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1 Úvod 

Mitochondrie jsou organely, které dnes najdeme prakticky ve všech eukaryotických 

buňkách. Předpokládá se, že mitochondrie vznikla jedinou endosymbiotickou událostí u 

společného předka všech eukaryot. Pohlcení α-proteobakterie a její následná přeměna 

v mitochondrii je proto zásadní evoluční událostí, která umožnila pozdější obrovský rozvoj 

eukaryot. S novým endosymbiontem však buňka získala také nový genom, který byl postupně 

značně redukován a částečně přesunut do jádra. Pro proteiny kódované jadernými geny tak 

musel být postupně vytvořen složitý importní systém, kódovaný kombinací bakteriálních i 

eukaryotických genů. 

Mitochondrie eukaryotických organismů žijících v anaerobním prostředí jsou extrémně 

redukované a ztrácejí svou roli v detoxifikaci kyslíku. Tyto organismy, které lze najít 

v různých eukaryotických liniích, byly proto dlouhou dobu považovány za amitochondriální. 

V buňkách různých anaerobních prvoků byly teprve nedávno postupně objevovány drobné 

dvoumembránové váčky, které s mitochondrií sdílejí pouze jedinou funkci – tvorbu FeS 

center. Tyto organely tedy netvoří ATP, zcela ztratily genom a chybí jim i typické kristy na 

vnitřní membráně. Takto extrémně redukované mitochondrie nazýváme mitosomy. Studium 

těchto organel u různých eukaryotických skupin nám tak dává jedinečnou příležitost 

nahlédnout do evoluce mitochondrií. 

  Mezi organismy, u kterých byly nalezeny mitosomy, patří i několik lidských patogenů – 

mezi nimi i diplomonáda Giardia intestinalis. Jedná se o anaerobního parazita střeva různých 

obratlovců včetně člověka. Díky ztrátě mitochondriálního genomu jsou všechny mitosomální 

proteiny G. intestinalis jaderně kódované a musí být importovány z cytosolu. Mechanismus 

jejich importu však není dosud zcela objasněn. Ve vnější mitosomální membráně byl 

identifikován hlavní translokační kanál Tom40, transport přes vnitřní membránu však stále 

zůstává neznámý. Cílem této práce tedy bylo prostudovat importní mechanismy do 

mitochondrií a do mitosomů různých anaerobních prvoků a pokusit se identifikovat 

translokační kanál přes vnitřní membránu mitosomu G. intestinalis. 
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2 Literární přehled 

2.1 Původ mitochondrie 

Mitochondrie je organela endosymbiotického původu, která vznikla pohlcením eubakterie 

předkem eukaryotické buňky (Gray and Doolittle, 1982). Velikost proteomu této 

protomitochondrie (společného předka všech mitochondrií) se odhaduje na více než 630 

proteinů (Gabaldon and Huynen, 2003). Za dnešního nejbližšího žijícího příbuzného 

mitochondrie jsou považovány α-proteobakterie rodu Rickettsia (Viale and Arakaki, 1994; 

Sicheritz-Ponten et al., 1998). Genom intracelulárního parazita R. prowazekii obsahuje přes 

830 protein kódujících sekvencí (Andersson et al., 1998).  

K pohlcení α-proteobakterie došlo asi před 1,5 miliardami let, proto dnes u mitochondrií 

z odlišných eukaryotických linií nalezneme jen málo podobností. Počet proteinů kódovaných 

mitochondriálním genomem se u různých eukaryot pohybuje od 3 do 67, v extrémních 

případech byl mitochondriální genom zcela ztracen (Szklarczyk and Huynen, 2010). Dosud 

největší mitochondriální genom byl nalezen u sladkovodního prvoka Reclinomonas 

americana patřícího mezi Jakobida (Excavata). Tato mitochondrie obsahuje 67 genů 

kódujících proteiny a uspořádání genů připomínající genomy Rickettsií. Obsahuje také 

některé typicky eubakteriální proteiny, které byly u ostatních eukaryotických linií ztraceny 

(Lang et al., 1997). 

2.2 Import proteinů do mitochondrie 

Během koevoluce bakteriálního endosymbionta/protomitochondrie a hostitelské buňky 

docházelo postupně ke ztrátě některých bakteriálních genů a zároveň k neustálému přesunu 

genů do jádra. S masivním přesunem genů do jádra muselo také dojít k vytvoření efektivního 

transportního mechanismu pro import proteinů z cytosolu do mitochondrie (Doležal et al., 

2006). 

Většina studií zabývajících se importem proteinů do mitochondrie byla provedena na 

mitochondrii modelového organismu S. cerevisiae, která obsahuje okolo 750 proteinů, z nichž 

většina je importovaná z cytosolu (Sickmann et al., 2003). Proteiny kódované 

mitochondriálním genomem tvoří asi 1 % z celkového počtu. Jedná se o geny 

prokaryotického původu kódující vesměs komponenty vlastního translačního aparátu a 

hydrofobní proteiny vnitřní mitochondriální membrány účastnící se oxidativní fosforylace 
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(von Heijne, 1986b). Tyto proteiny jsou translatovány v mitochondriální matrix a jsou přímo 

vkládány do vnitřní membrány. K tomuto účelu byla v mitochondrii zachována původní 

bakteriální translokáza YidC, která v bakteriích zajišťuje vkládání řady proteinů do vnitřní 

membrány. Její homolog ve vnitřní mitochondriální membráně nazýváme Oxa1 (Kuhn et al., 

2003).   

Zbylých 99% proteinů je kódováno v jádře hostitelské buňky. Jedná se nejen o původní 

geny prokaryotického endosymbionta, které se přesunuly do jádra, ale i o geny 

eukaryotického původu, případně další geny pocházející z nejrůznějších linií (Georgiades and 

Raoult, 2011). Pro import takových proteinů využívá buňka systém tvořený mozaikou 

původních proteinů endosymbionta a proteinů, které jsou eukaryotickou evoluční novinkou 

vyvinutou speciálně pro tento účel (Doležal et al., 2006). 

Jaderně kódované proteiny, které jsou přeloženy v cytosolu, musí nést signální sekvence 

pro jejich správné rozpoznání a transport do cílové organely. Většina proteinů je rozeznávána 

pomocí N-terminální signální sekvence, která je bohatá na bazické aminokyseliny a tvoří 

amfipatický α-helix (von Heijne, 1986a). β-barely vnější membrány nesou konzervovanou 

vnitřní signální sekvenci na posledním β-skládaném listu daného proteinu (Kutik et al., 2008). 

Translatované proteiny prochází přes membrány v nesbaleném stavu, proto jsou v cytosolu 

vázány na Hsp (Heat Shock Protein) chaperony, které zabraňují jejich sbalení. Mezi takové 

cytosolické chaperony patří například Hsp70 a Hsp90 (Mihara and Omura, 1996). 

Vstupní branou pro všechny mitochondriální proteiny je TOM (Translocase of the Outer 

Membrane) komplex, který rozpoznává mitochondriální signální sekvence (Chacinska et al., 

2009). Jako receptory slouží membránové proteiny Tom20, Tom22 a Tom70 (Brix et al., 

1999). Hlavní kanál vnější membrány tvoří Tom40 (Baker et al., 1990). Odtud jsou jednotlivé 

proteiny transportovány do jednotlivých subkompartmentů mitochondrie. Proteiny 

intermembránového prostoru pomocí MIA (Mitochondrial Intermembrane space Assembly) 

systému, proteiny vnější membrány pomocí SAM (Sorting and Assembly machinery) 

komplexu. Proteiny vnitřní membrány jsou vkládány TIM22 (Translocase of the Inner 

Membrane) komplexem, případně TIM23 komplexem, který zároveň transportuje proteiny do 

mitochondriální matrix. (Chacinska et al., 2009) (Obrázek 1 a 2). Hydrofobní proteiny 

určené k translokaci skrz SAM či TIM22 komplex prochází mezimembránovým prostorem 

navázané na malé Timy, které obalují hydrofobní transmembránové domény (Koehler, 2004). 
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K přenosu proteinů z TOM komplexu na TIM23 slouží protein vnitřní membrány Tim50 

(Mokranjac et al., 2003). 

 

Obrázek 1: Schéma hlavních komponent transportu a třídění proteinů do jednotlivých mitochondriálních 

subkompartmentů. Proteiny kódované mitochondriálním genomem jsou translatovány v mitochondriální 

matrix a transportovány pomocí OXA komplexu. Ostatní proteiny jsou kódované jaderným genomem, 

translatovány v cytosolu a jejich vstupní branou je TOM komplex. Tyto proteiny jsou následně 

transportovány do dalších mitochondriálních subkompartmentů: (i) vnější membrány pomocí SAM 

komplexu, (ii) mezimembránového prostoru pomocí MIA systému, (iii) vnitřní membrány pomocí TIM22 

a TIM23 komplexu a (iv) mitochondriální matrix pomocí TIM23 komplexu. Převzato a upraveno z 

(Chacinska et al., 2009). 

Proteiny mezimembránového prostoru jsou importovány a skládány pomocí MIA systému, 

jehož hlavní komponentou je protein Mia40 (Chacinska et al., 2004). V tomto 

subkompartmentu najdeme většinou malé proteiny, které obsahují konzervované cysteinové 

zbytky. Jsou to například malé Timy, podílející se na importu ostatních mitochondriálních 

proteinů. Tyto proteiny jsou transportovány přes TOM komplex v redukovaném stavu, 

v mezimembránovém prostoru se pak na jejich cysteinové zbytky váže Mia40, která zajišťuje 

jejich oxidaci a vznik disulfidických můstků (Muller et al., 2008). Cysteinové zbytky Mia40 

jsou poté reoxidovány pomocí sulfhydryl oxidázy Erv1 a elektrony předány přes cytochrom c 

na proteiny dýchacího řetězce (Bihlmaier et al., 2007). 

Inzerci β-barelů do vnější membrány z mezimembránového prostoru zajišťuje SAM 

komplex, jehož hlavní translokázou je protein Sam50 (Kozjak et al., 2003). Proteiny 

s několika transmembránovými segmenty vnitřní mitochondriální membrány většinou 

neobsahují N-terminální signální sekvence, pro jejich nasměrování do mitochondrií slouží 

zpravidla vlastní transmembránové domény. Do vnitřní membrány jsou vkládány pomocí 

TIM22 komplexu – s hlavní translokázou Tim22 (Sirrenberg et al., 1996). K tomuto přenosu 
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je využívána energie membránového potenciálu (Pfanner and Neupert, 1985), ale nevyžaduje 

hydrolýzu ATP (Wachter et al., 1992). 

