itálie

1:1 000

králičí poly

Tab. 4. 1: Seznam použitých primárních protilátek.
Protilátky byly před použitím naředěny do TBST 0,1% podle seznamu. Zkratky použité v tabulce:
mono (monoklonální protilátka), poly (polyklonální protilátka), BN OXPHOS kit (koktejl
protilátek proti podjednotkám OXPHOS komponent).
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Sekundární protilátky konjugované s fluoroforem:
Alexa Fluor 680, goat anti-mouse IgG A21058, Molecular Probes, USA
Alexa Fluor 680, goat anti-rabbit IgG A21076, Molecular Probes, USA
IR Dye 800, goat anti-mouse IgG Rockland, USA
IR Dye 800, goat anti-rabbit IgG Rockland, USA
Ředění 1:3 000 v TBST

4. 2. Metody
4. 2. 1. Izolace mitochondrií ze tkání potkana
K pokusům byli použiti přibližně dvouměsíční potkani kmene Wistar (BioTest
Konárovice, ČR). Zvířata měla volný přístup k vodě a potravě (standardní laboratorní dieta),
pouze den před experimentem jim bylo krmivo odebráno. Následující den byla pokusná
zvířata usmrcena dislokací krční páteře v CO2 narkóze. Novorození potkani byli ve věku
3–5 dní. Všechny studie byly vedeny ve shodě s Guide for the Care and Use of Laboratory
Animals publikovaném US National Institutes of Health (NIH Publication No. 85–23, revise
1996).

Příprava roztoků
H-médium (srdce, játra, ledviny) – 220 mM D-mannitol, 70 mM sacharosa, 2 mM HEPES,
0,5 g/l BSA, pH 7,2
KTE médium (sval) – 150 mM KCl, 50 mM Tris-HCl, 2 mM EDTA, pH 7,4
MIL médium (mozek) – 210 mM D-mannitol, 70 mM sacharosa, 5 mM Tris, 1 mM EDTA,
pH 7,4
STE médium (HT) – 250 mM sacharosa, 10 mM Tris-HCl, 2 mM EDTA, pH 7,2

Postup izolace mitochondrií
Mitochondrie byly izolovány ze srdce, svalu, mozku, HT, ledvin a jater dospělých
potkanů a ze srdce, HT a jater novorozených potkanů. Mitochondrie byly získány pomocí
diferenciální centrifugace [86]. Všechny kroky izolace byly provedeny na ledu nebo při 4 °C.
K centrifugaci byla využita chlazená centrifuga SIGMA 3K18 s rotory SIGMA 19 776,
11 133 a 12 131 (Sigma, USA).
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Jednotlivé tkáně byly vypreparovány, očištěny od pojiva a omyty v příslušném
izolačním mediu (viz Příprava roztoků). Tkáně byly zváženy a na Petriho misce položené
na ledu rozstříhány na malé kousky. 5 a 10% (w/v) homogenáty byly připraveny
ve vychlazeném skleněném homogenizátoru (RZR 2041, Heidolph Instruments, Německo)
pěti tahy rotujícího teflonového pístu (800 rpm). Homogenáty byly přelity do označených
centrifugačních zkumavek (50 ml) a centrifugovány podle tabulky (Tab. 4. 2). Vzniklé
supernatanty byly přefiltrovány přes 4 vrstvy gázy do nových centrifugačních zkumavek
(50 ml) a centrifugovány 15 min při 5 190 g. Supernatanty byly po centrifugaci odstraněny
a lipidy ze stěn zkumavek otřeny gázou. Sedimenty obsahující mitochondriální frakce byly
resuspendovány v malém množství izolačního média a následně byly přepipetovány
do nových označených zkumavek. Sedimenty byly dvakrát promyty médiem. Při prvním
promytí byly centrifugovány 10 min při 11 200 g, druhé promytí probíhalo resuspendováním
sedimentů v menších objemech izolačního media bez BSA v 1,5 ml mikrozkumavkách
a frakce byly centrifugovány 10 min při 14 400 g. Po poslední centrifugaci byly supernatanty
odstraněny a sedimentované mitochondrie resuspendovány v 1 ml izolačního média bez BSA,
které by interferovalo při měření koncentrace proteinů. Od standardního protokolu se lišila
příprava svalových mitochondrií, mitochondrií z HT a mozkových mitochondrií viz Tab 4. 2.
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Srdce, játra, ledviny
Médium

H

(BSA mg/ml)

(0,5 mg/ml BSA)

Sval
KTE

HT

Mozek

STE

MIL

(0,5 mg/ml BSA)

(20 mg/ml BSA)

Ultrathorax

homogenizace

Kroky

2x 15 s

centrifugace 10 min při

předcházející

(větší

13 000 g

sonda,

rehomogenizace sedimentu

stupeň 4)

v původním objemu STE

homogenizaci
Homogenizace na

5–8 tahů rotujícího pístu (800 rpm)

ledu
Homogenát % (w/v)

10%

5%

5%

5 min při 600 g

4 min při 830 g

Centrifugace (4 °C)

sp. 10 min při 15 000 g

sp. 15 min při 5 190 g

sed. + digitonin (3 min)
10 min při 12 000 g

sp. 10 min při 11 200 g

sed. 10 min při 12 000 g

sed. 10 min při 14 400 g
Médium + BSA

500 ml

(ml)

(250 mg BSA)

Další roztoky

100 ml

10%

sed. 10 min při 12 000 g
100 ml
(50 mg BSA)

150 ml (3 g BSA)
10% (w/v) digitonin
(DMSO)

Tab. 4. 2: Izolace mitochondrií ze tkání potkana.
Tabulka shrnuje postupy izolace mitochondrií z různých tkání. Izolace mitochondrií ze srdce, jater
a ledviny je totožná, u svalu předchází homogenizaci „rozmixování“ tkáně pomocí ultrathoraxu.
Homogenát HT je nejprve centrifugován 10 min při 13 000 g, supernatant je odstraněn, stěny
zkumavky otřeny (zbavení se tuku) a sediment je znovu homogenizován v původním objemu
média a následně stáčen při 830 g podle tabulky (od tohoto kroku postup stejný jako u srdce, jater,
svalu a ledvin). Izolace mitochondrií z mozku se liší v použitých hodnotách g a přídavku
digitoninu pro odstranění synaptosomů. Popis postupu „Izolace mitochondrií“ v textu se vztahuje
především na srdce, játra a ledviny. Zkratky použité v tabulce: sed. (sediment), sp. (supernatant).

4. 2. 2. Tkáňové kultury
Jako buněčný model sloužily fibroblasty pacientů s defekty ATP synthasy, ρ0 buňky
a 143+ buňky. Buňky byly kultivovány na Petriho miskách (průměr 10 cm) v 12 ml DMEM
(Dulbecco´s modified Eagle´s medium) s 10% (v/v) fetálním hovězím sérem (FBS) a 20 mM
HEPES v přítomnosti antibiotik penicilinu (10 U/ml) a streptomycinu (10 µg/ml). Kultivace
probíhala v termostatu při 37 °C a v atmosféře s 5% CO2. Buňky byly pasážovány a sklízeny
podle potřeby.

Příprava roztoků pro sklízení buněk
PBS – 140 mM NaCl, 5 mM KCl, 8 mM Na2HPO4.12 H2O, 1,5 mM KH2PO4, pH 7,2–7,3
upraveno NaOH
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Trypsin 2% (w/v) v PBS, přečištění filtrací přes 0,22 µm filtr
EDTA 2% (w/v) v PBS, přečištění filtrací přes 0,22 µm filtr
T+E – 5 ml 2% trypsin + 2 ml 2% EDTA + 43 ml PBS, přečištění filtrací přes 0, 22 µm filtr,
poté přidat 150 ml PBS

Sklízení buněk
Kultivační médium bylo z kultivačních misek slito do kádinky a ponecháno na ledu
(uchováno pro zastavení „trypsinizace“). Zbytky média byly z misek odsáty, následně
vypláchnuty pomocí PBS. Po odsátí PBS bylo přidáno 1,5 ml T+E. Misky byly ponechány
v termostatu při 37 °C po dobu cca 15–20 min, během níž se přisedlé buňky začaly postupně
uvolňovat ze dna misky (působení T+E). Po uvolnění všech buněk bylo do misek přidáno
5 ml slitého média pro zastavení „trypsinizace“. Dno misek bylo opakovaně oplachováno
médiem, aby došlo k uvolnění většiny buněk a vytvoření homogenní buněčné suspenze, která
byla přepipetována do vychlazených centrifugačních zkumavek (15 ml). Zkumavky byly
centrifugovány (centrifuga SIGMA 3K18, výkyvný rotor SIGMA 11 333) po dobu 5 min při
300 g. Poté byl supernatant odstraněn a sediment buněk resuspendován ve vychlazeném PBS.
Objem byl doplněn na cca 10 ml a znovu centrifugován (5 min při 300 g). Promývání bylo
2× opakováno. Před posledním promýváním byly resuspendované buňky přeneseny
do předvážené zkumavky a centrifugovány. Po odsátí supernatantu a zvážení zkumavek
s peletkami byly vypočteny vlhké hmotnosti peletů. Následovala izolace mitochondrií
z buněčné suspenze.

4. 2. 3. Izolace mitochondrií z buněčné suspenze

Příprava roztoků
SEKT – 250 mM sacharosa, 40 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, 2 mM EGTA, pH 7,6
SEKTP – SEKT s přídavkem proteasových inhibitorů (PIC, 1:500)
10 mM Tris pufr s PIC (1:500)
1,5 M sacharosa s PIC (1:500)

Postup izolace mitochondrií
Zvážený pelet byl resuspendován v 10 mM Tris pufru obsahujícím inhibitory proteas
(PIC) o objemu daném váhou peletu (10 ml pufru/mg peletu). Resuspendované buňky byly
ručně homogenizovány v homogenizéru (objem 7 ml) sklo/sklo 8–10 tahy skleněného pístu.
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K homogenátu byla přidána 1,5 M sacharosa o objemu rovnému 1/5 objemu Tris pufru
a po důkladném zamícháníní byl homogenát 10 min centrifugován při 600 g. Po centrifugaci
byl supernatant obsahující uvolněné mitochondrie ponechán na ledu, sediment tvořený
nerozbitými buňkami byl resuspendován v SEKTP a rehomogenizován 8–10 tahy pístu.
Následovala opět centrifugace (10 min při 600 g) a vzniklý supernatant byl spojen
se supernatantem z předešlé centrifugace. Spojené supernatanty byly centrifugovány po dobu
10 min při 10 000 g. Vzniklý pelet byl resuspendován v cca 500 µl SEKTP a naposled
centrifugován při 10 000 g (10 min). Následně byl pelet s mitochondriemi resuspendován
v 500 µl SEKTP a byla stanovena koncentrace proteinů. Naizolované mitochondrie byly
rozalikvotovány a uchovány jako pelety v mikrozkumavkách při −80 °C.

4. 2. 4. Stanovení koncentrace proteinů ve vzorku
Obsah proteinů ve vzorku byl stanoven metodou podle Bradfordové [87]. Standardy
pro kalibrační přímku byly připraveny ze zásobního roztoku BSA o koncentraci 0,2 mg/ml.
Kalibrační roztoky (standardy) byly připraveny podle tabulky (Tab. 4. 3). Vzorky (naředěné
podle potřeby) byly napipetovány do zkumavek, doplněny vodou do objemu 1 ml a 20 s
sonikovány mikrosondou při intenzitě 20 % (sonikátor Bandelin, SONOPLUS, Francie).
Ke každému standardu a vzorku bylo přidáno 250 µl činidla Bradfordové a vzniklé směsi byly
okamžitě vortexovány. Po dvou minutách inkubace byla změřena absorbance (A) při vlnové
délce 595 nm na spektrofotometru BioPhotometer (Eppendorf, Německo) v kyvetě o šířce
1 cm. Na základě kalibrační přímky byla stanovena koncentrace proteinů ve vzorku (mg/ml).
VBSA (µ
µl) VH2O (ml)
0

1,00

20

0,98

40

0,96

60

0,94

80

0,92

100

0,90

Tab. 4. 3: Příprava kalibračních roztoků (standardů) pro stanovení koncentrace proteinů
ve vzorku podle Bradfordové.
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4. 2. 5. Separační elektroforetické metody
K analýze

mitochondriálních

proteinů

se

hojně

využívají

metody

separace

v polyakrylamidovém gelu (PAGE) ve spojení se specifickou imunodetekcí proteinů
na polyvinylidenfluoridové (PVDF) membráně, na kterou jsou přeneseny z gelu pomocí
elektroblotu (metoda tzv. western blot, WB). Kombinace PAGE/WB umožňuje analyzovat
jak změny v obsahu proteinů, tak změny v podjednotkovém složení multipodjednotkových
komplexů, jako jsou enzymy dýchacího řetězce a dále jejich supramolekulární struktury,
tzv. superkomplexy. Existují různé typy elektroforéz, které separují proteiny buď za nativních
podmínek (BN-PAGE, hrCNE a další), nebo za podmínek denaturujících (SDS-PAGE). Oba
typy elektroforéz lze kombinovat do různých dvoj- i vícerozměrných systémů [88, 89].