 Proteiny mitochondriální matrix jsou transportovány pomocí TIM23 komplexu a jsou 

rozpoznávány pomocí  signální sekvence, která je lokalizovaná většinou na N-konci (Hurt et 

al., 1984). Hlavní translokázu TIM23 komplexu tvoří homologní proteiny Tim17 a Tim23 

(Emtage and Jensen, 1993). V mitochondriální matrix jsou N-terminální signální sekvence 

odštěpeny pomocí MPP (Mitochondrial Processing Peptidase) (Hawlitschek et al., 1988). 

Současně se v matrix nachází i chaperony Cpn60 a Cpn10, které napomáhají správnému 

sbalení nově importovaných proteinů (Martin, 1997). Některé proteiny obsahují ještě druhou 

signální hydrofobní sekvenci, která po odštěpení N-terminální sekvence zajišťuje přímou 

inzerci proteinu do vnitřní membrány (Glick et al., 1992). Části těchto proteinů je poté tato 

hydrofobní sekvence odštěpena pomocí IMP (Inner Membrane Peptidase) a jsou tak uvolněny 

do mezimembránového prostoru (Gasser et al., 1982). 

K přenosu proteinů pomocí TIM23 komplexu přes vnitřní membránu je nezbytný 

membránový potenciál (Martin et al., 1991). Další energie nezbytná pro úplný průchod přes 

membránu je získávána hydrolýzou ATP pomocí chaperonu mtHsp70, který je součástí tzv. 

PAM (Presequence translocase-Associated Motor) komplexu. Tento komplex je propojen 

s TIM23 komplexem pomocí proteinu Tim44, který zajišťuje jejich koordinovanou spolupráci 

během importu (Chacinska et al., 2009; Schneider et al., 1994). 
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Obrázek 2: Schéma importního systému do mitochondrie eukaryot. Převzato a upraveno z (Mokranjac 

and Neupert, 2008). 

 2.3 Evoluce mitochondriálního importu 

Je zřejmé, že vznik nového systému importu proteinů byl zásadní pro podmanění si nového 

endosymbionta hostitelskou buňkou. Současně tak muselo dojít ke vzniku signálních sekvencí 

a specifického importního systému schopného tyto sekvence rozeznávat (Lucattini et al., 

2004). Jak přesně však tento proces probíhal, můžeme dnes pouze odhadovat. Jako inspirace 

nám může sloužit studium extrémně redukovaných mitochondrií - mitosomů, zachovalých 

mitochondrií R. americana či transportních procesů dnešních α-proteobakterií.  

Je pravděpodobné, že hostitelská buňka zpočátku využívala stávajících bakteriálních 

translokáz, které postupně buď zotročovala ve svůj prospěch, případně nahrazovala některé 

bakteriální proteiny dokonalejšími eukaryotickými. U gramnegativních bakterií existují tři 

hlavní systémy exportu proteinů přes vnitřní membránu (Herrmann, 2003). Hlavní 

translokační kanál přes vnitřní membránu tvoří tzv. SecYEG komplex, který rovněž zajišťuje 

vkládání některých proteinů do vnitřní membrány (Cheng, 2010). Další translokázou je 

protein YidC, který slouží pouze k vkládání proteinů do membrány (Kuhn et al., 2003). A 

nakonec TAT systém, jehož translokáza TatC (na rozdíl od předchozích) přenáší proteiny přes 

membránu ve sbaleném stavu (Palmer et al., 2005). Zatímco homolog YidC – mitochondriální 

translokáza Oxa1 – byl ve vnitřní membráně zachován u zástupců všech eukaryotických linií 
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pro vkládání proteinů kódovaných mitochondriálním genomem (Kuhn et al., 2003), 

komponenty TAT systému byly zachovány jen u rostlin a některých prvoků (Yen et al., 2002), 

jako například v mitochondrii R. americana (Lang et al., 1997) (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Bakteriální transportní systémy vnitřní membrány (vlevo) a jejich mitochondriální homology 

u eukaryot (vpravo). V bakteriální vnitřní membráně najdeme tři systémy transportu proteinů – SEC, 

OXA a TAT systém. Všechny tyto systémy jsou unikátně zachovány v mitochondrii R. americana, 

v mitochondriích rostlin a některých prvoků byl zachován TAT systém, OXA systém potom najdeme u 

většiny eukaryot, jejichž mitochondrie si zachovaly vlastní genom. Signální sekvence 

v mezimembránovém prostoru odštěpuje bakteriální signální peptidáza (Lep) či její eukaryotické 

homology. Převzato z (Herrmann, 2003). 

2.3.1 Import proteinů do mitochondrie Reclinomonas americana 

Tento prvok díky podobnosti svého mitochondriálního genomu s původním genomem 

endosymbionta slouží jako vynikající model ke studiu evoluce mitochondrií. V jeho 

mitochondriálním genomu byl unikátně identifikován například i SecY, hlavní kanál SEC 

systému (Lang et al., 1997). Homologem SecY je Sec61α translokáza sloužící u eukaryot 

k transportu proteinů do endoplasmatického retikula (Gorlich and Rapoport, 1993). 

V mitochondrii R. americana slouží SecY pro vkládání a transport proteinů kódovaných 

mitochondriálními geny z matrix přes vnitřní membránu (Tong et al., 2011). 

V osekvenovaných EST sekvencích tohoto prvoka (O'Brien et al., 2007) byly rovněž nalezeny 

některé komponenty TOM/TIM systému (Tong et al., 2011). Experimentálně bylo dokázáno, 

že proteiny kódované mitochondriálním genomem R. americana je možné importovat do 

mitochondrií kvasinek i z cytosolu pomocí TOM/TIM translokáz (Tong et al., 2011). Tento 

prvok tak tvoří unikátní přechodnou formu, využívající pravděpodobně jak původní 

bakteriální SecY translokázu, tak nové eukaryotické TOM/TIM translokázy.  

2.3.2 Bakteriální komponenty importních systémů 

Ukazuje se, že mnohé komponenty importních systémů do mitochondrie mají své 

homology v komponentech bakteriálních systémů pro export proteinů (Lucattini et al., 2004) 

(Obrázek 4). V bakteriálních genomech lze například nalézt sekvence, které jsou funkčně i 
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strukturně velmi podobné mitochondriálním signálním sekvencím. Tyto sekvence byly 

pravděpodobně využity jako preadaptace a následně byly pomocí rekombinace přeneseny na 

N-terminální části proteinů (Baker and Schatz, 1987). Takové preadaptace byly pozorovány 

například v mitochondriálních genomech rostlin Arabidopsis thaliana či Oryza sativa u nichž 

byly identifikovány geny, které už obsahující N-terminální signální sekvence (Ueda et al., 

2008). Podobné geny byly nalezeny i v genomech dnešních bakterií (Lucattini et al., 2004). 

Navíc geny, které byly do jádra přeneseny později, mohly získat N-terminální sekvence 

z genů, které již byly do jádra přeneseny – pravděpodobně pomocí jejich duplikace a následné 

rekombinace (Kadowaki et al., 1996). 

Ve vnější mitochondriální membráně najdeme kanál Sam50 - homolog bakteriálního 

proteinu Omp85 (Gentle et al., 2004), který vkládá β-barely do vnější membrány 

gramnegativních bakterií (Paschen et al., 2003). Tento protein pochází z bakteriálního 

endosymbionta a najdeme ho u zástupců napříč všemi eukaryotickými liniemi (Kozjak et al., 

2003). Preadaptací pro vznik Tom40 translokázy pak mohly být bakteriální poriny, které 

přenášejí menší molekuly přes vnější membránu (Gabriel et al., 2001). 

Některé komponenty TIM a PAM komplexů, které byly všeobecně považovány za 

eukaryotické evoluční novinky, mají své homology v bakteriích. Jedná se například o protein 

Tim44, nebo protein Pam18, jejichž homology (či spíše proteiny s homologními doménami) 

lze najít ve vnitřní bakteriální membráně (Clements et al., 2009). Za homolog Tim23 

translokázy byla považována bakteriální translokáza LivH, která v bakteriích slouží k příjmu 

aminokyselin. Tento protein tak mohl být preadaptací pro vznik kanálu pro přenos delších 

řetězců aminokyselin – proteinů. (Rassow et al., 1999). Dnes se však zdá, že se jedná spíše o 

eukaryotickou evoluční novinku (Doležal et al., 2006). 

Vzhledem k tomu, že proteiny Tim22, Tim23 a Tim17 patří do jedné proteinové rodiny, je 

pravděpodobné, že z jediného univerzálního kanálu se postupně vyvinuly další, více 

specializované (Herrmann, 2003). Tuto teorii potvrzuje například i funkční systém sestávající 

z jediné Tim17/22/23 translokázy u Cryptosporidium parvum (Strong and Nelson, 2000)  

nebo Trypanosoma brucei (Schneider et al., 2008). Tato translokáza pravděpodobně plní 

funkci TIM23 i TIM22 komplexů. 

 Univerzální Tim17/22/23 translokáza společně s Pam18 a Tim44 pak mohla utvořit 

funkční komplex využívající energii chaperonu mtHsp70 (Clements et al., 2009). Tento 

chaperon je totiž také prokaryotického původu – jedná se o homolog bakteriálního chaperonu 



13 

 

DnaK (Boorstein et al., 1994). Chaperony mitochondriální matrix Cpn10 a Cpn60 jsou 

homology bakteriálních chaperonů GroES a GroEL (Martin, 1997).  

Mitochondriální peptidáza IMP se skládá ze dvou homologních podjednotek – Imp1 a 

Imp2 – které jsou odvozené od bakteriální signální peptidázy, která štěpí signální sekvence 

proteinů transportovaných přes membránu a uvolňuje je tak do periplasmatického prostoru 

(Dalbey, 1991). Peptidáza štěpící signální sekvence v matrix mitochondrií (MPP) se také 

skládá ze dvou podjednotek – α-MPP a β-MPP – které jsou rovněž bakteriálního původu  

(Kitada et al., 2007). Tato mitochondriální peptidáza tak zřejmě vznikla genovou duplikací  

 monomerních peptidáz α-proteobakterií (Šmíd et al., 2008). Podobným způsobem lze 

vysvětlit i vznik malých Timů. Dnes známe 4 rodiny malých Timů – Tim8, Tim9, Tim10 a 

Tim13 – které tvoří v mezimembránovém prostoru heterohexamery (Gentle et al., 2007). 

Původně tak mohl existovat pouze jeden univerzální malý Tim, jako můžeme dnes pozorovat 

v mitosomu C. parvum (Alcock et al., 2012). 

 

Obrázek 4: Námi navržené schéma importního systému proteinů do protomitochondrie. Komponenty 

bakteriálního původu jsou zobrazeny šedě, eukaryotické proteiny barevně. Bakteriální translokáza 

Omp85/Sam50 ve vnější membráně vkládá proteiny do vnější membrány z mezimembránového prostoru, 

eukaryotická translokáza Tom40 transportuje proteiny z cytosolu. Tři bakteriální transportní systémy – 

SEC, OXA a TAT – přenáší proteiny kódované protomitochondriálním genomem přes vnitřní membránu. 

Pro proteiny, jejichž geny již byly přeneseny do jádra se vyvinula nová eukaryotická Tim17/22/23 

translokáza. Proteiny vnitřní membrány Pam18 a Tim44 obsahují bakteriální domény a spolu 

s bakteriálním chaperonem mtHsp70/DnaK poskytují energii nezbytnou pro translokaci proteinů.  
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2.4 Import proteinů do mitosomů a hydrogenosomů 

Zatímco mitochondrie R. americana se částečně podobá původní protomitochondrii, 

mitosomy a hydrogenosomy jsou organely stojící na opačném pólu evoluce mitochondrií. 

Jedná se o mitochondrie, které byly vlivem parazitického života či  anaerobního prostředí 

sekundárně redukovány (Hjort et al., 2010). Tyto organely byly nedávno identifikovány u 

několika skupin anaerobních protist, které byly do té doby považovány za amitochondriální. 

Tato skupina organismů byla souhrnně označována jako Archezoa – organismy, které se 

oddělily od ostatních eukaryot před nabytím mitochondrie (Cavalier-Smith, 1989). Teorie 

Archezoa se ukázala jako neplatná po objevení různých forem redukovaných mitochondrií – 

hydrogenosomů a mitosomů. Dnes se zdá, že všechny mitochondrie i jejich odvozené formy 

vznikly jedinou endosymbiotickou událostí u společného předka všech eukaryot, ačkoli jejich 

redukce proběhla v jednotlivých liniích nezávisle (van der Giezen and Tovar, 2005). Všechny 

mitosomy i hydrogenosomy mají některé shodné funkce s mitochondrií, jedinými společnými 

vlastnostmi pro všechny typy mitochondrií je pouze přítomnost dvou membrán a některé 

aspekty importu proteinů (Embley and Martin, 2006).  

Mitochondriální genom kóduje hlavně geny kódující komponenty vlastního translačního 

aparátu a proteiny oxidativní fosforylace (Gray et al., 2004). Mitosomy ani hydrogenosomy se 

na oxidativní fosforylaci nepodílí a genom zcela ztratily. Jedinou výjimkou je hydrogenosom 

nálevníka Nyctotherus ovalis, u kterého byl genom nalezen (Akhmanova et al., 1998). 

Hydrogenosomy hrají roli v produkci ATP za vzniku molekulárního vodíku (Lindmark and 

Muller, 1973). Tyto organely byly objeveny u některých skupin anaerobních protist, jako jsou 

trichomonády (Lindmark and Muller, 1973), někteří nálevníci (Yarlett et al., 1981) nebo 

houby (Yarlett et al., 1986). 

Mitosom je extrémně redukovaná mitochondrie bez schopnosti tvorby ATP. Poprvé byl 

identifikován v roce 1999 u parazitické améby Entamoeba histolytica (Tovar et al., 1999; Mai 

et al., 1999). Následovaly mikrosporidie Encephalitozoon cuniculi (Katinka et al., 2001) a 

Trachipleistophora hominis (Williams et al., 2002), diplomonáda Giardia intestinalis (Tovar 

et al., 2003) a kokcidie Cryptosporidium parvum (Henriquez et al., 2005). 

 Sekundární redukce mitochondrií v jednotlivých eukaryotických liniích proběhla 

nezávisle, přesto lze u mitosomů různých prvoků vypozorovat různé podobnosti. Je to 

například jediná dosud zjištěná funkce mitosomů – syntéza FeS center (Tovar et al., 2003; 

Goldberg et al., 2008; Abrahamsen et al., 2004). Důvodem zachování této funkce bude 
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pravděpodobně její esencialita - biogeneze FeS center je totiž považována za jedinou 

nezastupitelnou funkci mitochondrie S. cerevisiae (Lill and Muhlenhoff, 2006). Výjimkou je 

pouze mitosom E. histolytica, kde se syntéza FeS center pravděpodobně odehrává v cytosolu 

a mitosom hraje důležitou roli v dráze pro aktivaci síry (Mi-ichi et al., 2009). 

S redukcí mitosomálních proteomu souvisí i extrémní zjednodušení importních systémů 

v jednotlivých liniích. U většiny z nich byly identifikovány pouze hlavní kanály přes obě 

mitosomální membrány. Společným rysem mitosomálního importu je absence Oxa1 – 

translokázy pro transport proteinů z mitochondriální matrix. Je pravděpodobné, že u 

jednotlivých linií zanikla spolu se ztrátou mitochondriálního genomu a translačního aparátu. 

Typická je také redukce komponent jednotlivých komplexů, kdy je zachována pouze centrální 

translokáza. V případě komplexů TIM22 a TIM23, tedy dva obdobné systémy specializované 

na různé funkce, je typická redukce na jeden, pravděpodobně univerzální systém (Heinz and 

Lithgow, 2012). 

 Studium mitosomálních importních systémů různých prvoků nám tak umožňuje 

nahlédnout na evoluci mitochondriálního importu a zároveň určit minimální funkční množinu 

komponent potřebnou pro efektivní import proteinů. 

  



16 

 

2.4.1 Import proteinů do hydrogenosomů Trichomonas vaginalis 

T. vaginalis (Parabasala, Excavata) je parazit lidského urogenitálního traktu. Tento prvok 

má obrovský genom, v němž se některé geny vyskytují v mnoha kopiích (Carlton et al., 

2007). Ve vnější hydrogenosomální membráně bylo identifikováno 6 paralogů Tom40 a jeden 

kanál Sam50. Ve vnitřní membráně pak 4 paralogy Tim17/22/23 kanálu a komponenty PAM 

komplexu – Tim44, Pam16 a Pam18. V mezimembránovém prostoru se nachází dva malé 

Timy (Rada et al., 2011). V matrix jsou přítomny obě podjednotky MPP (Šmíd et al., 2008), 

chaperony mtHsp70 (Germot et al., 1996), Cpn60 a Cpn10 (Roger et al., 1996; Carlton et al., 

2007) (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Schéma importu proteinů do hydrogenosomů T. vaginalis. Upraveno dle (Rada et al., 2011). 
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2.4.2 Import proteinů do mitosomu Entamoeba histolytica 

E. histolytica je parazitický prvok střeva primátů patřící mezi Archaméby eukaryotické říše 

Amoebozoa. Mitosomy E. histolytica jsou považovány za nejvíce redukovanou formu 

mitochondrie vůbec. Po sekvenaci genomu byla potvrzena přítomnost pouze tří genů pro 

chaperony mitochondriálního původu, které se účastní importu proteinů – mtHsp70, Cpn60 a 

Cpn10 (Loftus et al., 2005). ATP potřebné pro funkci těchto chaperonů je do mitosomu 

transportováno z cytosolu pomocí ADP/ATP transportéru ve vnitřní mitosomální membráně 

(Chan et al., 2005). 

Pomocí hidden-Markových modelů (HMM) byly poté objeveny homology pro dva hlavní 

kanály ve vnější membráně – Tom40 a Sam50 (Doležal et al., 2010). Importní kanál ve 

vnitřní mitosomální membráně však dosud nebyl identifikován (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Import proteinů do mitosomů E. histolytica, který je považován za nejvíce redukovanou 

mitochondrii vůbec. Unikátní je absence Tim17/22/23 translokázy ve vnitřní membráně. Upraveno podle 

(Doležal et al., 2010). 
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2.4.3 Import proteinů do mitosomu Encephalitozoon cuniculi 

Mikrosporidie jsou skupina intracelulárních parazitů blízce příbuzná houbám (Keeling et 

al., 2000). Intracelulární způsob života vedl k extrémní redukci jak buněčných struktur, tak i 

genomu – mikrosporidie obsahují nejmenší genomy vůbec (Biderre et al., 1995). Mitosomy 

mikrosporidií jsou unikátní mezi eukaryoty například absencí chaperonů Cpn10 a Cpn60 

v mitosomální matrix (Shiflett and Johnson, 2010). V genomu E. cuniculi byl nalezen 

homolog receptoru vnější membrány Tom70 (Katinka et al., 2001) a Tom40 translokáza, ve 

vnitřní membráně potom homolog Tim17/22/23 translokázy, v matrix chaperon mtHsp70 

(Burri et al., 2006). Pomocí HMM byly identifikovány další proteiny, jako Tim50 a Pam16 ve 

vnitřní membráně a Sam50 translokáza vnější membrány (Waller et al., 2009) (Obrázek 7).  

Obligátně intracelulární parazit E. cuniculi navíc dokáže čerpat ATP z hostitelské buňky, 

pomocí ATP transportérů bakteriálního typu, které využívají například i intracelulární 

bakterie rodu Rickettsia. Tyto transportéry se typicky nachází v plasmatické membráně, u 

E. cuniculi je však jeden lokalizován i v mitosomu a dodává tak energii nutnou pro 

mitosomální procesy včetně systému pro import proteinů (Tsaousis et al., 2008). 

 

Obrázek 7: Importní mašinerie do mitosomů E. cuniculi. Zvláštností je absence chaperonů Cpn10 a 

Cpn60 v mitosomální matrix. Upraveno dle (Waller et al., 2009). 
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2.4.4 Import proteinů do mitosomu Cryptosporidium parvum 

C. parvum je kokcidie (Apikomplexa, Chromalevolata) savčího zažívacího traktu. 

V genomu C. parvum byly nalezeny homology pro Tom40 translokázu, Tim44 a obě 

podjednotky MPP (Abrahamsen et al., 2004). Ve vnitřní membráně se patrně nachází 

homolog Tim17/22/23 translokázy (Strong and Nelson, 2000). Mitosomální lokalizace byla 

ověřena pro chaperony Cpn60 (Riordan et al., 2003) a mtHsp70 (Slapeta and Keithly, 2004). 