4. 2. 5. 1. SDS-PAGE
K detekci a kvantifikaci studovaných mitochondriálních proteinů byla využita
elektroforéza za denaturujících podmínek (SDS-PAGE) s tricinovým pufračním systémem
(lepší separace proteinů o menších hmotnostech) [90]. Separace proteinů byla kombinována
s elektrotransferem proteinů na PVDF membránu (WB) a následně byla provedena specifická
detekce proteinů protilátkami. Během SDS-PAGE dochází k denaturaci proteinů (linearizace
v důsledku rozrušení vodíkových vazeb) působením aniontového detergentu dodecylsulfátu
sodného (SDS), který se na protein naváže (dává mu záporný náboj) a ruší tak vyšší
uspořádání proteinů (sekundární i terciární struktury). Kovalentní vazby mezi cysteiny
jednoho proteinu nebo mezi různými proteiny utváří tzv. disulfidické můstky (-S-S-), které
jsou redukovány (-S-H H-S) působením 2-merkaptoethanolu přítomného ve vzorkovém
lyzačním pufru (SLB). Náboj bílkovin je zcela překryt anionty SDS, takže se pro separaci
molekul proteinů prakticky uplatňuje pouze jejich velikost.

Příprava roztoků
AB (směs akrylamid/bisakrylamid) – 48% (w/v) akrylamid, 1,5% (w/v) bisakrylamid
Gelový pufr 3× (GB 3×) – 3 M Tris-HCl, 0,3% SDS, pH 8,45
APS – 10% (w/v) peroxodisíran amonný
Vzorkový lyzační pufr 3× (SLB 3×) – 6% (v/v) 2-merkaptoethanol, 12% (w/v) SDS, 150 mM
Tris-HCl, 30% (v/v) glycerol, 0,05% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250
Katodový pufr – 100 mM Tris-HCl, 100 mM Tricin, 0,1% (w/v) SDS, pH 8,25
Anodový pufr – 100 mM Tris-HCl, pH 8,9
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Standard molekulové hmotnosti (PageRulerTM Prestained Protein Ladder) – směs deseti
rekombinantních proteinů s molekulovou hmotností v rozmezí 10–170 kDa, 0,1–0,2 mg
proteinu/ml

Příprava vzorků
Vzorky na SDS-PAGE byly připravovány z izolovaných mitochondrií tkání
a buněčných kultur fibroblastů. K mitochondriím byl přidán lyzační pufr SLB 1×, SLB 2×
a SLB 3× tak, aby se výsledná koncentrace proteinů v připraveném vzorku pohybovala
v rozmezí 2–2,5 mg proteinu/ml a aby výsledná koncentrace lyzačního pufru byla SLB 1×.
Takto připravené vzorky byly inkubovány v zahřátém termobločku (DRI-BLOCK,
TECHNE, UK) při 40 °C po dobu 20 min. Poté byly rovnou použity nebo zamraženy
do −20 °C pro pozdější použití.

Průběh SDS-PAGE
Během SDS-PAGE dochází k separaci proteinů v gelu podle jejich molekulové
hmotnosti. Vlivem navázaného SDS (záporný náboj) putují proteiny od katody k anodě.
Diskontinuální SDS elektroforéza probíhala v 4% zaostřovacím gelu (stacking gel)
a v separačním 10% akrylamidovém gelu, které byly připraveny do kádinek podle rozpisu
v tabulce (Tab. 4. 4). Mezi skla vertikální elektroforetické aparatury (Bio-Rad MiniProtean II
s tloušťkou gelu 1 mm, Bio-Rad, USA) byl napipetován separační gel, který byl převrstven
vodou (zamezení inhibice polymerace gelu vzduchem). Po ztuhnutí gelu byla voda odsáta
a byl nanesen gel zaostřovací, do kterého byl vsunut hřebínek (vytvoření jamek pro vzorky).
Po zpolymerování gelu byly naneseny 3 µl standardu (PageRulerTM Prestained Protein
Ladder) a příslušné objemy vzorků podle rozpisu tak, aby nanesená množství proteinů činila
10–20 µg proteinu/slot. Do sestavené aparatury byl mezi skla nalit katodový pufr
a do elektroforetické vany pufr anodový. Elektroforéza probíhala nejdříve při 45 V (napětí
ze zdroje Consort, Belgie). Po doputování čela vzorků do separačního gelu (cca 1 cm
pod rozhraní mezi gely) bylo napětí zvýšeno na 90–100 V.
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Zaostřovací 4% gel

Separační 10% gel

5,00 ml

10,00 ml

AB

0,40 ml

2,00 ml

GB 3×

1,20 ml

3,30 ml

Glycerol

–

1,00 ml

H 2O

3,36 ml

3,64 ml

APS

40,00 µl

50,00µl

TEMED

4,00 µl

6,00 µl

Tab. 4. 4: Protokol na přípravu separačního a zaostřovacího gelu pro SDS-PAGE.

4. 2. 5. 2. Elektroforetické separace za nativních podmínek
Nativní elektroforézy umožňují separovat hydrofobní i solubilní proteiny, aniž by
rozrušily slabé protein-proteinové interakce spojující proteiny do vyšších strukturních celků
a superkomplexů. Separace probíhají za nativních podmínek a často i bez ztráty
enzymatických aktivit multipodjednotkových komplexů. Existuje několik různých typů
nativních elektroforéz lišících se především ve složení katodových pufrů [16]. Membránové
proteiny jsou před elektroforézou solubilizovány působením slabých neiontových detergentů
lišících se schopností zachování různých nekovalentních interakcí mezi komplexy [69].
Izolované mitochondrie byly solubilizovány předem stanovenou optimální koncentrací
buď dodecylmaltosidu (DDM), nebo digitoninu. Pro separaci byly využity gely s kontinuálně
se snižující velikostí pórů (gradientové gely). Nativní elektroforézy ve spojení s WB
a imunodetekcí byly účinným postupem pro detekci, kolokalizaci a analýzu změn
v komponentách ATP synthasomu. Během vypracovávání práce byly využity dva typy
nativních

elektroforéz:

modrá

nativní

elektroforéza

(BN-PAGE)

a

elektroforéza

bez přítomnosti barviva Coomassie Brilliant Blue G-250, tzv. high-resolution clear native
PAGE typu 3 (hrCNE-3) [16].
Kombinací modré nativní elektroforézy v prvním rozměru a SDS-PAGE v rozměru
druhém (BN-PAGE/SDS-PAGE) lze získat komplexní informaci o složení jednotlivých
superkomplexů a multipodjednotkových komplexů ve vzorku [88, 89]. I tato metoda,
dvourozměrná elektroforéza (2DE), byla využita pro studium složení ATP synthasomu.

4. 2. 5. 2. 1. HrCNE-3
Tento typ nativní elektroforézy byl použit pro separaci proteinů v gelu, po níž
následovala histochemická detekce hydrolytické aktivity ATP synthasy v gelu (ATP synthase
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hydrolytic in gel assay). Tato detekce není vhodná po separaci proteinů pomocí BN-PAGE,
protože barvivo Coomassie Brilliant Blue G-250 interferuje se vznikajícími barevnými
precipitáty [91].
Příprava roztoků
Solubilizační pufr – 2 mM 6-aminohexanová kyselina, 50 mM NaCl, 50 mM imidazol, 1 mM
EDTA, pH 7,0 (upraveno přidáním HCl)
20% (w/v) digitonin (rozpuštěný v solubilizačním pufru)
20% (w/v) DDM (rozpuštěný v solubilizačním pufru)
AB (směs akrylamid/bisakrylamid) – 48% (w/v) akrylamid, 1,5% (w/v) bisakrylamid
APS – 10% (w/v) peroxodisíran amonný
Gelový pufr 3× (GB-3×) – 75 mM imidazol, 1,5 mM 6-aminohexanová kyselina, pH 7,0
(upraveno přidáním HCl)
Katodový pufr – 50 mM Tricin, 7,5 mM imidazol, 0,05% (w/v) deoxycholát,
0,01% (w/v) DDM
Anodový pufr – 25 mM imidazol, pH 7,0 (upraveno přidáním HCl)
50% (v/v) glycerol
0,1% (w/v) Ponceau S v 50% glycerolu
Standard molekulové hmotnosti (HMW Calibration Kit for Native Electrophoresis) – směs
proteinů ve vialce: thyroglobulin (670 kDa), ferritin (440 kDa), katalasa (230 kDa), laktát
dehydrogenasa (140 kDa) a BSA (67 kDa)

Příprava vzorků
Izolované mitochondrie ze tkání/buněk byly resuspendovány v solubilizačním pufru
(~5 mg/ml), poté byl přidán čerstvě připravený detergent o konečné koncentraci
4 g na 1 g proteinu. Mitochondrie byly solubilizovány 15 min na ledu a centrifugovány
(20 min při 30 000 g). Supernatant (solubilizát) byl přepipetován do nových mikrozkumavek
a byla stanovena koncentrace proteinů (bez sonikace). Vzorky pro hrCNE byly připraveny
přidáním 1/10 objemu roztoku 0,1% Ponceau S s 50% glycerolem. Barvička umožňuje
sledovat čelo proteinů putujících gelem a snazší nanášení vzorku. Vzorky byly pro nativní
elektroforézy připravovány vždy čerstvé vzhledem k „rozpadání“ ATP synthasy při
zamražování a skladování v −20 °C.
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Průběh elektroforézy
Mezi skla vertikální aparatury MiniProtean III byl aplikován separační gel s gradientem
6–15% pomocí rotační pumpy a „mísiče gelů“ (Cole-Parmer Instruments, USA) do výšky asi
2 cm od horního okraje skel. Gely byly podvrstvovány pod destilovanou vodu, která byla
mezi skla aplikována jako první. Po ztuhnutí gradientového gelu a odsátí vody byl mezi skla
napipetován zaostřující gel (složení gelů pro nativní elektroforézy je uvedeno v tabulce
Tab. 4. 5) a vsunut hřebínek. Po zpolymerování zaostřujícího gelu byly nanášeny připravené
vzorky s Ponceau S (30–40 µg proteinu/slot) a 5 µl standardu molekulové hmotnosti (HMW
Calibration Kit for Native Electrophoresis). Elektroforéza probíhala při 45 V v chladové
místnosti (4–8 °C). Po doputování vzorků do separačního gelu bylo napětí zvýšeno na 120 V.
Po dokončení elektroforézy byly z gelů odříznuty proužky se standardy, které byly 40 min
barveny a poté odbarvovány odbarvovacím roztokem (složení barvícího a odbarvovacího
roztoku viz 4. 2. 5. 2. 2. BN-PAGE). Nabarvené proužky se standardy molekulových
hmotností byly naskenovány pro co nejpřesnější určení molekulových hmotností
detekovaných proteinů. Na zbylé části gelu byla provedena detekce hydrolytické aktivity
ATP synthasy (4. 2. 7.).

4. 2. 5. 2. 2. BN-PAGE
Modrá nativní elektroforéza se používá pro separaci proteinových komplexů
při nedenaturujícíh podmínkách. Metoda využívá barviva Coomassie Brilliant Blue G-250
(Serva Blue G), které se váže na povrch proteinů a posouvá tak jejich izoelektrický bod
k nižším hodnotám. Komplexy putují během elektroforézy k anodě a separují se podle
velikosti v gradientovém gelu. Díky zápornému náboji se vzájemně odpuzují a nedochází tak
k nechtěným agregacím [92].

Příprava roztoků
Solubilizační pufr – 5 mM 6-aminohexanová kyselina, 50 mM NaCl, 50 mM imidazol,
1 mM EDTA, pH 7,0 (upraveno přidáním HCl)
20% (w/v) digitonin (rozpuštěný v solubilizačním pufru)
20% (w/v) DDM (rozpuštěný v solubilizačním pufru)
AB (směs akrylamid/bisakrylamid) – 48% (w/v) akrylamid, 1,5% (w/v) bisakrylamid
APS – 10% (w/v) peroxodisíran amonný
Gelový pufr 3× (GB-3×) – 75 mM imidazol, 1,5 mM 6-aminohexanová kyselina, pH 7,0
(upraveno přidáním HCl)
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Katodový pufr – 50 mM Tricin, 7,5 mM imidazol, 0,02% (w/v) Coomassie Brilliant
Blue G-250, pH 7,0
Katodový pufr B/10 – 50 mM Tricin, 7,5 mM imidazol, 0,002% (w/v) Coomassie Brilliant
Blue G-250, pH 7,0
Anodový pufr – 25 mM imidazol, pH 7,0 (upraveno přidáním HCl)
50% (v/v) glycerol
SBG – 0,5 M 6-aminohexanová kyselina, 5% (w/v) Serva Blue G
Standard molekulové hmotnosti (HMW Calibration Kit for Native Electrophoresis) – směs
proteinů ve vialce: thyroglobulin (670 kDa), ferritin (440 kDa), katalasa (230 kDa), laktát
dehydrogenasa (140 kDa) a BSA (67 kDa)
Barvicí roztok – 0,05% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250, 45% (v/v) ethanol,
9% kyselina octová
Odbarvovací roztok – 25% methanol, 8% (v/v) kyselina octová

Příprava vzorků
Izolované mitochondrie byly solubilizovány podle stejného postupu jako u přípravy
vzorků pro hrCNE. Po změření koncentrace proteinů byl k solubilizátu přidán vzorkový pufr
(SBG) s Coomassie Brilliant Blue G-250 (výsledný poměr hmotností Coomassie Brilliant
Blue G-250 a detergentu ve vzorku 1:4–1:10) a vypočítaný objem 50% glycerolu (výsledná
koncentrace ve vzorku 5–15 %).

Průběh elektroforézy
Mezi skla elektroforetické aparatury byl aplikován gel s gradientem 6–15% (viz Průběh
hrCNE-3), do jamek byly pipetovány dané objemy vzorků solubilizovaných DDM
a digitoninem (30–40 µg proteinu/slot) a standard molekulové hmotnosti. Elektroforéza
probíhala v chladové místnosti (4–8 °C) při 45 V a za použití katodového pufru B, který byl
po doputování proteinů do 1/3 gelu vyměněn za katodový pufr B/10. Zároveň bylo zvýšeno
napětí ze zdroje (120 V). Po doběhnutí elektroforézy byly gely dále zpracovávány (WB
nebo 2DE). Standardy byly odříznuty a barveny v barvicím roztoku. Po uplynutí 40 min byly
odbarveny a promyty vodou a naskenovány.
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Zaostřovací 4% gel

Separační 6% gel

Separační 15% gel

5,00 ml

5,00 ml

5,00 ml

AB

0,37 ml

0,63 ml

1,50 ml

GB 3×

1,67 ml

1,67 ml

1,67 ml

Glycerol

–

–

1,00 ml

H 2O

2,83 ml

2,67 ml

0,80 ml

APS

41,70 µl

25,00 µl

25,00 µl

TEMED

4,17 µl

2,50 µl

2,50 µl

Tab. 4. 5: Protokol na přípravu gelů pro nativní elektroforézy (hrCNE i BN-PAGE).

4. 2. 5. 2. 3. 2DE (BN-PAGE/SDS-PAGE)
Kombinací obou typů elektroforéz (nativní i denaturující PAGE) vznikla velmi
významná

metoda

umožňující

studovat

složení

vyšších

proteinových

celků

tzv. superkomplexů (SK), a složení multipodjednotkových proteinů [88, 89]. V prvním
rozměru jsou proteiny separovány nativně, tedy za podmínek, které zachovají slabé
nekovalentní interakce. Naopak ve druhém rozměru jsou proteinové komplexy separovány
za denaturujících podmínek. Dochází k rozpadu komplexů na jednotlivé proteiny, které lze
velmi efektivně detekovat pomocí imunodetekce na PVDF membráně.

Příprava roztoků
2DE ekvilibrační pufr – 150 mM Tris, 2% (w/v) SDS, 30% (v/v) glycerol, 6 M močovina,
1% (w/v) DTT, pH 8,8 (upraveno přidáním HCl)
Katodový pufr – 100 mM Tris-HCl, 100 mM Tricin, 0,1% (w/v) SDS, pH 8,25
Anodový pufr – 100 mM Tris-HCl, pH 8,9

Průběh 2DE
Elektroforéza byla v prvním rozměru provedena stejným postupem jako u BN-PAGE
(nanáška 40–50 µg proteinu/slot). Po dokončení separace byl gel nařezán na jednotlivé
proužky, které byly inkubovány při pokojové teplotě za mírného kývání v 2DE ekvilibračním
pufru (20 min) nebo okamžitě zamraženy do −20 °C pro pozdější použití.
Ekvilibrované proužky gelů byly promyty katodovým pufrem pro SDS-PAGE,
horizontálně položeny mezi skla aparatury blíže k pravému okraji (vpravo nejhustší gel
obsahující čelo proteinů) ve výšce zhruba 0,5 cm od horního okraje skla krycího. Následně
byly zality 10% separačním gelem (asi 0,5 cm pod proužek), převrstveny katodovým pufrem.
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Po ztuhnutí gelu a odsátí vody byl nalit 4% zaostřující gel (Tab. 4. 4), do něhož byly zasunuty
dva „zuby“ pro vytvoření jamek (slotů) na standard a připravený SDS vzorek, který sloužil
jako pozitivní kontrola pro detekci jednotlivých komponent ATP synthasomu. (Pozn.: Druhý
rozměr probíhal podle protokolu pro SDS-PAGE (4. 2. 5. 1.): stejné pufry, standard
molekulové hmotnosti i složení gelů.)

4. 2. 6. Western blot a specifická imunodetekce proteinů na PVDF membráně
Aby mohla po elektroforéze následovat detekce cílových proteinů, musí být separované
proteiny přeneseny z gelu na polyvinylidenfluoridovou (PVDF) membránu pomocí
stejnosměrného elektrického pole. Po transferu jsou proteiny detekovány specifickými
primárními protilátkami v komplexu s protilátkami sekundárními s navázaným fluoroforem,
případně s křenovou peroxidázou (katalýza chemiluminiscenční reakce).

4. 2. 6. 1. Western blot

Příprava roztoků
Blotovací pufr I – 0,3M Tris, 10% (v/v) methanol, pH 10,4
Blotovací pufr II – 25 mM Tris, 10% (v/v) methanol, pH 9,0
Blotovací pufr III – 38 mM Tris, 10% (v/v) methanol, pH 8,5
TBS – 150 mM Tris, 10 mM NaCl, pH 7,5 (upraveno přidáním HCl)
TBST – 0,1% (v/v) Tween-20 v TBS
5% (w/v) mléko (rozpuštěné v TBS)

Elektrotransfer na PVDF membránu
Po dokončení elektroforézy byly gely 15–20 min inkubovány v blotovacím pufru III.
PVDF membrána (Immobilon FL 0,45 µm, Millipore Corporation, USA) požadované
velikosti (1 gel = membrána o velikosti 7×10 cm) byla aktivována 100% methanolem (15 s),
poté omývána destilovanou vodou (2 min) a nakonec byla inkubována v blotovacím pufru II
(5 min). Na navlhčenou anodu byly postupně poskládány vrstvy (sandwich): 6 filtračních
papírů (3MM, Whatman, UK) o velikosti membrány máčených v pufru I, 3 papíry v pufru II,
PVDF membrána z pufru II, ekvilibrovaný gel a 6 papírů máčených v pufru III. Nakonec byl
sandwich přiklopen katodou. Transfer proteinů z gelu na membránu probíhal mezi dvěma
grafitovými elektrodami (tzv. polosuchý transfer) za konstantního proudu 0,8 mA/cm2
po dobu jedné hodiny.
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Po elektrotransferu byla membrána promývána 5 min v TBS, následně byla 1 hod
blokována v 5% (w/v) sušeném mléku bez tuku v TBS. Zablokovaná membrána byla
propláchnuta 3×4 min v TBST a inkubována s protilátkami nebo zamražena do −20 °C.

4. 2. 6. 2. Specifická detekce proteinů protilátkami

Příprava roztoků:
Roztok na odstranění specificky navázaných protilátek („Stripovací“ roztok) – 20 mM Tris,
6 M guanidin hydrochlorid, 0,2% (v/v) Triton X-100, 100 mM 2-merkaptoethanol (přidán
těsně před použitím), pH 7,5 (upraveno přidáním HCl před přidáním Tritonu X-100)
TBST – 0,1% Tween-20 v TBS

Imunodetekce proteinů probíhala pomocí protilátek ze seznamu (Tab. 4. 1). Membrány
byly inkubovány v primárních protilátkách ředěných v TBST podle rozpisu za mírného
kývání po dobu 2 h při pokojové teplotě, nebo přes noc v chladové místnosti (4–8 °C), poté
byly 3×4 min promývány v TBST a případně inkubovány i ve druhé primární protilátce
získané z jiného imunizovaného druhu (králík/myš), než byla protilátka první. Membrána byla
po 2 h opět promyta (3×4 min v TBST) a inkubována 45 min v příslušných sekundárních
protilátkách konjugovaných s flouoroforem (4. 1. 2.). Po promytí 3×4 min v TBST a 5 min
v TBS následovala detekce imunokomplexů pomocí fluorescenčního skeneru Odyssey
(LI-COR, USA). Naměřené intenzity signálů byly kvantifikovány v programu Aida Image
Analyzer v.3.21 a zpracovány do tabulek a grafů (Microsoft Office Excel 2003). (Pozn.:
Inkubace membrán se sekundárními protilátkami probíhala v misce bez přístupu světla
a za mírného kývání).
Membrány byly pro možné další použití zbaveny navázaných protilátek (odstranění
předcházejících imunokomplexů bez ztráty proteinů přenesených na membránu) pomocí
„stripovacího“ roztoku připraveného podle rozpisu [93]. PVDF membrána byla v roztoku
inkubována 2×5 min při mírném kývání, následně byla oplachována 3×4 min v TBST
a připravena k dalším inkubacím s protilátkami nebo byla zamražena do –20 °C.

4. 2. 7. Detekce hydrolytické aktivity ATP synthasy v gelu
Výhodou nativních separací je to, že zachovávají separované proteiny i jejich vzájemné
vyšší celky funkční, tedy i s jejich enzymatickými aktivitami [16, 91]. Tyto aktivity lze přímo
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v gelech detekovat. Při pokusech byla provedena detekce hydrolytické aktivity ATP synthasy
tzv. ATP synthase hydrolytic in gel assay [94, 95].