Pomocí HMM byla potvrzena přítomnost proteinů Tim50 a Pam18, ve vnější membráně byla 

identifikována Sam50 translokáza (Alcock et al., 2012). V mezimembránovém prostoru se 

nachází jediný malý Tim (Gentle et al., 2007). Tento protein vytváří homohexamer sloužící 

k dopravě proteinů k cílovým translokázám. V mitosomální matrix byly nalezeny obě 

podjednotky MPP (Alcock et al., 2012) (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Schéma zjednodušeného importního systému do mitosomů C. parvum. Unikátní je přítomnost 

jediného malého Timu, který tvoří homohexamery. Upraveno dle (Alcock et al., 2012). 
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2.4.5 Import proteinů do mitosomu Giardia intestinalis 

G. intestinalis je parazit savčího tenkého střeva, patří mezi diplomonády (Excavata). Ve 

vnější mitosomální membráně byl identifikován hlavní importní kanál Tom40 (Dagley et al., 

2009), dosud však nebyl identifikován Sam50 – protein nutný k vkládání proteinů vnější 

membrány včetně samotné translokázy Tom40. G. intestinalis tak tvoří naprostou výjimku 

mezi eukaryoty a není jasné, jak je Tom40 do membrány vkládán. Ve vnitřní membráně byly 

nalezeny dva proteiny PAM komplexu - Pam16 a Pam18 (Doležal et al., 2005; Jedelský et al., 

2011) regulující aktivitu chaperonu mtHsp70, který se nachází v matrix mitosomu (Regoes et 

al., 2005). ATP nutné pro import proteinů je pravděpodobně importováno z cytosolu, 

konkrétní transportér však nebyl identifikován. V matrix se nachází pouze jedna podjednotka 

procesující peptidázy, β-MPP (Doležal et al., 2005; Šmíd et al., 2008). Rovněž byla potvrzena 

přítomnost dvou chaperonů Cpn10 a Cpn60 (Jedelský et al., 2011) (Obrázek 9). 

Překvapivě však dosud nebyl nalezen kanál ve vnitřní mitosomální membráně. Zdá se, že 

zde došlo k sekundární ztrátě typického eukaryotického kanálu z Tim17 rodiny. Tato ztráta 

mohla být způsobena zánikem membránového potenciálu v mitosomech G. intestinalis, který 

spolu s ATP a PAM komplexem pohání translokaci proteinů do mitochondriální matrix. 

 

Obrázek 9: Systém importu proteinů do mitosomu G. intestinalis. Naprosto výjimečná je absence Sam50 

translokázy u tohoto prvoka. Stejně jako v mitosomu E. histolytica nebyl dosud identifikován translokační 

kanál přes vnitřní mitosomální membránu. Upraveno podle (Jedelský et al., 2011).  
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3 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat translokační kanál ve vnitřní membráně 

mitosomů G. intestinalis a pokusit se ho izolovat. 

Praktické cíle: 

1. Zavést a otestovat techniku použití DHFR fúzních proteinů k blokaci importu proteinů 

do mitosomu G. intestinalis 

2. Experimentálně ověřit funkci N-terminální signální sekvence do mitosomu u GiSec61α 

3. Ověřit lokalizaci a zjistit případnou mitosomální funkci proteinu GiSec61α 

4. Pokusit se vyizolovat neznámou translokázu účastnící se importu proteinů ve vnitřní 

mitosomální membráně 
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4 Použité metody a materiál 

4.1 Použité organismy a média 

4.1.1 Giardia intestinalis 

Pro všechny pokusy jsme použili axenickou kulturu trofozoitů G. intestinalis kmene WB 

(ATCC 30957) a kultivovali při 37 °C v médiu TYI-S-33 (Keister, 1983) s 10% hovězím 

sérem (Gibco). Transfekované linie jsme kultivovali v médiu se selekčním antibiotikem –

 puromycinem (PAA laboratories) o koncentraci 54 µg/ml. Pro dlouhodobé uchování 

transfekovaných linií jsme použili 5 % dimetylsulfoxid (Merck) a zamrazili buňky 

v kapalném dusíku. V případě linií, které exprimovali některý z DHFR fúzních proteinů jsme 

buňky inkubovali v přítomnosti antifolátů (vše Sigma) ve 37 °C. Použili jsme 100 µM 

pyrimetamin (PM), 100 µM aminopterin (AP) a 55 µM metotrexát (MET). 

4.1.2 Escherichia coli 

Námi vytvořené rekombinantní plazmidy jsme namnožili v bakteriích E. coli kmene XL-1 

blue, které jsme kultivovali při teplotě 37 °C v LB médiu. Selekci pozitivních klonů po 

transfekci jsme prováděli pomocí kultivace v médiu se selekčním antibiotikem – ampicilinem 

(Sigma) o koncentraci 100 µg/ml. 

4.1.3 Saccharomyces cerevisiae 

Pro práci s kvasinkovým modelovým organismem jsme použili kulturu S. cerevisiae 

kmene YPH499. Buňky jsme kultivovali při 30 °C na plotnách s YPD médiem. Pro selekci 

pozitivních klonů jsme transformované linie kultivovali na plotnách s minimálním SD 

médiem, které neobsahuje uracil. 

Složení YPD média: 

1 l ddH2O  

10 g Yeast extract (BD)  

20 g Trypticase peptone (BD)  

20 g D-glukóza (Lach-Ner)  
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Složení minimálního SD média:  

1 l ddH2O  

20 g D-glukóza (Lach-Ner)  

6,7 g Yeast nitrogen base (Sigma)  

1,92 g Drop out-URA (Sigma) 

4.2 Použité plazmidy 

Pro epizomální expresi proteinů v G. intestinalis jsme použili plazmid pOCT-HA. Tento 

plazmid pro expresi proteinů v G. intestinalis byl vytvořen modifikací plazmidu 

pOCT-PP2Aas (Lauwaet et al., 2007). Obsahuje velice silný promotor genu oct 

(ornitin-karbamoyl transferáza). Pro C-terminální značení proteinů byl plazmid modifikován 

vložením dvojitého hemaglutininového tagu (HA- tag). Tento plazmid (pOCT-HA) poskytl 

Mgr. Luboš Voleman. Pro kontrolní sekvenaci produktů 5’ RACE jsme použili komerčně 

dostupný plazmid pGEM-T Easy (Promega). Pro expresi proteinů v kvasinkách jsme použili 

plazmid P416MET25 s C-terminálním GFP tagem (Beilharz et al., 2003). 

4.3 Amplifikace genů 

Pro amplifikaci genů jsme použili metodu PCR (Polymerase Chain Reaction). Pro 

amplifikaci úseků genu gigrpe (adenine nucleotide exchange factor, přístupové 

číslo: XP_001706621.1) a giiscu (NifU-like protein, XP_001708969.1) a gisec61α 

(XP_001705341.1) jsme jako templát použili genomovou DNA, kterou jsme izolovali pomocí 

kitu High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). Pro amplifikaci myší dhfr jsme 

použili vektor pARL2-GDG (poskytl: Dr. Jude Przyborski, Philipps University Marburg). 

V případě klonování fúzních proteinů jsme klonovali dané úseky postupně, v klonovaných 

sekvencích nebyly zahrnuty STOP kodony. 

V sekvenci primerů jsou zahrnuty sekvence pro restrikční místa, která byla použita pro 

následné klonování. Pro vytvoření konstruktů obsahujících celou sekvenci genu pro GiSec61α 

i obě její mutované formy jsme použili The GENEART® Seamless Cloning and Assembly 

Kit (Invitrogen) dle uvedeného postupu. Primery pro tento typ klonování obsahují 15 bazí 

dlouhé přesahy homologní k sekvenci daného vektoru. Mutované formy GiSec61α jsme 

vytvořili mutací sekvence primerů (mutace jsou zvýrazněny červeně).  
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Tabulky primerů (restrikční místa vyznačena tučně) : 

Primery pro expresi proteinů v G. intestinalis: 

Primery pro gisec61α (1-24 AK), restrikční místa NdeI, MluI 

Forward 5’ -CATGCATATGTTACAGTTTGTTAAAAGTC- 3’ 

Reverse 5’ -TACGACGCGTTAACCACGTTGCAACCAT- 3’ 

 

Primery pro gisec61α (GENEART® kit), restrikční místa NdeI, PstI 

Forward 5’ -AGGCTGAAAATTAAACATATGTTACAGTTTGTTAAAAGTC- 3’ 

Reverse 5’ -AACATCGTATGGGTACTGCAGCATAGAAAGCTGGATACCTTC- 3’ 

 

Primery pro Mutgisec61α (GENEART® kit), restrikční místa NdeI, PstI 

Forward 

5’ -AGGCTGAAAATTAAACATATGCTCCAGTTCGTGAAGAGCCAGAAGCGCA

AGACCAGGGGCCGTGGCGCAAGGATGGTTGCAACGTGGTTAAAGG- 3’ 

Reverse 5’ -AACATCGTATGGGTACTGCAGCATAGAAAGCTGGATACCTTC- 3’ 

 

Primery pro 2Mutgisec61α (GENEART® kit), restrikční místa NdeI, PstI 

Forward 

5’ -AGGCTGAAAATTAAACATATGCTCCAGTTCGTGAAGAGCCAGAAGCGCA

AGACCAGGGGCCGTGGCGCAAGGATCGTTGCAACGTGGTTAAAGG- 3’ 

Reverse 5’ -AACATCGTATGGGTACTGCAGCATAGAAAGCTGGATACCTTC- 3’ 

 

Primery pro dhfr, restrikční místa NdeI + MluI, PstI 

Forward 5’ -GACTCATATGACGCGTATGGTTCGACCATTGAAC- 3’ 

Reverse 5’ -CTAGCTGCAGGTCTTTCTTCTCGTAGAC- 3’ 

 

Primery pro gigrpe (1-36 AK), restrikční místa NdeI, MluI 

Forward 5’ -CATGCATATGGCGCTTTCTGCACTTAGT- 3’ 

Reverse 5’ -TACGACGCGTGAGCTGCTGTTCAATGGT- 3’ 
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Primery pro gigrpe (1-100 AK), restrikční místa NdeI, MluI 

Forward 5’ -ATGCCATATGGCGCTTTCTGCACTTAGT- 3’   

Reverse 5’ -TACGACGCGTGATCTCGTGGAGATGTTTGG- 3’  

 

Primery pro celé gigrpe, restrikční místa NdeI, MluI 

Forward 5’ -ATGCCATATGGCGCTTTCTGCACTTAGT- 3’ 

Reverse 5’ -TACGACGCGTGTAGATATCATTTATCACGAC- 3’ 

 

Primery pro celé giiscu, restrikční místa NdeI, MluI 

Forward 5’ -ATGCCATATGACTTCTGATGCCGCAGATATG- 3’ 

Reverse 5’ -TACGACGCGTAGAAGACTTTGATACCTGTATC- 3’ 

 

Primery pro expresi proteinů v S. cerevisiae: 

Primery pro gisec61α (1-24 AK), restrikční místa EcoRI, BamHI 

Forward 5´-CATGGAATTCATGTTACAGTTTGTTAAAAGT- 3´ 

Reverse 5´-TCAGGGATCCTAACCACGTTGCAACCATCCT-3´ 

 

Primery použité na vyhodnocení 5’ RACE pomocí Nested PCR: 

Primery pro gisec61α 

Reverse inner 5’ -GCAAATATAGAACGCAGCCAGAA- 3’ 

Reverse outer 5’ -GACACGATTAAAAACTTGGCTCT- 3’ 

 

Kontrolní primery pro α-tubulin 

Reverse inner 5’ -AGATCAGCTGCTCGGGGTGGTA- 3’ 

Reverse outer 5’ -TCTCCTTGCCGATCGTGTAGTGC- 3’ 
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Primery na qRT-PCR a analýzu mRNA: 

Primery pro dlouhý transkript gisec61α 

Forward 5’ -ATGTTACAGTTTGTTAAAAGT- 3’ 

Reverse 5’ -TTACATAGAAAGCTGGATACC- 3’ 

 

Primery pro krátký transkript gisec61α 

Forward 5’ -ATGGTTGCAACGTGGTTAAAG- 3’ 

Reverse 5’ -TTACATAGAAAGCTGGATACC- 3’ 

 

4.4 Klonování DNA fragmentů 

PCR produkty jsme analyzovali v 1% agarózovém gelu horizontální elektroforézou. Pro 

detekci DNA fragmentů UV zářením jsme do gelu přidali barvivo 25 SYBR® Safe 

(Invitrogen). Pro extrakci DNA z gelu jsme použili Agarose Gel DNA Extraction Kit 

(Roche). Vyizolované fragmenty jsme poté štěpili danými restrikčními enzymy (Fermentas) 

dle uvedeného protokolu. Takto naštěpené fragmenty jsme přečistili pomocí High Pure PCR 

Product Purification Kit (Roche) dle uvedeného postupu. Stejným postupem a stejnými 

enzymy jsme štěpili a přečistili i příslušné expresní vektory. Takto připravené fragmenty genů 

a naštěpené plazmidy s kohezními konci jsme použili pro ligační reakci s použitím T4 DNA 

ligázy (Fermentas) dle uvedeného protokolu. Ligační reakci jsme poté použili pro 

transformaci kompetentních bakterií E. coli XL1-blue tepelným šokem (30 s, 42° C). 

Transformované bakterie jsme vyseli na agarové plotny se selekčním antibiotikem 

ampicilinem a kultivovali přes noc ve 37 °C. 

V případě PCR produktů z 5’ RACE jsme fragmenty ihned ligovali pomocí komerčně 

dostupného kitu pGEM®- T-Easy Vectors System (Promega) do vektoru pGEM-T Easy dle 

uvedeného postupu.  

V případě klonování genů pro GiSec61α, MutGiSec61α a 2MutGiSec61α jsme použili 

komerčně dostupný GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kit (Invitrogen) dle 

uvedeného postupu.  
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Několik narostlých bakteriálních kolonií jsme vždy testovali na přítomnost daného 

plazmidu s vloženým fragmentem. Tyto klony byly tepelně degradovány a použity jako 

templát pro kontrolní PCR. Pozitivní klony jsme kultivovali v 5 ml LB média ve 37 °C přes 

noc a izolovali pomocí komerčního kitu High Pure Plasmid Isolation Kit (Roche). U těchto 

plazmidů jsme provedli ještě kontrolní restrikci pomocí příslušných restrikčních enzymů a 

opět analyzovali na agarózovém gelu. Přítomnost případných mutací jsme vyloučili 

sekvenací. 

Vybrané pozitivní bakteriální klony s příslušným plazmidem jsme poté kultivovali 

ve 150 ml LB média s příslušným selekčním antibiotikem a plazmidy izolovali pomocí kitu 

Wizard® Plus Midipreps DNA Purification System (Promega). Jejich koncentraci jsme měřili 

na přístroji NanoDropTM 1000 Spectrophotometer. 

4.5 Transfekce trofozoitů G. intestinalis 

Napěstované buňky jsme nejprve odpoutali od stěn zchlazením na ledu. Kulturu jsme 

stáčeli při 1000 x g, 10 min, 4 °C. Pelet buněk jsme resuspendovali v 1 ml čerstvého 

TYI-S-33 média. Z této buněčné suspenze jsme odebrali vzorek a měřili koncentraci buněk na 

přístroji Z2 COULTER COUNTER (Beckman). Zbytek suspenze jsme poté ředili čerstvým 

médiem na koncentraci 3,3 x 10
7
 buněk/ml.  

Na každou transfekci jsme odebrali 300 µl suspenze do jedné 4 mm (vzdálenost elektrod 

4 milimetry) elektroporační kyvety (BioRad). K suspenzi jsme přidali vždy 50 µl daného 

plazmidu o koncentraci 1000 – 1500 ng/µl a nechali stát 15 minut na ledu. Elektroporace jsme 

prováděli vždy v duplikátu dvěma protokoly na přístroji Gene Pulser Xcell (BioRad):  

1. Time exponencial protocol: 350 V, 1000 F, 750 Ω 

2. Time constant protocol: 350 V, 175 ms  

Kyvety s elektroporovanými buňkami jsme nechali stát 15 minut na ledu. Buňky jsme poté 

přidali do zkumavek s  15 ml čerstvého média TYI-S-33 bez selekčních antibiotik. Po 24 

hodinách jsme toto médium vyměnili za nové s obsahem selekčního antibiotika – puromycinu 

(PAA laboratories) o koncentraci 54 µg/ml. Poté jsme vyměňovali médium každé 3 – 4 dny, 

dokud buňky neutvořily souvislou vrstvu. Pak už jsme buňky standardně očkovali každé 3 – 4 

dny. 
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4.6 Transformace buněk Saccharomyces cerevisiae 

Narostlé buňky jsme z plotny seškrábali bakteriologickou kličkou, resuspendovali ve 20 ml 

YPD média a stočili při 3000 x g, 5 min, 21 °C. Pelet buněk jsme resuspendovali ve 25 ml 

ddH2O a stočili při 1000 x g, 5 minut, 21 °C. Tento pelet jsme opět resuspendovali v 900 µl 

ddH2O a stočili při 1000 x g, 1 min, 21 °C. 

 Pelet jsme resuspendovali v 1 ml 0,1 M LiAc (lithium acetát) a inkubovali 10 min, 30 °C. 

Odebrali jsme 100 µl této suspenze a stočili při 1000 x g, 1 min, 21 °C. K tomuto peletu jsme 

postupně vrstvili v tomto pořadí: 300 µl 40 % PEG (polyetylenglykol 3350), 42 µl 1 M LiAc, 

10 µl nosičové DNA (Salmon Sperm DNA), 100 ng daného plazmidu a doplnili ddH2O do 

celkového objemu 420 µl. 

 Celou směs jsme vortexovali, dokud se všechny složky nesmíchaly a směs jsme 

inkubovali 30 min, 30 °C. Buňky jsme transformovali tepelným šokem 42 °C, 30 min a poté 

stočili při 1000 x g, 1 min, 21 °C. Pelet buněk jsme resuspendovali ve 200 µl ddH2O, vyseli 

na plotnu s minimálním SD médiem a kultivovali při 30 °C. 

4.7 Příprava preparátů a fluorescenční mikroskopie 

Všechny preparáty jsme pozorovali fluorescenčním mikroskopem Olympus IX81. Snímky 

jsme pořizovali digitální kamerou Hamamatsu Orca-AG za použití programu Cell^R imaging. 

4.7.1 Příprava preparátů trofozoitů G. intestinalis 

Narostlou buněčnou kulturu jsme zchladili na ledu k odpoutání trofozoitů od stěn 

zkumavky. Poté jsme kulturu přenesli do anaerobní inkubační komůrky a nechali buňky 

přisednout na sklíčko 30 min, 37 °C. 

Buňky přisedlé na sklíčku jsme nechali zaschnout a poté jsme je fixovali 5 minut 

v chlazeném metanolu (-20 °C) a permeabilizovali 5 minut v chlazeném acetonu (-20 °C). 

Preparáty jsme nechali zaschnout. 

4.7.2 Imunofluorescenční značení trofozoitů G. intestinalis  

Složení blokovacího roztoku: 

0,25 % želatina (Sigma) 

0,25 % BSA (Sigma) 

0,05 % Tween® 20 (Sigma) 
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Veškeré inkubace jsme prováděli ve vlhké komůrce. Fixované preparáty jsme inkubovali 

v blokovacím roztoku 1 hodinu. Blokovací roztok jsme slili, nahradili primárními protilátkami 

naředěnými v blokovacím roztoku a inkubovali 1 hodinu. Preparáty jsme promývali třikrát 

15 minut v PBS pufru a následně inkubovali 1 hodinu se sekundárními protilátkami ředěnými 

v blokovacím roztoku. Preparáty jsme opět promývali třikrát 15 minut v PBS. Preparáty jsme 

poté zafixovali pomocí média VectaShield (Vector laboratories).  

Pro detekci našich epizomálně exprimovaných proteinů značených HA-tagem jsme použili 

značení krysí monoklonální protilátkou anti-HA (Roche) ředěnou 1:100000. Jako sekundární 

protilátku jsme použili anti-krysí protilátku konjugovanou s Alexa® fluor 488 (Invitrogen) 

ředěnou 1:1000. Jako mitosomální marker jsme používali hypotetickou mitosomální 

PeptidázuX (GL50803_9296; Jedelský et al., 2011) značenou králičí polyklonální protilátkou 

anti-GiPeptX vytvořenou firmou Eurogentec (poskytla Pavlína Vondráčková) ředěnou 

1:1000. Jako sekundární protilátku jsme použili anti-králičí protilátku konjugovanou s 

Alexa® fluor 594 (Invitrogen) ředěnou 1:1000. Jako marker endoplasmatického retikula jsme 

použili GiPDI (protein disulfid izomeráza) značenou polyklonální myší protilátkou (Adrian 

Hehl, University of Zurich) ředěnou 1:5000. Jako sekundární protilátku jsme použili anti-myší 

protilátku konjugovanou s Alexa® fluor 594, případně Alexa® fluor 394 (Invitrogen) ředěnou 

1:1000. DNA jsme značili pomocí DAPI (4‘,6-diamidino-2-fenylindol) obsaženém 

v montovacím médiu VectaShield (Vector laboratories). 