Příprava roztoků
Tris/Glycin pufr – 35 mM Tris, 270 mM Glycin, pH v rozmezí 8,3–8,4
20% (w/v) Pb(NO3)2
1 M MgSO4
Reakční směs – 14 mM MgSO4, 0,2% (w/v) Pb(NO3)2, 0,48% (w/v) ATP rozpuštěné
v Tris/Glycin pufru
50% (v/v) methanol

Průběh detekce
Detekce

enzymatické

aktivity

ATP

synthasy

probíhala

v gelech

s proteiny

separovanými pomocí hrCNE (4. 2. 5. 2. 1.). Gely byly po elektroforéze preinkubovány
v Tris/Glycin pufru (10 ml/gel) po dobu 30 min za mírného kývání. V mezičase byla
připravena čerstvá reakční směs rozpuštěním ATP v Tris/Glycin pufru, dále do směsi bylo
přidáno MgSO4 a nakonec opatrně po kapkách Pb(NO3)2. Směs byla průběžně míchána kvůli
rozpuštění vznikajících precipitátů PbSO4. Po preinkubaci byly gely ponořeny do připravené
reakční směsi a ponechány ve tmavé nádobě bez přístupu světla. Zhruba po 30–60 min (podle
tkáně/buněk) se v gelu začaly objevovat bílé proužky (sraženina) v oblastech odpovídajících
mobilitě ATP synthasy, případně její F1 části v gelu. Gely byly ponechány v reakční směsi
přes noc za mírného kývání a při pokojové teplotě. Následující den byly gely 30 min
inkubovány v 50% methanolu (zastavení reakce) a poté oplachovány ve vodě. Gely
s precipitáty byly naskenovány (skener EPSON Perfection, EPSON, USA) na černém pozadí
(lepší viditelnost bílých precipitátů).

4. 2. 8. Analýza proteinů pomocí LC-MS/MS
Metoda MS analýzy byla využita pro identifikaci proteinů ve vyříznuté části nativního
gelu obsahujícího ATP synthasu s cílem ověřit, že se společně s ní vyskytují i další
komponenty ATP synthasomu, přenašeče ANT a PiC, které by tato velmi citlivá metoda
mohla detekovat. Pro MS analýzu byly použity vysoké nanášky (60 µg proteinu) z důvodu
zvýšení pravděpodobnosti detekce peptidů charakteristických pro jednotlivé složky ATP
synthasomu. Analýzy byly několikrát opakovány a optimalizovány (vyšší nanáška, typ a
množství detergentu).
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Vzorky na MS analýzu byly připraveny podle protokolu [96] a změřeny na přístroji
maXis (Bruker Daltonics, Německo) v Proteomické laboratoři FgÚ AV ČR, v.v.i.; analýzu
provedl Prof. Ing. I. Mikšík, DrSc. Příprava vzorků probíhala v rukavicích, na čistém
laboratorním stole a za použití chemikálií a pomůcek určených pouze pro přípravu vzorků
na MS analýzu, aby se zabránilo kontaminaci vzorků.

Příprava roztoků
octová kyselina, methanol, acetonitril (ACN)
100 mM NH4HCO3 v H2O
10 mM DTT v 100 mM NH4HCO3
55 mM jodacetamid v 100 mM NH4HCO3
Trypsin – 13 ng/µl v 10 mM NH4HCO3 obsahujícím 10% (v/v) ACN
Extrakční pufr – 5% (v/v) kyselina mravenčí s ACN (1:2, v/v)
0,1% (v/v) kyselina mravenčí

Gely po BN-PAGE (6–15%) byly přes noc fixovány při pokojové teplotě za mírného
kývání v 5% (v/v) roztoku kyseliny octové ve směsi voda a methanol v poměru 1:1 (v/v).
Druhý den ráno byly gely promyty vodou a následně byly z gelů pomocí čistého skalpelu
vyříznuty proužky obsahující ATP synthasu (detekována pomocí in gel assay na jiné části
gelu). Kousky gelů byly nařezány na krychličky (1×1×1 mm) a umístěny do sterilních
mikrozkumavek. Následoval proces dehydratace (ACN), redukce (DTT), alkylace
(jodacetamid) a odbarvení proteinů v gelu dle protokolu [96].
Poté bylo provedeno štěpení modifikovaných proteinů trypsinem (přes noc při 37 °C),
extrakce peptidů a jejich vysušení [96]; peptidy byly skladovány při −20 °C.
Vysušené tryptické štěpy byly v den analýzy rozpuštěny v 12 µl 0,1% kyseliny
mravenčí, centrifugovány a 10 µl supernatantu bylo přeneseno do HPLC vialky. 5 µl směsi
peptidů bylo separováno nano-HPLC Proxeon Easy-nLC (Proxeon, Dánsko) na C18 koloně
s lineárním gradientem mezi mobilní fází A (voda) a B (acetonitril), obojí s příměsí 0,1%
kyseliny mravenčí při průtoku 0,25 µl/min. Analýzu zajišťoval hmotnostní spektrometr maXis
s detekcí doby letu (QTOF, quadrupole-time of flight) připojený pomocí nanoelektrospreje
(easy nano-ESI). K identifikaci proteinů byla získaná tandemová hmotnostní spektra v rámci
programu ProteinScape 3.0 (Bruker Daltonics, Německo) prohledána algoritmem MASCOT
v databázi SwissProt. Ze seznamu identifikovaných proteinů byly vybrány proteiny
fosforylačního aparátu a ty byly zpracovány do tabulky.
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4. 2. 9. Spektrofotometrické měření enzymových aktivit
Měření enzymových aktivit probíhalo v polystyrenových kyvetách o objemech 1 ml
na spektrofotometru SHIMADZU UV-2450 (Shimadzu, Japonsko). Aktivity byly měřeny
u citrát synthasy, cytochrom c oxidasy (COX) a ATP synthasy při vlnových délkách
charakteristických pro dané spektrofotometrické reakce. Měření probíhala za konstantních
teplot. Získané hodnoty byly vyjádřeny v nmol/min/mg proteinu podle Lambert-Beerova
zákona s využitím molárních absorpčních koeficientů (ε) charakterizujících danou reakci.

4. 2. 9. 1. Citrát synthasa

Příprava roztoků
15% (w/v) DDM
1 mM DTNB v 1 M Tris-HCl (pH 8,1)
10 mM Acetyl-CoA
10 mM oxalacetát

Průběh měření
Aktivita citrát synthasy (CS) byla stanovena nepřímo. Matrixový enzym katalyzuje
přenos acetylu z acetyl-CoA na oxalacetát za vzniku citrátu (reakce Krebsova cyklu).
S thioskupinou

uvolněného

koenzymu

A

reaguje

tzv.

Ellmanovo

činidlo

(5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina, DTNB). Lineární nárůst absorbance vznikajícího
produktu byl zaznamenáván při vlnové délce 412 nm a za konstantní teploty (37 °C).
Izolované mitochondrie byly solubilizovány inkubací s DDM (1 min), poté bylo
přidáno 100 µl DTNB a voda do celkového objemu 1 ml. Tím byla spuštěna nespecifická
reakce přítomných thioskupin ve vzorku (pozadí). Zhruba po 30 s bylo přidáno
50 µl oxalacetátu a byla sledována specifická aktivita CS, od které byla odečtena aktivita
pozadí. Aktivita CS byla vyjádřena v nmol/min/mg proteinu (hodnota molárního absorpčního
koeficientu ε412=13,6 × 106 cm2/mol).

4. 2. 9. 2. Cytochrom c oxidasa

Příprava roztoků
1 M K-Pi (K-fosfátový pufr) – pH 7,0
20% (w/v) BSA
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15% (w/v) DDM
4,5–5 mM cytochrom c (redukovaný) – připraveno Mgr. Hanou Nůskovou dle protokolu [97]

Průběh měření
Aktivita COX byla v mitochondriích stanovena jako pokles absorbance při 550 nm
v důsledku oxidace redukovaného cytochromu c (molární absorpční koeficient pro cytochrom
c ε550=19,6 × 106 cm2/mol) za konstantní teploty 30 °C. Vzorek mitochondrií byl
solubilizován DDM (inkubace 1 min). Poté bylo přidáno 40 µl K-Pi, 5 µl 20% BSA a voda do
celkového objemu 1 ml. Reakce byla spuštěna přidáním 7 µl redukovaného cytochromu c.

4. 2. 9. 3. Hydrolytická aktivita ATP synthasy

Příprava roztoků
1 M Tris-HCl (pH 8,0), 1 M MgCl2, 2 M KCl
směs laktát dehydrogenasy+pyruvát kinasy (LDH+PK, 740+931 U/ml)
0,2 M NADH, 0,2 M fosfoenolpyruvát, 0,5 M ATP
20% (w/v) BSA
1 mg/ml antimycin A
1 mM FCCP

Průběh měření
Hydrolytická aktivita ATP synthasy byla stanovena jako pokles absorbance při 340 nm
v důsledku úbytku redukované formy NADH (molární absorpční koeficient pro NADH
ε=6,22 × 106 cm2/mol) za konstantní teploty 37 °C. Mitochondrie byly smíchány
s 5 mM Tris-HCl do objemu 500 µl a po 2 min bylo přidáno 500 µl reakčního mixu (40 mM
Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 10 mM KCl, 4 U/ml směsi enzymů LDH+PK, 0,2 mM NADH,
2 mM PEP, 0,5 mM ATP, 0,1% BSA 1 µg/ml antimycin A a 3µM FCCP) do celkového
objemu 1 ml v kyvetě. Absorbance klesala v důsledku snižování obsahu ATP v reakčním
mixu (hodnota byla zaznamenána). Po dvou minutách měření byl přidán 1 µl oligomycinu,
který zainhiboval ATP synthasu, naměřená hodnota byla zaznamenána a odečtena od první
získané

hodnoty

(odečtení

nespecifických

hydrolytických

aktivit

nepříslušejících

ATP synthase).
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5. VÝSLEDKY
5. 1. Obsah komponent fosforylačního aparátu v mitochondriích z různých tkání
potkana

5. 1. 1. Charakterizace OXPHOS systému (SDS-PAGE/WB)
Pomocí SDS-PAGE kombinované s WB a specifickou detekcí proteinů na PVDF
membránách byly analyzovány rozdíly v obsahu ATP synthasy v mitochondriích izolovaných
z devíti tkání (šest z dospělých a tři z novorozených potkanů). Nejdříve byly otestovány
stechiometrie detekce pomocí WB s protilátkami proti čtyřem podjednotkám enzymu: F1α,
F1β, F1γ a F1δ. Byly analyzovány nanášky 10–20 µg proteinu izolovaných mitochondrií
ze srdce a hnědého tuku (HT), tkání výrazně se lišících v obsahu ATP synthasy. Obsahy
proteinů byly získány z hodnot intenzit fluorescenčních signálů sekundárních protilátek
tvořících imunokomplexy s primární protilátkou vážící se na antigen cílového proteinu.
Protilátky proti F1α, F1β a F1γ podjednotkám reagovaly velmi specificky a proporčně vůči
množství mitochondrií. Ukázaly podobně vyšší obsah ATP synthasy v srdci oproti HT (3×,
2,8× a 3,2×). Z nich byla vybrána pro další analýzy protilátka proti katalytické
F1β podjednotce (Obr. 5. 1). Protilátka proti F1δ vykazovala nespecifickou reakci s řadou
proteinů kromě vlastní podjednotky a reagovala špatně s HT.
Mitochondriální OXPHOS systém byl dále charakterizován pomocí imunodetekce
obsahu ATP synthasy a obsahu cytochrom c oxidasy (COX, také komplex IV). Tyto enzymy
reflektují fosforylační (ATP syntetickou) i oxidační kapacitu dýchacího řetězce. Byly
analyzovány obsahy obou komplexů imunodetekcí s protilátkami proti katalytickým
podjednotkám F1β a Cox1 a jejich vzájemný poměr napříč tkáněmi (Obr. 5. 2). Hodnoty byly
přepočteny na mg proteinu mitochondrií. Ty ale mohou být ovlivněny čistotou, respektive
kontaminací izolovaných mitochondrií. Proto byly hodnoty F1β a Cox1 vztaženy také
na signál porinu, transportního proteinu vnější mitochondriální membrány, který je využívaný
jako marker obsahu mitochondrií v buňce, respektive ve vzorku. Imunodetekce porinu byla
provedena paralelně na stejných membránách. Profily napříč tkáněmi se u obou způsobů
výnosu podobaly. V práci byly pro kvantifikaci dále využity obsahy proteinů vztažené
na porin. Nejvyšší obsahy F1β podjednotky ATP synthasy byly nalezeny v srdcích a svalu
(energeticky náročné tkáně) a v játrech. Naopak nejméně podjednotky bylo v HT. Obsah
COX (detekce Cox1) byl nejvyšší v srdcích, svalu i HT. Nejnižší vzájemný poměr komplexů
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byl v HT dospělých i novorozených zvířat (zhruba 6× nižší oproti srdci), přičemž poměr
F1β/Cox1 se mezi tkáněmi pohyboval v rozmezí 0,1–1,65 (rozdíly až sedmnáctinásobné).
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Obr. 5. 1: Detekce čtyř podjednotek ATP synthasy v mitochondriích ze srdce a HT potkana.
Podjednotky katalytické části ATP synthasy F1α, F1β, F1γ a F1δ o předpokládané velikosti 55, 52,
33 a 15 kDa byly detekovány pomocí specifických protilátek. Fluorescenční signál
imunokomplexů (A) byl kvantifikován a vztažen na množství mitochondrií (B).
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Obr. 5. 2: Charakterizace OXPHOS systému ve tkáních potkana.
Obsah F1β podjednotky ATP synthasy (A), Cox1 podjednotky cytochrom c oxidasy (B) a jejich
vzájemný poměr F1β/Cox1 (C) byl stanoven v mitochondriích ze tkání dospělých a novorozených
(N) potkanů. Signály detekovaných podjednotek byly vztaženy na porin. Hodnoty představují
průměr±SD ze 4 experimentů.

5. 1. 2. Spektrofotometrické měření enzymových aktivit ATP synthasy, COX a CS
V izolovaných mitochondriích byly dále měřeny aktivity sledovaných komplexů
(Obr. 5. 3) a aktivita citrát synthasy (CS, Obr. 5. 4). Ta se také používá jako marker obsahu
mitochondrií v buňce a u izolovaných mitochondrií ze tkání reflektuje obsah matrixových
enzymů. Hydrolytická aktivita ATP synthasy byla nejvyšší v srdci a svalu, nejnižší v HT
a játrech. Hodnoty se mezi tkáněmi lišily až 8×. Naopak aktivity COX byly vysoké
v mitochondriích ze srdce, svalu i HT, které mají vysoký obsah enzymů dýchacího řetězce.
Vzájemný poměr aktivity komplexů ATP synthasa/COX se lišil až 11× a byl nejnižší v HT.
Hodnoty aktivity CS byly nejvyšší v mitochondriích ze srdce a HT. Obě tkáně obsahují
mitochondrie s vysokým obsahem matrixových enzymů a z hodnot vyplývá, že jejich
specifický obsah je v HT mitochondriích přibližně dvojnásobný. Nejnižší aktivity CS byly
naměřeny v játrech. Výsledný poměr aktivity ATP synthasy vůči CS byl tak nejnižší v HT
dospělých i novorozených potkanů.
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Obr. 5. 3: Enzymové aktivity ATP synthasy a COX v mitochondriích ze tkání potkana.
Spektrofotometricky stanovené aktivity ATP synthasy (oligomycin-citlivá aktivita hydrolýzy
ATP) (A) a cytochrom c oxidasy (COX) (B) v mitochondriích ze tkání dospělých a novorozených
(N) potkanů byly vztaženy na mg proteinu (nmol/min/mg proteinu). Vzájemný poměr aktivity
ATP syntahasa/COX je zobrazen v části (C). Hodnoty představují průměr±SD ze 4 experimentů.

A

B

Obr. 5. 4: Enzymové aktivity CS v mitochondriích ze tkání potkana.
Spektrofotometricky stanovená aktivita citrát synthasy (CS) (A) v mitochondriích ze tkání
dospělých a novorozených (N) potkanů byla vztažena na mg proteinu (nmol/min/mg proteinu).
Vzájemný poměr aktivit ATP synthasy (data z Obr. 5. 2) a CS je zobrazen v části (B). Hodnoty
představují průměr±SD ze 4 experimentů.
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5. 1. 3. Obsahy přenašečů ANT a PiC v mitochondriích ze tkání potkana

Obsahy přenašečů byly detekovány pomocí dostupných polyklonálních protilátek. Srdce
a játra se liší v obsahu isoforem přenašečů PiC a ANT, které jsou tkáňově specificky
exprimované. Obecně existují dvě hlavní isoformy, jaterní a svalová. K dispozici jsem měla
protilátky proti oběma isoformám PiC (PiC-A i PiC-B) od Prof. F. Palmieriho a komerční
protilátku od Proteintechu. Ty se ale podle výsledků testovacích experimentů nijak zásadně
nelišily. Všechny reagovaly ve všech tkáních podobně s 30 kDa antigenem PiC, takže
protilátka proti svalové PiC-A isoformě i protilátka proti PiC-B isoformě reagovaly s oběma
formami přenašeče. Podobně i obě protilátky proti ANT získané od Prof. J. Kolarova a Prof.
G. Brandolina vykazovaly podobnou reaktivitu v testovaných tkáních s 33 kDa antigeny ANT
přenašečů. Protilátky proti ANT a PiC měly vyšší nespecifickou reakci s dalšími proteiny
oproti protilátkám proti ATP synthase nebo COX (viz Obr. 5. 1), na druhé straně vykazovaly
podobné profily obsahu přenašečů u testovaných tkání. Lze předpokládat, že detekují všechny
isoformy, a tím i maximální obsahy přenašečů.
Z dostupných protilátek (Obr. 5. 5) byly pro další analýzy vybrány protilátky proti ANT
od Prof. G. Brandolina a protilátka proti PiC od Proteintechu. Jak ukazuje Obr. 5. 6, rozdíl
v obsahu přenašečů mezi tkáněmi byl až desetinásobný, nejvyšší obsah byl v srdci, svalu
a HT a také v HT novorozených zvířat. Naopak vzájemný poměr obsahů přenašečů byl velmi
podobný ve všech typech mitochondrií a pohyboval se v rozmezí 0,6–1,2 (maximálně dvojnásobný rozdíl).
Rozdíly v obsahu ATP synthasy a v obsahu přenašečů ANT a PiC se tak v jednotlivých
tkáních značně liší. Vzájemný vztah mezi obsahem ATP synthasy a přenašeči v jednotlivých
tkáních dokumentuje jejich poměr uvedený v Obr. 5. 7. Ten ukázal, že rozdíly v poměrech
ANT/F1β a PiC/F1β jsou mezi tkáněmi malé (0,1–0,4 pro ANT/F1β a 0,05–0,25 pro PiC/F1β)
s výjimkou

HT,

ve

kterém

je

obsah

obou

přenašečů

oproti

F1β

podjednotce

ATP synthasy extrémně vysoký - v HT je tak až 10× vyšší oproti mozku, ve kterém byly
hodnoty poměrů nejnižší. Tyto výsledky ukazují, že nízký obsah ATP synthasy v HT není
spojen s redukcí obsahu dalších komponent ATP synthasomu, ANT a PiC.
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Obr. 5. 5: Reaktivita testovaných protilátek proti přenašečům ANT a PiC v mitochondriích
z různých tkání potkana.
Proteiny mitochondrií izolovaných z různých tkání dospělého potkana (nanášky 30 µg proteinu)
byly separovány pomocí SDS-PAGE a přeblotovány na PVDF membránu. PiC translokátor
o velikosti 30 kDa byl detekován pomocí protilátek proti isoformám PiC-A a PiC-B od Prof. F.
Palmieriho a od Proteintechu. ANT translokátor o velikosti 33 kDa byl detekován pomocí
protilátek od Prof. J. Kolarova a Prof. G. Brandolina.
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Obr. 5. 6: Obsah přenašečů v mitochondriích ze tkání potkana.
Obsah ANT přenašeče (33 kDa) (A) byl stanoven s protilátkou od Prof. G. Brandolina a obsah PiC
přenašeče (30 kDa) (B) s protilátkou od Proteintechu (viz Obr. 5. 5) pomocí imunoblotu
v mitochondriích různých tkání dospělého a novorozeného (N) potkana. Vzájemný poměr PiC
a ANT je zobrazen v (C). Hodnoty představují průměr±SD ze 4 experimentů.

A

B

Obr. 5. 7: Obsahy přenašečů ANT a PiC vztažené na obsah ATP synthasy v mitochondriích
ze tkání potkana.
Poměr mezi obsahem přenašečů ANT a PiC a obsahem ATP synthasy v mitochondriích z různých
tkání dospělého a novorozeného (N) potkana byl stanoven pomocí hodnot imunodetekce ANT,
PiC a F1β podjednotky z Obr. 5. 6 a 5. 2. Hodnoty představují průměr±SD ze 4 experimentů.
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5. 2. Obsah komponent fosforylačního aparátu v kulturách s defektem ATP synthasy

5. 2. 1. Charakterizace OXPHOS systému v buněčných kulturách pomocí imunoblotu
Obsah ATP synthasy (Obr. 5. 8) byl analyzován pomocí imunodetekce F1β podjednotky
katalytické části enzymu a Foa podjednotky membránové části enzymu (SDS-PAGE/WB)
v mitochondriích ze třech typů fibroblastů od pacientů s rozdílným typem poruchy
ATP synthasy, v linii ρ0 buněk bez mtDNA a v příslušných kontrolních buňkách
(viz charakterizace použitých linií v Tab. 3. 1). Obsah obou podjednotek byl výrazně
redukován ve fibroblastech mutTMEM70 a fibroblastech mutATP5E a prokázal snížený
obsah obou částí enzymu. U fibroblastů mutATP6 byl výrazně snížen obsah Foa podjednotky,
v ρ0 buňkách nebyla Foa podjednotka vůbec detekována. V obou typech buněk byla naopak
přítomná F1β podjednotka, v ρ0 v menším množství než v kontrolních 143+ buňkách,
v mutATP6 fibroblastech ve stejném množství jako v kontrolních fibroblastech. Výsledky
ukázaly, že v mutTMEM70 a mutATP5E fibroblastech s mutacemi jaderných genů TMEM70
a ATP5E je redukována celá ATP synthasa, zatímco v mutATP6 fibroblastech s mutací
v mitochondriálním genu ATP6 a v ρ0 buňkách s chybějící mtDNA je selektivně postižena
membránová část enzymu.
V mitochondriích z buněčných linií a fibroblastů byl dále analyzován obsah
cytochrom c oxidasy (COX) pomocí detekce Cox1 podjednotky (Obr. 5. 9). COX zcela
chyběla v mitochondriích ρ0 buněk, kde absence mtDNA brání vzniku enzymu. V mutATP6
fibroblastech

byl

obsah

COX srovnatelný s kontrolou,

u

fibroblastů

mutATP5E

a mutTMEM70 byl obsah COX významně zvýšen a následně došlo k podstatné redukci
poměru F1β/Cox1 dokumentující specifické zvýšení obsahu COX u fibroblastů s defektem
celé ATP synthasy, v souhlase s popsanými adaptačními změnami OXPHOS aparátu
u fibroblastů těchto pacientů [98].
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Obr. 5. 8: Obsah F1β a Foa podjednotky ATP synthasy v mitochondriích buněčných linií
a fibroblastů.
Obsah F1β podjednotky (A) a Foa podjednotky (B) ATP synthasy byl stanoven pomocí
imunodetekce v mitochondriích z buněčných linií ρ0 a 143+ a v mitochondriích z fibroblastů
mutATP5E, mutATP6 a mutTMEM70 (7 kultur) a z kontrolních fibroblastů (Ctrl, 3 kultury).
Signály detekovaných podjednotek byly vztaženy na porin. Hodnoty představují průměr±SD
z 5 experimentů.
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Obr. 5. 9: Obsah Cox1 podjednotky v mitochondriích buněčných linií a fibroblastů.
Obsah Cox1 podjednotky cytochrom c oxidasy (COX) byl stanoven pomocí imunodetekce
v mitochondriích z buněčných linií (ρ0 a 143+), v mitochondriích z fibroblastů mutATP5E,
mutATP6 a mutTMEM70 (7 kultur) a z kontrolních fibroblastů (Ctrl, 3 kultury) a vztažen
na obsah porinu (A). Rozdíly mezi obsahem ATP synthasy a COX byly vyjádřeny pomocí poměru
obsahu F1β podjednotky (hodnoty z Obr. 5. 8) a Cox1 podjednotky (B). Hodnoty představují
průměr±SD z 5 experimentů.