4.7.3 Fluorescenční značení buněk S. cerevisiae 

Vyselektované transfekované buňky jsme z ploten seškrábli bakteriologickou kličkou a 

resuspendovali v 1 ml YPD média. Do média jsme přidali mitochondriální marker 

Mitotracker® Red TM (Invitrogen) ředěný 1:500 a inkubovali za občasného míchání 

30 minut, 30 °C. Buňky jsme stočili při 1000 x g, 1 minutu. Pelet jsme resuspendovali v 1 ml 

ddH2O a stočili při 1000 x g, 1 minutu. Pelet jsme resuspendovali ve 200 µl ddH2O a 20 µl 

ze směsi přenesli na podložní sklíčko. Na sklíčko jsme přidali 10 µl rozehřáté 1 % Low-

gelling agarózy (Sigma), promíchali, přikryli krycím sklíčkem a ihned pozorovali. 
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4.8 Frakcionace trofozoitů G. intestinalis 

Složení ST pufru: 

250 mM sacharóza (BioTech) 

20 mM Trizma base (Sigma) 

pH 8 

Celou frakcionaci jsme prováděli na ledu. Narostlou kulturu trofozoitů jsme zchladili na 

ledu a stočili při 1000 x g, 10 minut, 4 °C. Pelet jsme resuspendovali v 10 ml ST pufru a 

přidali inhibitory proteáz TLCK (N-Tosyl-L-lysin Chlormetyl Keton) o koncentraci 50 μg/ml 

a leupeptin o koncentraci 10 µg/ml. Buňky jsme rozbíjeli pomocí sonikace s amplitudou 40 

po dobu 3 x 1 minutu a délkou pulzu 1 s. Část vzorku jsme uchovali jako buněčný lyzát. Poté 

jsme stáčeli nerozbité buňky a jádra při 2250 x g, 10 minut, 4 °C a stáčení opakovali, dokud 

se tvořil pelet. Supernatant jsme stočili při 180 000 x g, 30 minut, 4 °C.  

Supernatant jsme uchovali jako cytosolickou frakci. Pelet jsme resuspendovali v 1 ml 

ST pufru s přidanými inhibitory proteáz (TLCK a leupeptin) a uchovali jako HP (High-speed 

Pellet), což je membránová frakce obohacená o mitosomy. Všechny vzorky jsme uchovávali v 

-80 °C. 

4.9 Měření růstových křivek 

Pro měření jsme si připravili plně narostlé kultury trofozoitů G. intestinalis a změřili počet 

buněk na Z2 COULTER COUNTER (Beckman). Do připravených zkumavek s 8 ml čistého 

média jsme přidávali cca 5 000 buněk a inkubovali v 37 °C. Každých 24 hodin jsme poté 

měřili koncentraci buněk ve zkumavkách. Pro odstranění odumřelých buněk jsme vždy před 

měřením vyměnili médium za 8 ml vychlazeného PBS. Všechna měření jsme prováděli 

v duplikátu.  

4.10 Příprava cDNA 

Izolaci celkové RNA jsme provedli z napěstované kultury trofozoitů G. intestinalis pomocí 

kitu NucleoSpin® RNA II (Macherey-Nagel) dle uvedeného postupu. Celkovou cDNA jsme 

připravili reverzní transkripcí vyizolované RNA pomocí poly-T primeru a SuperScript II 

Reverse Transcriptase Kit (Invitrogen). 
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4.11 Kvantitativní real time PCR (qRT-PCR) 

Pro qRT-PCR byl použit “IQ Sybr Green Supermix“ (Biorad). Reakce probíhala na 

přístroji Light Cycler 480 (Roche). Příprava reakční směsi a podmínky RT-PCR jsou uvedeny 

v tabulkách 1 a 2. Výsledná koncentrace mRNA byla stanovena metodou ∆∆CT [cycle 

threshold] dle (Livak and Schmittgen, 2001). Porovnávali jsme expresi dvou transkriptů z 

jedné cDNA, z toho důvodu je naprosto nezbytné zahrnout do výpočtu reálné eficience 

amplifikace. Jako referenční gen jsme použili tubulin. Například výpočet hladiny mRNA pro 

dlouhou formu transkriptu genu pro GiSec61α byl proveden takto: 

Relativní exprese = Reálná eficience^
(Konstanta – CTVgisec61α) 

Relativní exprese = 1,282^
(35 – 21,4) 

Konstanta byla stanovena na hodnotu 35, větší než všechny CT hodnoty v experimentu, 

CTV je CT hodnota genu pro GiSec61α  vyrovnaná mezi jednotlivými měřenými duplikáty 

cDNA podle CT hodnot tubulinu. 

Vyrovnání hladin exprese mezi duplikáty cDNA: 

CTVgisec61= CTgisec61+(Kt – CTgitub) 

CTVgisec61= 18,53+(13,42 – 10,54) 

Konstanta Kt byla stanovena na hodnotu 13,42 což odpovídá největší CT hodnotě pro 

tubulin v experimentu. 

Reagencie Objem Finální koncentrace 

H2O 3,8  ul  

Sybr green 5 ul 1x 

cDNA 0,4 ul  

Primer 1 0,4 ul 10 uM 

Primer 2 0,4 ul 10 uM 

Tabulka 1: Reakční směs pro RT-PCR 
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1 Denaturace 95 °C 10 min 

2 Denaturace 95 °C 10 s 

3 Nasedání primerů 59 °C 12 s 

4 syntéza 72 °C 30 s 

2-4 Opakování 50 x 

5 Melting analýza 97 °C 10 s 

6  65 °C 1 min 

7  65-97 °C * 5 min 

8 Ochlazení 40 °C 10 s 

*  Teplota stoupá z 65 °C na 97 °C rychlostí 0,1 °C/s. 

Tabulka 2: Schéma qRT-PCR reakce 

 Analýzu qRT-PCR a její vyhodnocení provedl Mgr. Jan Pyrih. 

4.12 5‘ RACE 

Metoda 5‘ RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) umožňuje sekvenaci celých 

transkriptů jednotlivých genů v podobě, v jaké se vyskytují v buňce. Námi použitá metoda 

využívá přítomností 5’čepiček na mRNA. Tyto čepičky jsou zaměněny za oligonukleotidové 

adaptéry o známě sekvenci, které jsou poté použity k detekci pomocí PCR a následné 

sekvenaci (Schramm et al., 2000). 

Nejprve jsme izolovali celkovou RNA z napěstované kultury trofozoitů G. intestinalis 

pomocí kitu NucleoSpin® RNA II (Macherey-Nagel) dle uvedeného postupu. Pro provedení 

5‘ RACE jsme použili FirstChoice® RLM-RACE Kit (Ambion) dle uvedeného postupu. 

K detekci výsledných produktů jsme použili Nested PCR, což je metoda, která zajišťuje vyšší 

specifitu použitých primerů a podstatně zvyšuje citlivost PCR. Spočívá v dvojí amplifikaci 

stejného úseku DNA. V první reakci se amplifikuje širší úsek DNA pomocí tzv. outer 

primerů. V rámci tohoto širšího úseku se poté navrhnou tzv. inner primery, které se použijí na 

druhou PCR, kde je jako templát využita první reakce. Jako forward primery pro vyhodnocení 

5’ RACE jsme použili primery obsažené v kitu, které se specificky váží na adaptéry 

přiligované k 5’ čepičkám mRNA. Jako kontrolu jsme použili gen pro α-tubulin 

(XP_001705720.1). PCR produkty jsme analyzovali na 2 % agarózovém gelu. 

Produkty Nested PCR jsme poté zaklonovali do vektoru pGEM-T Easy (Promega) za 

použití kitu pGEM®- T-Easy Vectors System (Promega) a následně ověřili sekvenací. 
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4.13 Imunoprecipitace GiSec61α za denaturačních podmínek 

Z kultury trofozoitů G. intestinalis, které exprimují divokou formu GiSec61α 

s C-terminálním HA-tagem jsme izolovali HP frakci. Tu jsme následně použili pro 

imunoprecipitaci proteinu GiSec61α pomocí HA-tagu a myší monoklonální anti-HA 

protilátky. Pro izolaci proteinu jsme použili komerčně dostupné DYNAL® Magnetic Beads 

(Invitrogen). Nejprve jsme provedli navázání anti-HA protilátky na magnetickou matrici dle 

uvedeného postupu. Připravili jsme si roztoky BB (Boiling Buffer) a DB (Dilution Buffer) 

s přidanými inhibitory proteáz cOmplete, Mini, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail 

(Roche) v množství 1 tableta/10 ml. 

Složení BB: 

0,05 l ddH2O 

0,3 g Trizma base (Sigma) 

100 μl 0,5 M EDTA 

0,5 g SDS (BioTech) 

pH 7.5 

Složení DB: 

0,05 l ddH2O 

0,44 g NaCl (Lar-Nech) 

0,3 g Trizma base (Sigma) 

500 μl 0,5 M EDTA 

500 μl Triton X-100 (BioTech) 

pH 7.5 

Izolovanou HP frakci jsme stočili při 30 000 x g, 20 minut, 4 °C. Pelet jsme resuspendovali 

v 1 ml BB a inkubovali v 80 °C 10 minut a v průběhu inkubace vortexovali do rozpuštění 

peletu. Suspenzi jsme poté stočili při 30 000 x g, 20 minut, 4 °C. Supernatant jsme odebrali a 

přidali k 20 ml DB. Roztok jsme poté přidali k magnetické matrici s navázanou protilátkou a 

inkubovali přes noc za stálého míchání ve 4 °C. 

Magnetickou matrici jsme zachytili pomocí magnetu a slili supernatant. Poté jsme matrici 

promývali 4 x 5 ml DB a nakonec resuspendovali v 25 μl vzorkovacího pufru na SDS-PAGE 

a inkubovali 5 minut v 95 °C. Supernatant jsme poté použili jako vzorek na SDS-PAGE a 

western blot. 
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5 Výsledky 

5.1 Využití DHFR k charakterizaci neznámé translokázy v 

mitosomu G. intestinalis 

Dihydrofolát reduktáza (DHFR) je enzym účastnící se syntézy nukleotidů. Inhibitory 

tohoto enzymu, jako je například metotrexát, pyrimetamin nebo aminopterin, způsobují 

stabilizaci enzymu v jeho plně složené formě.  Tento protein se proto často používá při studiu 

importních procesů do jednotlivých organel. Umožňuje například rozeznat, jestli je protein 

transportován přes membrány v rozvolněném nebo složeném stavu (Eilers and Schatz, 1986; 

Gehde et al., 2009). Pro studium importu proteinů do mitosomu jsme proto vytvořili fúzní 

proteiny obsahující DHFR s mitosomální signální sekvencí. 