61

5. 2. 2. Enzymové aktivity COX a CS
Nejvyšších aktivit cytochrom c oxidasy (COX) dosahovaly fibroblasty mutATP5E
a mutTMEM70, aktivita mutATP6 fibroblastů byla srovnatelná s kontrolou a aktivita
v ρ0 buňkách byla na hranici detekce. Měření enzymové aktivity COX (Obr. 5.10) tak
potvrdilo její absenci v ρ0 buňkách, stejně jako zvýšení COX ve fibroblastech s defektem ATP
synthasy na podkladě mutací v TMEM70 nebo ATP5E genu v souladu s výsledky
imunodetekce COX. Tyto rozdíly v aktivitách COX byly srovnatelné jak při vyjádření
aktivity na mg mitochondriálního proteinu, tak vůči aktivitě matrixové citrát synthasy
(Obr. 5.10).
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C

Obr. 5. 10: Aktivity COX a CS v mitochondriích buněčných linií a fibroblastů.
Aktivita cytochrom c oxidasy (COX) (A) a citrát synthasy (CS) (B) byla stanovena
spektrofotometricky v izolovaných mitochondriích z jednotlivých buněčných linií, kontrolních
fibroblastů (Ctrl, 3 kultury) a fibroblastů z pacientů. (C) ukazuje vzájemný poměr aktivit COX/CS.
Enzymové aktivity jsou vztaženy na mg proteinu (nmol/min/mg proteinu). Hodnoty představují
průměr±SD z 5 experimentů.

5. 2. 3. Detekce nativních forem ATP synthasy v buněčných kulturách
ATP synthasa studovaných buněčných linií byla dále analyzována za nativních
podmínek, kde by měla být zachována jak celá a funkční struktura enzymu, tak jeho
oligomerní formy [16]. Vzorky mitochondrií byly solubilizovány pomocí digitoninu
a solubilizované proteiny byly separovány na gradientovém polyakrylamidovém gelu pomocí
hrCNE-3 elektroforézy. Enzymaticky aktivní ATP synthasa byla detekována v gelu barvením
na ATP-hydrolytickou aktivitu (ATP synthase in gel hydrolytic assay). Jak ukazuje Obr. 5. 11,
v kontrolních fibroblastech i 143+ buňkách byly přítomny monomerní i dimerní formy
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ATP synthasy, u mutTMEM70 a mutATP5E fibroblastů bylo přítomno jen silně redukované
množství monomeru. V mutATP6 fibroblastech byl obsah aktivního monomeru také výrazně
snížen, a to i přes to, že v této linii je obsah podjednotek F1 části ATP synthasy vysoký
(Obr. 5. 8). Dimery ATP synthasy byly detekovány u mitochondrií z obou typů kontrolních
buněk. U mutTMEM70 a ρ0 linie jsou viditelné i intermediáty asemblace ATP synthasy,
tzv. subkomplexy a hromadící se solubilní F1 části.

kDa

Obr. 5. 11: Detekce hydrolytické aktivity ATP synthasy v gelu (in gel assay).
Digitoninem (2 g/g proteinu) solubilizované proteiny z mitochondrií jednotlivých buněčných linií,
kontrolních fibroblastů (Ctrl) a fibroblastů z pacientů byly analyzovány pomocí hrCNE-3
elektroforézy a barvení na aktivitu ATP synthasy v gelu. Pozice dimeru (D), monomeru (M),
subkomplexu ATP synthasy a F1 části ATP synthasy jsou označeny na pravé straně, na levé straně
je nabarvený proužek gelu s proteinovými standardy.

5. 2. 4. Obsah přenašečů ANT a PiC v buněčných kulturách
Detekce přenašečů probíhala s využitím polyklonálních protilátek (Tab. 4. 1) obdobně
jako u mitochondrií z tkání potkana (viz 5. 1. 3). Pro stanovení obsahu ANT byla využita
stejná protilátka jako u tkání, naopak u PiC byla použita komerční myší polyklonální
protilátka od Sigmy, která velmi specificky reagovala s lidskými vzorky. Obsahy přenašečů
v jednotlivých liniích a fibroblastech (5. 12) nebyly nijak výrazně odlišné na rozdíl od obsahu
ATP synthasy (Obr. 5. 8). Jejich vzájemný poměr PiC/ANT se pohyboval v rozmezí 0,5–0,8 a
ukazuje na srovnatelnou expresi ANT a PiC. Poměr obsahu přenašečů vůči ATP synthase
(přenašeč/F1β) se naopak mnohonásobně lišil u jednotlivých tkání a nejvyšší byl u fibroblastů
mutTMEM70 a mutATP5E. Výsledky ukazují, že ani u studovaných typů buněk není obsah
přenašečů závislý na obsahu ATP synthasy.
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Obr. 5. 12: Stanovení obsahu přenašečů ANT a PiC v mitochondriích buněčných linií
a fibroblastů.
Obsahy přenašečů byly detekovány s protilátkami proti ANT (Prof. G. Brandolin) a PiC (Sigma)
v mitochondriích jednotlivých buněčných linií, kontrolních fibroblastů (Ctrl, 3 kultury)
a fibroblastů z pacientů (A). Jejich vzájemný poměr PiC/ANT je zobrazen v (B), poměr mezi
přenašeči a ATP synthasou (F1β, hodnoty z Obr. 5. 8) je zobrazen v (C). Hodnoty představují
průměr±SD z 5 experimentů.

5. 3. ATP synthasom
5. 3. 1. Charakterizace ATP synthasomu pomocí nativních elektroforéz
Vzájemné vztahy mezi komponentami fosforylačního aparátu byly studovány pomocí
různých nativních elektroforéz [16] využívajících jemné detergenty, které umožňují
v solubilizovaných enzymových komplexech zachování slabých nekovalentních interakcí,
které jsou nezbytnou součástí pro utváření vyšších struktur OXPHOS komplexů včetně
možného ATP synthasomu [1, 2]. Pro studium byly využity detergenty DDM a digitonin lišící
se svou silou a schopnostmi zachovat právě tyto nekovalentní interakce. Detergenty byly
pro solubilizace vždy čerstvě připraveny stejně jako i vzorky pro nativní elektroforézy, které
se neskladovaly z důvodu možného rozpadu ATP synthasy vlivem opakovaného
rozmrazování/zamrazování. Komponenty ATP synthasomu utvářející fosforylační aparát
buňky byly studovány v mitochondriích izolovaných z devíti tkání potkana (6 tkání
z dospělých a 3 tkáně z novorozených jedinců).
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5. 3. 1. 1. Nativní elektroforézy se vzorky solubilizovanými DDM
U vzorků mitochondriálních proteinů solubilizovaných DDM (4 g/g proteinu) byly
ve všech tkáních přítomné monomerní formy ATP synthasy, a nebyly detekovány dimery
enzymu (v některých případech v malém množství pouze v srdci). Detekce antigenů ATP
synthasy, ANT a PiC ukázala přítomnost obou přenašečů v místě monomeru ATP synthasy.
I při solubilizaci DDM tak bylo možné detekovat interakce mezi jednotlivými komponentami
ATP synthasomu (Obr. 5. 13). Na druhé straně, signál obou přenašečů byl přítomen i mimo
ATP synthasu, v několika místech o nižší molekulové hmotnosti, kde nebyl detekován F1β
antigen (viz * v Obr. 5. 13. B).
N
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Obr. 5. 13: Charakterizace ATP synthasomu ve vzorcích solubilizovaných DDM.
Mitochondrie z potkaních tkání byly solubilizovány DDM (4 g/g proteinu) a solubilní proteiny
byly separovány nativními elektroforézami. V gelu byly pomocí hydrolytické aktivity
ATP synthasy (ATPase in gel activity assay) detekovány nativní formy enzymu (A).
Po přeblotování proteinů na PVDF membránu byla specifickými protilátkami detekována F1β
podjednotka a přenašeče ANT a PiC (B). Jejich kolokalizace na základě signálů imunoblotu
vyhodnocených pomocí Aida Image Analyzer v.3.21. je uvedena v části (C). Zkratka M
představuje monomer ATP synthasy.
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5. 3. 1. 2. Nativní elektroforézy se vzorky solubilizovanými digitoninem
U vzorků solubilizovaných pomocí digitoninu (4 g/g proteinu) byla zachována i vyšší
strukturní uspořádání ATP synthasy (dimery). Také zde byly detekovány komponenty
fosforylačního aparátu ANT a PiC, které vzájemně kolokalizovaly s F1β antigenem
a detekovanou hydrolytickou aktivitou ATP synthasy (Obr. 5. 14), a to jak v monomeru, tak
v dimeru enzymu. I v tomto případě byla významná část signálu přenašečů nalezena mimo
ATP synthasom (viz * v Obr. 5. 14. B).
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Obr. 5. 14: Charakterizace ATP synthasomu ve vzorcích solubilizovaných digitoninem.
Mitochondrie z potkaních tkání byly solubilizovány digitoninem (4 g/g proteinu) a solubilní
proteiny byly separovány nativními elektroforézami. (A) V gelu byly pomocí hydrolytické aktivity
ATP synthasy (ATPase in gel activity assay) detekovány nativní formy ATP synthasy.
Po přeblotování proteinů na PVDF membránu byla detekována F1β podjednotka a přenašeče ANT
a PiC specifickými protilátkami (B). Jejich kolokalizace na základě signálů imunoblotu
vyhodnocených pomocí Aida Image Analyzer v.3.21. je uvedena v části (C). Zkratka M
představuje monomer a D dimer ATP synthasy.
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5. 3. 2. Složení ATP synthasomu
Vzájemné interakce mezi komponentami fosforylačního aparátu byly studovány také
pomocí dvourozměrné (2D) BN-PAGE/SDS-PAGE analýzy vzorků solubilizovaných DDM
i digitoninem. Pro experimenty byly použity srdeční mitochondrie, které mají nejvyšší obsah
ATP synthasy. Pomocí 2D systému byly detekovány 2 komponenty ATP synthasy,
podjednotka F1β a podjednotka Foa, v místech monomeru i dimeru ATP synthasy. ANT byl
přítomen v návaznosti na monomer i dimer, zejména v DDM vzorcích, ale většina signálu
odpovídala nízkým molekulovým hmotnostem z nativních gelů, které by mohly představovat
agregáty nebo dimery ANT. Problém byl s detekcí přenašeče PiC, který se mi nepodařilo
s dostupnými protilátkami na 2D gelech detekovat. Přenašeče rodiny SLC25 jsou vysoce
hydrofobní proteiny, tvořící dimery, a proto se velmi špatně ve 2D gelu separují a při jejich
detekci protilátkami tvoří přenašeče ve 2D gelech podlouhlé „šmouhy“ namísto spotů
(Obr. 5. 15).
Pro identifikaci a detekci dimerních forem přenašečů ve vzorcích jsem použila
BN-PAGE a DDM a digitoninové solubilizáty mitochondrií ze srdce, svalu a jater (Obr. 5. 15)
Pomocí vysokoprocentního gelu (16%) a s využitím nativních podmínek separace byl
ve vzorcích detekován ANT přenašeč v molekulových hmotnostech přibližně od 67 kDa
a více (červený signál). F1β podjednotka ATP synthasy (zeleně) byla detekována v oblastech
50 kDa. Tyto hodnoty jsou v souladu s uváděnými molekulovými hmotnostmi ANT (dimer
~60 kDa) a F1β podjednotky (~52 kDa). Pomocí imunoblotu se mi tak podařilo ukázat, že ve
tkáních se vyskytují dimery ANT jako nejmenší detekovatelná forma přenašeče. Zdá se, že
monomerní formy ve tkáních nejsou vůbec přítomné. Tyto výsledky jsou ve shodě
s publikovanými nálezy, které ukazují na fyziologické homodimerní uspořádání obou
přenašečů [63].
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Obr. 5. 15: Analýza složení ATP synthasomu pomocí 2D elektroforézy a detekce nativních
forem dimerů přenašečů.
DDM a digitoninem solubilizované proteiny srdečních mitochondrií byly analyzovány
2D elektroforézou (BN-PAGE/SDS-PAGE), imunodetekce byla provedena s protilátkami proti
ANT, F1β a Foa, podjednotkám ATP synthasy (A). DDM a digitoninem solubilizované proteiny
ze srdečních, svalových a jaterních mitochondrií byly separovány BN-PAGE v gelu s 16%
koncentrací polyakrylamidu. Imunodetekce byla provedena ANT (červený signál) a F1β (zelený
signál) protilátkou. Proužek nabarveného gelu s hmotnostními standardy je na levé straně (B).
Zkratka M představuje monomer a D dimer ATP synthasy.

5. 3. 3. MS analýza ATP synthasomu
Pro identifikaci proteinů asociovaných s nativní ATP synthasou byla použita
hmotnostně spektrometrická (MS) analýza. DDM solubilizované mitochondriální proteiny
ze srdce a kontrolních fibroblastů byly rozděleny na nativní elektroforéze (BN-PAGE,
6–15%, nanáška 60 µg/slot). ATP synthasa byla na části gelu detekována pomocí
enzymatického stanovení hydrolytické aktivity v gelu a podle vzniklých precipitátů po reakci
byly odpovídající úseky gelu s monomerem a dimerem ATP synthasy vyříznuty a byla v nich
provedena MS analýza. MS detekované proteiny jsou uvedeny v tabulce v Obr. 5. 16. Jak
ve vzorcích monomeru a dimeru ATP synthasy ze srdečních mitochondrií, tak ve vzorku
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monomeru z kontrolních fibroblastů byly nalezeny všechny komponenty fosforylačního
aparátu - ATP synthasomu. Byly detekovány zejména podjednotky ATP synthasy (nejvíce
F1β, F1α, F1γ a OSCP) a peptidy specifické pro oba přenašeče - ANT1 a PiC v dimeru
ze srdce, ANT1 a PiC v monomeru ze srdce, ANT2, ANT3 a PiC v monomeru z fibroblastů.
Z těchto výsledků je patrné, že komponenty fosforylačního aparátu spolu opravdu interagují
a ATP synthasom utváří.

69

B
srdce (D)

A

podjednotka

detekované
peptidy

molekulová
hmotnost
(kDa)

sekvenční
pokrytí
(%)

Atp5b (β)

19

56,3

38,8

kDa

Atp5a (α)

16

59,7

33,6

670

Slc25A4
(ANT1)

12

33,0

39,6

440

Atp5c (γ)

7

33,0

10,9

6

39,6

14,0

3

23,4

16,9

Atp5h (d)

3

18,8

23,6

Atp5l (g)

1

11,5

11,7

srdce

Ctrl

D
M

230
Slc25A3
(PiC)
Atp5o
(OSCP)

140

67

DDM 2 g/g proteinu

srdce (M)
podjednotka

detekované
peptidy

molekulová
hmotnost
(kDa)

sekvenční
pokrytí
(%)

Atp5b (β)

40

56,3

74,7

Ctrl

Atp5a (α)

32

59,7

57,7

podjednotka

detekované
peptidy

molekulová
hmotnost
(kDa)

sekvenční
pokrytí
(%)

Atp5o
(OSCP)

13

23,4

62,9

Atp5b (β)

19

56,5

49,0

Atp5f1 (b)

12

28,9

38,7

Atp5a (α)

18

59,7

35,3

Atp5c (γ)

12

33,0

32,2

Atp5o
(OSCP)

5

23,3

31,5

Atp5h (d)

10

18,8

67,1

Atp5c (γ)

5

27,5

20,8

Slc25A4
(ANT1)

7

33,0

21,8

4

32,8

11,7

Atp5l (g)

6

11,5

58,3

4

32,8

11,0

Atp5i (e)

4

8,2

54,9

Atp5f1 (b)

4

22,3

22,1

Atp5j2 (f)

3

11,0

27,7

Slc25A3
(PiC)

3

36,1

7,7

Slc25A3
(PiC)

2

39,6

5,0

Atp5l (g)

1

8,4

19,7

Atp5d (δ)

2

17,6

11,9

Atp6 (a)

1

26,0

4,2

Atp5e (ε)

2

5,8

25,5

Atp5j2 (f)

1

11,0

26,5

Slc25A6
(ANT3)
Slc25A5
(ANT2)

Obr. 5. 16: MS analýza proteinů asociovaných s ATP synthasou v potkaním srdci a lidských
fibroblastech.
(A) DDM solubilizované mitochondriální proteiny z potkaního srdce a kontrolních lidských
fibroblastů (Ctrl) byly separovány nativní PAGE a zóny gelu s monomerem (M) a dimerem (D)
ATP synthasy (detekované barvením na aktivitu) byly vyříznuty a použity pro MS analýzu. (B)
MS detekované proteiny z jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulkách.

70

6. DISKUZE
Cílem této práce bylo pokusit se zodpovědět dvě hlavní otázky, které mi byly
při zadávání práce položeny: „Je obsah přenašečů fosforylačního aparátu závislý na obsahu
ATP synthasy? Utváří ATP synthasa, ANT a PiC vyšší funkční celek, tzv. ATP synthasom?“
Během hledání vhodných postupů a optimalizací zavedených metod se objevila řada dalších
otázek, například: „Lze obecně předpokládat vyšší obsah složek fosforylačního aparátu
v energeticky náročnějších tkáních? Pokud komponenty vzájemně asociují, interagují všechny
přenašeče s ATP synthasou, nebo se ve vnitřní mitochondriální membráně běžně vyskytují
hlavně jejich homodimery? Ukazuje ATP synthasom na vysoké energetické požadavky dané
tkáně? Má každá ATP synthasa svůj dimer ANT a dimer PiC nebo existuje v asociaci
s heterodimerem složeným z ANT a PiC? Jsem schopna pomocí dostupných protilátek
proti přenašečům detekovat všechny tři isoformy ANT a dvě isoformy PiC lišící se v expresi
mezi tkáněmi?“ Během vypracovávání své diplomové práce jsem se snažila na tyto otázky
odpovědět.
ATP synthasa byla detekována pomocí F1β podjednotky, která byla vybrána ze souboru
čtyř testovaných protilátek, které se snad až na F1δ podjednotku pro kvantifikace všechny
hodily. Všechny ukazovaly na přibližně 3× nižší obsahy podjednotek enzymu (potažmo
ATP synthasy) v HT oproti srdci. Získané výsledky byly v souladu s dostupnými poznatky
o HT a regulaci obsahu enzymu expresí podjednotky Foc [10, 11].
Pomocí SDS-PAGE jsem charakterizovala obsahy F1β podjednotky ATP synthasy
a Cox1 podjednotky komplexu IV dýchacího řetězce v mitochondriích izolovaných z různých
tkání potkana. Nejnižší obsah F1β byl v mitochondriích HT, které podle předpokladů
obsahovaly vysoké hodnoty Cox1 podjednotky reflektující vysoký obsah enzymů dýchacího
řetězce v HT. Získané výsledky jsou v souladu s tím, že v HT je i přes vysokou respirační
aktivitu mitochondrií obsah ATP synthasy redukován sníženou expresí Foc podjednotky, která
tak specificky určuje obsah ATP synthasy v příslušných tkáních [10, 11]. Naopak nejvyšší
obsahy F1β podjednotky byly detekovány v mitochondriích srdce, svalu a jater. První dvě
zmiňované tkáně patří ke tkáním s vysokými energetickými nároky, proto nejsou vysoké
hodnoty F1β podjednotky ATP synthasy nijak překvapující. Vysoké obsahy korelovaly
s naměřenou hydrolytickou aktivitou ATP synthasy i aktivitou COX. Jinak tomu bylo
u jaterních mitochondrií, kde i přes vysoký obsah F1β podjednotky, naměřená hydrolytická
aktivita ATP synthasy vykazovala spíše nižší hodnoty srovnatelné například s ledvinami. To
může být způsobeno rozdílným obsahem IF1 inhibitoru v jednotlivých tkáních. Poměr obsahů
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ATP synthasa/COX charakterizovaných skrze F1β a Cox1 podjednotky byl napříč
mitochondriemi ze tkání podobný, s výjimkou HT. I profily aktivity COX odpovídaly
obsahům Cox1 podjednotky ve tkáních. Vysoké aktivity naměřené u mitochondrií srdce,
svalu a HT ukazují na vysoké obsahy OXPHOS komponent ve tkáních s výjimkou redukce
ATP synthasy v HT. Nejvyšších obsahů CS reflektujících obsah matrixových enzymů
dosahoval HT (až 2× více než srdce), naopak nejmenší aktivity CS byly v obou jaterních
mitochondriích, u kterých byly ale aktivity ATP synthasy vzhledem k CS srovnatelné
s dalšími tkáněmi, poměr aktivit byl dokonce u mitochondrií z novorozených jater nejvyšší.
Obsahy přenašečů ANT a PiC se mezi mitochondriemi různých tkání lišily až 10×.
Naopak vzájemný poměr přenašečů ve tkáních nevykazoval významné rozdíly. Z podobných
profilů obsahů obou přenašečů napříč tkáněmi je patrné, že v mitochondriích ze tkání
s vysokým obsahem ANT (srdce, sval) je i obsah PiC vysoký. V HT jsou obsahy přenašečů
srovnatelné s obsahy ve svalové tkáni. Zdá se tedy, že obsahy přenašečů nejsou závislé
na obsahu ATP synthasy, lze uvažovat o odlišných způsobech regulace genové exprese
mezi komponentami fosforylačního aparátu. Redukovaný obsah ATP synthasy v HT tedy není
určující pro obsahy přenašečů. Naopak se zdá, že by obsahy přenašečů mohly být vzájemně
koregulovány. I tato domněnka vyplývající ze získaných podobných profilů obsahů přenašečů
ve tkáních však nemusí být platná. Dříve prokázaná regulace ANT isoforem tyroidními
hormony [99] není např. u PiC prokázána. Je patrné, že regulace obsahů obou přenašečů není
jednoduchá a podílí se na ní řada faktorů včetně typu tkáně a jejích energetických nároků.
Vzájemná spojitost mezi obsahy komponent fosforylačního aparátu byla studována
i u čtyř buněčných kultur s různými dědičnými defekty ATP synthasy a porovnávána
s příslušnou kontrolní linií. Z výsledků je zřejmé, že u kvantitativních defektů ATP synthasy
(mutATP5E