5.1.1 Lokalizace fúzního proteinu GiGrpE36-DHFR 

Pro efektivní transport DHFR do mitosomů v G. intestinalis jsme použili signální sekvenci 

mitosomálního proteinu GiGrpE. Vytvořili jsme tak fúzní protein, obsahující N-terminální 

část GiGrpE (36 aminokyselin - AK), DHFR a dvojitý HA-tag (Obrázek 10A). Po vpravení 

do buněk G. intestinalis jsme sledovali lokalizaci fúzního proteinu GiGrpE36-DHFR pomocí 

imunofluorescence (Obrázek 10B). Pro lokalizaci fúzního proteinu jsme použili anti-HA 

protilátku. Jako mitosomální marker jsme použili hypotetickou mitosomální peptidázu 

(GiPeptX). Překryv barvení obou proteinů prokázal mitosomální lokalizaci fúzního 

konstruktu. 

 

Obrázek 10: Vytvořili jsme fúzní protein GiGrpE36-DHFR (A) a jeho lokalizaci jsme sledovali pomocí 

imunofluorescence (B). Fúzní protein je detekován pomocí anti-HA protilátky (zelená), jako mitosomální 

marker jsme použili anti-PeptX (červená). Jádra jsou značena DAPI (modrá). Z kolokalizace signálů je 

zřejmá mitosomální lokalizace fúzního proteinu.    
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5.1.2 Lokalizace fúzního proteinu GiGrpE100-DHFR 

Vytvořili jsme nový fúzní protein s prodlouženou N-terminální částí pro pevnější ukotvení 

proteinu v membráně – použili jsme opět N-terminální část GiGrpE (1-100 AK). Tento 

konstrukt GiGrpE100-DHFR značený C-terminálním HA-tagem (Obrázek 11A) jsme 

vpravili do buněk G. intestinalis a pomocí imunofluorescence jsme sledovali jeho lokalizaci v 

buňce (Obrázek 11B). Kolokalizací anti-HA signálu s mitosomálním (anti-PeptX) jsme 

prokázali mitosomální lokalizaci proteinu.  

 

Obrázek 11: Schematické znázornění vytvořeného fúzního proteinu GiGrpE100-DHFR (A). Sledovali 

jsme lokalizaci tohoto proteinu v buňkách G. intestinalis (B). Jádra jsme značili DAPI (modrá). Fúzní 

protein jsme pozorovali pomocí anti-HA protilátky (zelená). Kolokalizace s mitosomálním markerem 

(anti-PeptX, červená) ukazuje, že v čistém médiu je fúzní protein lokalizován v mitosomech.    

5.1.2.1 Vliv antifolátu na lokalizaci fúzního proteinu GiGrpE100-DHFR 

Sledovali jsme vliv metotrexátu na lokalizaci fúzního proteinu a dalších mitosomálních 

proteinů. V buňkách, které jsme pěstovali v médiu s 55 µM metotrexátem, se signály pro 

fúzní protein (anti-HA) i pro kontrolní mitosomální protein (anti-PeptX) přesunuly do 

cytosolu (Obrázek 12). To by odpovídalo zablokovanému importu proteinů do mitosomů. 

 

Obrázek 12: Lokalizace fúzního proteinu GiGrpE100-DHFR v buňkách G. intestinalis kultivovaných 

v médiu s metotrexátem. Z překryvu zeleného anti-HA a červeného anti-PeptX signálu je zřejmé, že oba 

původně mitosomální proteiny se hromadily v cytosolu. Jádra jsou značena DAPI (modrá). 
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Předchozí výsledky jsme ověřovali pomocí SDS-PAGE (Obrázek 13A) a následně na 

western blotu jednotlivých buněčných frakcí (Obrázek 13B). Jako kontrolu jsme kromě 

GiPeptX zvolili ještě další mitosomální proteiny – GiIscU a GiTom40. Z obou pozorování je 

patrné, že import fúzního proteinu GiGrpE100-DHFR do mitosomu byl působením 

metotrexátu zablokován a protein se hromadil v cytosolu. Z imunofluorescence je zřejmé, že 

přítomnost metotrexátu ovlivnila i import mitosomálního proteinu GiPeptX. Na western blotu 

už se nám však tento jev potvrdit nepodařilo, import dalších mitosomálních proteinů také 

nebyl ovlivněn. 

 

Obrázek 13A: SDS PAGE ukazující poměrné množství proteinů v jednotlivých frakcích – lyzátu (Lyz), 

cytosolu (Cyto) a frakci obohacené o mitosomy (HP). Frakce jsme izolovali z kultur trofozoitů 

exprimujících GiGrpE100-DHFR pěstovaných v čistém médiu (-) a v médiu s 55 µM metotrexátem (+). 
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Obrázek 13B: Western bloty stejných frakcí z kultury G. intestinalis exprimující GiGrpE100-DHFR. 

Fúzní protein jsme detekovali pomocí anti-HA protilátky. Po přidání metotrexátu se veškerý signál 

přesunul do cytosolické frakce. Import ostatních mitosomálních proteinů (GiPeptX, GiIscU a GiTom40) 

však nebyl přidáním antifolátu ovlivněn. Absence signálu v lyzátu je zřejmě z důvodu degradace vzorku 

v průběhu pokusu. 

5.1.3. Vliv metotrexátu na růst kultury GiGrpE100-DHFR 

Kulturu G. intestinalis exprimující fúzní protein GiGrpE100-DHFR jsme kultivovali 

v čistém médiu a v médiu s metotrexátem. Sledovali jsme vliv antifolátu na růst této kultury 

v čase (Obrázek 14). Na kontrolní kulturu (divoký kmen) G. intestinalis neměla přítomnost 

metotrexátu v médiu žádný vliv. Kultura s GiGrpE100-DHFR rostla v médiu s metotrexátem 

výrazně pomaleji. Zpomalení růstu kultury by mohlo být způsobeno částečnou blokací 

mitosomálního importu. 

 

Obrázek 14: Sledovali jsme růst kultury s GiGrpE100-DHFR v čase. Z růstových křivek je patrné, že 

v médiu s metotrexátem (+MET) rostla kultura výrazně pomaleji. 
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5.1.4 Lokalizace fúzních proteinů GiGrpE-DHFR a GiIscU-DHFR 

Vytvořili jsme fúzní proteiny obsahující celé sekvence mitosomálních proteinů, DHFR a 

C-terminální HA-tag. Lokalizaci těchto konstruktů – GiGrpE-DHFR (Obrázek 15A) a 

GiIscU-DHFR (Obrázek 15C) – jsme sledovali pomocí imunofluorescence (Obrázek 

15B, D) za použití anti-HA protilátky. Pro porovnání jsme použili mitosomální marker 

GiPeptX. Oba proteiny byly lokalizovány v mitosomu. 

 

Obrázek 15: Námi vytvořené konstrukty GiGrpE-DHFR (A) a GiIscU-DHFR (C) a jejich lokalizace 

v buňkách G. intestinalis. Oba proteiny jsme značili anti-HA protilátkou (zelená), jako kontrolu jsme 

použili mitosomální protein anti-PeptX (červená), jádra jsme značili pomocí DAPI (modrá). 

Z kolokalizace obou signálů je zřejmé, že jak GiGrpE-DHFR (B), tak GiIscU-DHFR (D) je lokalizován 

v mitosomech. 

5.1.4.1 Vliv antifolátu na lokalizaci fúzních proteinů GiGrpE-DHFR a GiIscU-DHFR 

Dále jsme sledovali vliv různých inhibitorů DHFR na lokalizaci proteinů GiGrpE-DHFR 

(Obrázek 16A) a GiIscU-DHFR (Obrázek 16B) v G. intestinalis. Všechny vyzkoušené 

inhibitory – metotrexát, pyrimetamin i aminopterin – vykazovaly obdobné výsledky. 

Z imunofluorescence je patrné, že import obou proteinů do mitosomu byl přidáním antifolátů 

úspěšně zablokován. Import mitosomálního markeru GiPeptX byl mírně ovlivněn především 

u buněk exprimujících GiIscU-DHFR. 
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Obrázek 16: Buňky GiGrpE-DHFR jsme kultivovali v médiu s pyrimetaminem (A), kulturu 

GiIscU-DHFR v médiu s metotrexátem (B). Sledovali jsme vliv těchto antifolátů na lokalizaci fúzních 

proteinů pomocí anti-HA protilátky (zelená). Jako mitosomální marker jsme použili anti-PeptX (červená). 

Pro značení jader jsme použili DAPI (modrá). Import obou proteinů byl zablokován – signál se hromadil 

v cytosolu. Import GiPeptX však byl ovlivněn pouze částečně. 
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5.2 Sec61α translokáza v G. intestinalis 

Protein Sec61α tvoří v eukaryotických buňkách kanál přes membránu endoplasmatického 

retikula. Tento protein byl však překvapivě identifikován i jako součást mitosomálního 

proteomu G. intestinalis (GiSec61α). Autoři zde došli k závěru, že se jedná o kontaminaci 

frakce obohacené o mitosomy (Jedelský et al., 2011). Tato práce se zabývá testováním 

hypotézy zapojení GiSec61α do mitosomálního importního systému. 

5.2.1 Bioinformatická analýza GiSec61α 

Při podrobnějším pohledu na gen pro GiSec61α a jeho porovnání se stejným genem u 

některých dalších eukaryot je patrná sekvenční homologie. U G. intestinalis však vznikla 

unikátní N-terminální extenze (Obrázek 17A). Tato extenze by podle predikčních programů 

mohla sloužit jako N-terminální signální sekvence do mitochondrie. Podle programu 

MultiLoc2 (Blum et al., 2009) je pravděpodobnost transportu do mitochondrie 94%. Jedinou 

mitochondriální translokázou tohoto typu je eubakteriální SecY translokáza v mitochondrii 

R. americana (Tong et al., 2011). Pomocí fylogenetické analýzy metodou maximum 

likelyhood (Guindon et al., 2010) jsme však prokázali, že GiSec61α je archebakteriálního 

původu, tedy odvozený od eukaryotické translokázy endoplasmatického retikula (Obrázek 

17B). Unikátní N-terminální extenze GiSec61α napovídá o duální lokalizaci jednoho proteinu, 

či o možnosti existence dvou proteinů kódovaných jedním genem. Proto jsme se zaměřili na 

testování funkce této extenze jako signální sekvence a na analýzu transkripce genu pro 

Sec61α v G. intestinalis. 

 

Obrázek 17A: Alignment sekvencí genu pro Sec61α u různých eukaryot. Unikátní N-terminální extenze 

tohoto genu u G. intestinalis je podtržena červeně.  
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Obrázek 17B: Fylogenetická analýza genu Sec61α/SecY. Je patrné, že bakteriální sekvence tvoří 

společnou skupinu s translokázami z chloroplastů (chl.) i s unikátní mitochondriální (mit.) SecY 

translokázou R. americana, což odpovídá jejich společnému původu. Fylogenetický strom jasně ukazuje 

archebakteriální původ eukaryotických Sec61α translokáz. Protein GiSec61α je homologem 

eukaryotických translokáz endoplasmatického retikula. 