a

mutTMEM70),

které

mají

za

následek

snížené

obsahy

enzymu

(až na 30 % kontrol) oproti zbylým OXPHOS komponentám [12], dochází k nárůstu obsahu
COX i obou přenašečů. Tyto zvýšené obsahy oproti kontrolám naznačují, že v těchto
buněčných kulturách stejně jako u pacientů dochází k adaptačním změnám [98]. U kultury
mutATP6 tomu tak není zřejmě proto, že se v těchto kulturách vyskytuje dostatek
ATP synthasy, která je ale de facto nefunkční, protože se liší ve stavbě a struktuře
transmembránové Fo části v důsledku mutované podjednotky Foa [12]. Adaptační změny
u kultur byly doloženy i na spektrofotometricky stanovených aktivitách COX, které byly
u kultur s kvantitativními defekty ATP synthasy (mutATP5E a mutTMEM70) vyšší a jsou
v souladu i s výsledky získanými pomocí SDS-PAGE/WB. I přes to, že kultury mutATP6E
a mutTMEM70 řadíme mezi kvantitativní typ defektu ATP synthasy, a oba defekty tudíž
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vykazují snížené obsahy enzymu, jsou kultury v mnohém odlišné. U kultury mutATP5E
nedochází k hromadění asemblačních intermediátů ATP synthasy [15] tak, jako je tomu
u kultury mutTMEM70, která je právě intermediáty asemblace charakteristická. Kultury
s defektem F1ε podjednotky (mutATP5E) obsahují snížená množství kompletně sestavené
ATP synthasy obsahující mutované F1ε podjednotky. Vlastní enzym je schopný tvořit ATP,
ale redukce obsahu ATP synthasy limituje její energetickou funkci [15].
Pomocí specifické detekce hydrolytické aktivity ATP synthasy v gelu (ATP synthase
hydrolytic in gel assay) byly studovány ATP synthasy za nativních podmínek
v jednotlivých liniích a kulturách. Monomery ATP synthasy byly detekovány ve všech
buňkách. Nejnižších hodnot podle předpokladů dosahovaly hydrolytické aktivity v kulturách
s kvantitativním defektem ATP synthasy (mutATP6E a mutTMEM70), u nichž jsou oba typy
enzymatických aktivit snížené [55]. Dimery ATP synthasy byly podle předpokladu
detekovány u obou kontrolních linií (143+ a Ctrl), u nichž je ATP synthasy dostatek, a ta tak
může vzájemně asociovat ve vyšší celky. V souladu s publikovanými výsledky [100] byly
u ρ0 linie viditelné F1 subkomplexy: samotná F1 část (370 kDa) a patrně F1+c-oligomer
(470 kDa), který je považován za jakýsi poslední typ asemblačního intermediátu
ATP synthasy a který lze právě u ρ0 linie a u defektů v biogenezi ATP synthasy (např. mutace
v genu TMEM70) detekovat [100]. Větší subkomplex ATP synthasy nebyl zatím nalezen. Již
dříve byl popsán subkomplex o podobné molekulové hmotnosti (460 kDa) [101], který je
právě tím zmiňovaným F1+c oligomerem [100]. I u kultury mutTMEM70 byly tyto
F1 subkomplexy detekovány. V tomto případě se jedná o nekompletně sestavenou
ATP synthasu v důsledku nepřítomnosti proteinu TMEM70, který byl nedávno objeven
a charakterizován u skupiny pacientů s deficiencí ATP synthasy [53]. Zdá se, že TMEM70
hraje důležitou roli v biogenezi ATP synthasy, která se do plně funkčního enzymu sestavuje
bez jeho přítomnosti jen s velmi malou účinností [44]. Není tedy zcela nezbytný (pacienti
mají zachovaný nějaký obsah ATP synthasy), ale svoji dosud nejasnou roli v biogenezi
enzymu (spíše v počátečních fázích) plní [52].
Ze získaných výsledků obsahů přenašečů v mitochondriích buněčných linií a kontrol se
zdá, že nejsou závislé na množství ATP synthasy stejně tak, jako tomu bylo u tkáňových
mitochondrií. Lze uvažovat o odlišných a velmi komplexních způsobech regulace obsahů
komponent fosforylačního aparátu, jejichž studium ani popis nejsou cílem této práce.
Poslední část práce byla zaměřena na charakterizaci ATP synthasomu, který byl
studován s využitím dvou typů nativních elektroforéz (BN-PAGE, hrCNE-3). Jeho proteinové
složení bylo charakterizováno pomocí 2D elektroforéz a hmotnostní spektrometrie (MS).
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ATP synthasom byl vůbec prvně popsán ve frakcích mitoplastů připravených z jaterních
mitochondrií potkanů [1]. Vzhledem k prokázané existenci SK v mitochondriích různých
organismů [20, 23, 76] je pravděpodobné, že by komponenty fosforylačního aparátu mohly
vzájemně asociovat do vyššího celku, který by tak zvyšoval efektivitu syntézy ATP. Stejně
tak jako tomu bylo i u SK, ATP synthasom byl získán solubilizací mitochondriální membrány
pomocí jemných detergentů [4], které zachovají slabé nekovalentní interakce mezi proteiny.
O ATP synthasomu toho není mnoho známo, ale jeho existence prokázaná a publikovaná
dosud v podstatě jen jednou laboratoří [1, 2] je všeobecně přijímána. Dosud není známa
přesná 3D struktura ATP synthasomu. V roce 2004 byl navržen 3D model [2], který byl
získán z jednotlivých elektronmikroskopických snímků ATP synthasy, ANT a PiC, které byly
následně pomocí speciálních programů zpracovány do modelu ATP synthasomu. Je však řada
otázek, které nebyly zodpovězeny. Není jasné, zdali se v ATP synthasomu vyskytují dimery
jednotlivých přenašečů, které jsou popsány jako fyziologické formy přenašečů rodiny SLC25
[63, 84] nebo heterodimer ANT/PiC. Podařilo se mi detekovat oba přenašeče v interakci spolu
s ATP synthasou pomocí BN-PAGE/WB. Vzorky mitochondrií izolovaných ze tkání byly
solubilizovány dvěma různými detergenty (DDM a digitonin) lišícími se účinností.
Podle předpokladů zvolená optimalizovaná koncentrace použitého detergentu DDM (silnější
typ) rozrušovala dimerní uspořádání ATP synthasy, které bylo detekováno pouze u vzorků
solubilizovaných digitoninem. Pomocí polyklonálních protilátek byly detekovány přenašeče,
které kolokalizovaly s ATP synthasou, a to jak v monomerním, tak dimerním stavu enzymu.
Na western blotech jsou patrné interakce přenašečů s dalšími blíže nespecifikovanými
proteiny (označeno *). Poměrně intenzivní signál byl detekován i v čele putujících proteinů.
Je tedy zřejmé, že přenašeče s ATP synthasou asociují, ale většina přenašečů utváří
homodimery (čelo proteinů), nebo interagují s dalšími proteiny. ATP synthasom lze tedy
za daných experimentálních podmínek považovat za jakousi minoritní interakci přenašečů
s ATP synthasou. Ve tkáních s vyššími obsahy ATP synthasy (srdce, sval) byly asociace
intenzivnější. Zdá se, že na vzájemné interakce mají vlivy jednotlivé obsahy komponent
fosforylačního aparátu. Je možné, že ve tkáních s vysokými obsahy ATP synthasy, ANT
a PiC je vyšší pravděpodobnost, že se jednotlivé proteiny ve vnitřní mitochondriální
membráně potkají (fluid state model) a ATP synthasom tak vytvoří. Patrně takto buňky
odpovídají na vysoké energetické nároky a potřeby například při svalové kontrakci. Je
pravděpodobné, že se jedná o přechodné stavy, stejně jako je tomu i u SK a komplexů
OXPHOS (dynamické přechody mezi solid a fluid state model) [20].
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Neznámou je přesná pozice přenašečů v rámci ATP synthasomu. Je potřeba provést
další biochemické studie, které by dokázaly určit přesné postavení přenašečů vůči bázi
ATP synthasy [2]. Přenašeče jsou velmi hydrofobní proteiny, které lze velmi obtížně
z membrán solubilizovat, a právě i proto chybí detailní 3D struktury přenašečů, které by
pomohly „umístit“ přenašeče k transmembránové části ATP synthasy. I já jsem se potýkala
s problémem hydrofobicity přenašečů, a to při 2DE detekci. Problém nastal ve druhém
rozměru po separaci pomocí BN-PAGE. Signál pro F1β podjednotku byl výrazný naopak
tomu bylo u ANT přenašeče. Signál byl slabý a „roztáhlý“ téměř po celé délce membrány.
„Šmouhy“ vysvětlujeme právě vysokou hydrofobicitou přenašeče a patrně svoji roli hraje
i protilátka, která v prvním rozměru dobře fungovala, ale ve druhém rozměru byl získaný
signál podstatně nižší a horší. I přes optimalizace zavedeného protokolu k výrazným
zlepšením nedošlo. Druhý z přenašečů, PiC, se mi nepodařilo dostupnou protilátkou
detekovat.
Pomocí vysokoprocentního gelu jsem za nativních podmínek separovala vybrané
mitochondrie ze tkání a po imunodetekci ANT a F1β podjednotky se ukázalo, že se
ve vzorcích ANT vyskytuje ve formě větší než je samotná F1β podjednotka o 52 kDa. Signál
ANT o velikosti ~65 kDa tak odpovídá jeho homodimeru. V analyzovaných vzorcích se tak
vyskytují dimerní podoby ANT jako nejnižší možné fyziologické uspořádání, přitom ANT
signál, který pokračuje do vyšších molekulových hmotností, ukazuje i na ještě větší formy
ANT přenašeče (tvorba tetramerů), které byly navrhovány [102].
MS analýza se ukázala jako vhodný nezávislý postup pro detekci proteinových
podjednotek

komponent

ATP

synthasomu.

V

srdečních

mitochondriích

potkana

solubilizovaných nízkou koncentrací DDM (2 g/g proteinu) se podařilo detekovat v ověřených
oblastech výskytu dimeru ATP synthasy celkem šest podjednotek enzymu, jednu isoformu
ANT a jednu blíže nespecifikovanou isoformu PiC. U monomeru ATP synthasy bylo
nalezeno jedenáct podjednotek ATP synthasy, jedna isoforma ANT a jedna isoforma PiC.
U vybrané kontrolní kultury fibroblastů (v předcházejících experimentech vykazovala
nejvyšší obsahy ATP synthasy) byla také provedena MS analýza. Stejně jako u srdečních
mitochondrií potkana i zde byly nalezeny peptidy specifické pro jednotlivé komponenty
ATP synthasomu. Identifikováno bylo osm podjednotek ATP synthasy včetně jedné
z nejhydrofobnějších (Foa), dvě isoformy ANT a také PiC. Tyto výsledky dále podporují
existenci ATP synthasomu.
Závěrem bych ráda shrnula současné poznatky o ATP synthasomu. To, že existuje,
je zřejmé. Byla provedena studie na Leishmanii (prvok, který se od eukaryot oddělil krátce
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po jejich vzniku), ve které byla prokázána vzájemná interakce mezi ATP synthasou a ANT.
ATP synthasom byl předtím identifikován a charakterizován u organismů, které se vyvinuly
relativně nedávno (potkan, skot). Proto nebylo jasné, zdali se nejedná o typ SK, který je
specifický pro vyšší eukaryota, nebo zdali byl ATP synthasom přítomen hned od prvních
a vývojově nejstarších mitochondrie obsahujících eukaryot. V této studii se podařila prokázat
vzájemná sedimentace v sacharosovém gradientu většiny ANT frakce spolu s ATP synthasou.
K potvrzení interakce napomohla i jejich vzájemná ko-imunoprecipitace [103]. Z mých
výsledků se dá předpokládat, že v mitochondriích energeticky náročnějších tkání (srdce, sval)
dochází ke vzniku ATP synthasomu s větší pravděpodobností a to nejen z důvodu vyšších
obsahů jednotlivých komponent. Tkáně tvorbou ATP synthasomů zajišťují vyšší efektivitu
tvorby ATP, a pravděpodobně tak odpovídají na své vyšší energetické požadavky.
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7. SHRNUTÍ
• Obsah ATP synthasy nemá vliv na obsah přenašečů ANT a PiC, jejích interakčních
partnerů v rámci ATP synthasomu, přičemž obsahy ANT a PiC vzájemně velmi dobře
korelují, a jejich exprese je tedy regulována podobným způsobem.
• Některé genetické defekty ATP synthasy (mutace v jaderných genech kódujících
podjednotku ATP synthasy F1ε a asemblační faktor TMEM70) vyvolávají adaptační
zvýšení obsahu nejen COX, důležitého OXPHOS komplexu, ale i přenašečů ANT
a PiC.
• Existence ATP synthasomu se projevuje kolokalizací jeho komponent, tj. ATP
synthasy, ANT a PiC, na nativních elektroforézách v oblasti monomeru i dimeru ATP
synthasy, ať už jsou detekovány specifickými protilátkami na western blotech,
či identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie.
• Pouze malá frakce přenašečů (zhruba 30 %) vytváří ATP synthasom, naopak většina
přenašečů existuje v podobě homodimerů a také v komplexech s jinými blíže
nespecifikovanými proteiny.
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