5.2.2 Ověření signální funkce N-terminální extenze GiSec61α 

Pro experimentální ověření signální funkce N-terminální extenze proteinu GiSec61α jsme 

vytvořili fúzní protein obsahující tuto extenzi. Lokalizaci tohoto fúzního proteinu jsme poté 

sledovali v G. intestinalis. Pro testování univerzálnosti signální sekvence byla lokalizace 

zkoumána identicky i u modelového systému kvasinky S. cerevisiae. 
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5.2.2.1 Ověření signální funkce N-terminální extenze u G. intestinalis 

K potvrzení signální funkce N-terminální extenze GiSec61α jsme vytvořili fúzní protein, 

který obsahuje N-terminální část genu pro GiSec61α (1-24 AK), gen pro DHFR a 

C-terminální HA-tag (Obrázek 18A).   

Vzniklý konstrukt (GiSec61α-DHFR) jsme vpravili do buněk G. intestinalis. Jeho 

lokalizaci jsme ověřili pomocí imunofluorescence. (Obrázek 18B). Značený protein jsme 

lokalizovali anti-HA protilátkou. Jako mitosomální marker jsme použili protilátku proti 

mitosomální peptidáze anti-PeptX.  Překryv signálů jasně ukazuje, že N-terminální extenze 

GiSec61α je schopná efektivně transportovat protein DHFR do mitosomů G. intestinalis.  

 

Obrázek 18: Schéma vytvořeného fúzního proteinu (A). Lokalizace značeného fúzního proteinu 

GiSec61α-DHFR pomocí imunofluorescence (B). Na překryvu je patrná kolokalizace signálu anti-HA 

protilátky (zelená) a mitosomálního signálu anti-PeptX (červená). Jádra jsou značena DAPI (modrá). 

Imunofluorescence tedy potvrzuje mitosomální lokalizaci fúzního proteinu.   

5.2.2.2 Ověření signální funkce N-terminální extenze u S. cerevisiae 

Pro potvrzení univerzálnosti mitochondriálního signálu genu pro GiSec61α jsme vytvořili 

fúzní protein obsahující tuto extenzi (1-24 AK) a C-terminální GFP-tag (Obrázek 19A).  

 Lokalizaci fúzního proteinu GiSec61α-GFP jsme sledovali na živých buňkách 

S. cerevisiae pomocí fluorescence GFP (Obrázek 19B). Jako mitochondriální marker jsme 

použili komerčně dostupnou próbu Mitotracker
® 

Red TM. Z kolokalizace obou signálů je 

patrné, že signální sekvence genu pro GiSec61α je dostatečná pro transport fúzního proteinu 

do mitochondrií kvasinek. 
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Obrázek 19: Námi vytvořený fúzní protein (A). Lokalizace fúzního proteinu GiSec61α-GFP v buňkách 

S. cerevisiae (B). Kolokalizace zeleného signálu (GiSec61α-GFP) a červeného mitochondriálního markru 

(mitotracker® Red TM) jasně ukazuje na lokalizaci fúzního proteinu do mitochondrie.  

5.2.3 Analýza mRNA pro GiSec61α 

Analyzovali jsme mRNA pro protein GiSec61α. Nejprve jsme testovali celkovou cDNA 

G. intestinalis. Navrhli jsme dva různé forward primery – jeden specifický pro N-terminální 

signální sekvenci a druhý z oblasti, kde je již patrná sekvenční homologie s ostatními 

eukaryoty. Pro obě PCR reakce byl použit stejný reverse primer (viz tabulka primerů).  

Produkty těchto reakcí jsme analyzovali na agarózovém gelu (Obrázek 20). V obou 

případech došlo k amplifikaci specifického produktu, což ukazuje na přítomnost transkriptu 

kódujícího jak N-terminální signální sekvenci (tedy předpokládaný mitosomální protein) i 

transkriptu kódujícího předpokládaný protein endoplasmatického retikula. 

 

Obrázek 20: Pomocí specifického forward primeru jsme potvrdili přítomnost N-terminální extenze u 

mRNA pro GiSec61α (vlevo). Druhý forward primer byl navržen pro oblast kódující předpokládanou 

translokázu do retikula (vpravo). 
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5.2.3.1 Analýza mRNA pomocí qRT-PCR 

Stejné primery jsme použili i pro metodu qRT-PCR. Výsledky potvrzují přítomnost dlouhé 

i krátké formy mRNA pro GiSec61α v buňce a ukazují i relativní poměr obou forem 

(Obrázek 21A). Delší formy odpovídající předpokládanému mitosomálnímu GiSec61α 

proteinu je cca 6x méně než kratší formy z endoplasmatického retikula. Vyloučili jsme také 

možnost, že by signál pro mitosomální formu byl zapříčiněn residuální kontaminací 

genomovou DNA. Po reverzním přepisu vyizolované RNA do cDNA totiž došlo k zhruba 

15-ti násobném nárůstu koncentrace templátu pro danou dvojici primerů (Obrázek 21B). 

 

 

Obrázek 21: Analýza mRNA pro GiSec61α pomocí qRT-PCR. Touto metodou jsme prokázali přítomnost 

dvou transkriptů z jediného genu pro GiSec61α v G. intestinalis a zároveň jsme zjistili relativní množství 

obou transkriptů (A). Protože se dlouhý transkript v buňce nachází v minimálním množství, vyloučili 

jsme možnost kontaminace genomovou DNA. V rámci tohoto pokusu byla qRT-PCR provedena na dvou 

templátech – izolované celkové RNA a z ní vytvořené cDNA (B). Na ose y v obou grafech je znázorněna 

relativní míra exprese daných mRNA. 

5.2.3.2 Analýza mRNA pomocí 5‘RACE 

Provedli jsme analýzu transkripčního začátku mRNA pro GiSec61α pomocí metody 

5‘RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends). K detekci produktů jsme použili nested PCR. 

Touto metodou se nám však podařilo zachytit jen kratší formu mRNA, pravděpodobně 

z důvodu nedostatečné citlivosti metody. Po vložení produktu do vektoru a následné 

sekvenaci se nám podařilo zachytit transkripční začátek kratší mRNA. Ten se nachází uvnitř 

kódující sekvence pro N-terminální signální sekvenci delší mRNA (Obrázek 22) Promotor 

pro tento kratší transkript by se tak mohl vyskytovat uvnitř sekvence kódující navrženou 

mitosomální signální sekvenci.  
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 Obrázek 22: Schematické zobrazení úseku kódujícího N-terminální signální sekvenci. Metodou RACE se 

nám podařilo osekvenovat transkripční začátek mRNA pro kratší formu GiSec61α (šipka). Start kodony 

(methioniny) pro oba proteiny jsou vyznačeny červeně. Ukázali jsme, že transkripční začátek kratší 

mRNA je uvnitř kódující sekvence pro delší formu proteinu.  

5.2.4 Lokalizace GiSec61α v G. intestinalis 

Lokalizaci celého proteinu GiSec61α jsme ověřovali pomocí overexprese proteinu 

značeného C-terminálním HA-tagem v buňkách G. intestinalis a následné imunofluorescence 

(Obrázek 23A). Značený protein jsme lokalizovali pomocí monoklonální anti-HA protilátky. 

Jako marker pro mitosomální lokalizaci jsme použili protilátku anti-PeptX, jako marker 

endoplasmatického retikula jsme použili anti-PDI. Imunofluorescence ukazuje na lokalizaci 

proteinu majoritně v endoplasmatickém retikulu s přítomností struktur připomínajících 

mitosomy mezi jádry. Velikost exprimovaného produktu jsme ověřovali na western blotu 

(Obrázek 23B). 

 

Obrázek 23A: Lokalizaci GiSec61α v G. intestinalis jsme sledovali pomocí imunofluorescence. Signál pro 

GiSec61α (zelená) kolokalizuje se signálem pro GiPDI (modrá). Nepřekrývá se však zcela s mitosomálním 

signálem GiPeptX (červená), kromě středových struktur, které by mohly představovat mitosomy mezi 

jádry (bílá šipka). Imunofluorescence tak ukazuje na lokalizaci proteinu GiSec61α majoritně do 

endoplasmatického retikula.  
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Obrázek 23B: Western blot z celkového lyzátu G. intestinalis exprimující GiSec61α. Protein jsme 

detekovali pomocí anti-HA protilátky. Výsledný dvojitý band odpovídá předpokládané velikosti cca 

50kDa. Tyto dva bandy by mohly odpovídat obou předpokládaným formám proteinu. 

5.2.5 Analýza promotorů genu pro GiSec61α 

Na základě předchozích experimentů ukazujících přítomnost dvou různě dlouhých 

transkriptů pro GiSec61α jsme se pokusili vychýlit expresi genu ve prospěch dlouhé formy 

proteinu. To by nám pomohlo ukázat případnou slabě exprimovanou mitosomální verzi 

proteinu na pozadí dominantní formy v endoplasmatickém retikulu. 

Pro poškození domnělého promotoru pro krátkou formu GiSec61α jsme provedli mutace 

N-terminální oblasti genu tak, abychom změnili nukleotidovou sekvenci, aniž by se změnila 

sekvence aminokyselin. Vytvořili jsme dvě mutované formy tohoto genu (Obrázek 24): první 

s mutovaným promotorem (MutGiSec61α), druhý se stejně mutovaným promotorem a 

záměnou druhého methioninu za izoleucin (2MutGiSec61α). 

 

Obrázek 24: Schéma provedených mutací v oblasti domnělého promotoru pro kratší formu GiSec61α. 

N-terminální extenze GiSec61α kóduje mitosomální signální sekvenci a u divoké formy GiSec61α (WtSec) 

je AT bohatá, což napovídá o její možné funkci jako promotoru pro kratší formu tohoto proteinu. 

Provedli jsme proto mutace této oblasti pro snížení AT obsahu, kdy byla zároveň zachována sekvence 

aminokyselin – signální funkce této sekvence proto nebyla narušena (MutSec). V případě druhé mutované 

formy byl navíc mutován i start kodon pro kratší formu  GiSec61α (2MutSec). Začátek transkripce kratší 

formy je znázorněn šipkou. 

Oba proteiny obsahují C-terminální HA-tag. Jejich lokalizaci jsme sledovali pomocí 

fluorescenční mikroskopie (Obrázek 25) za použití monoklonální anti-HA protilátky. Jako 
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marker endoplasmatického retikula jsme použili anti-PDI. Lokalizace mutovaných proteinů se 

oproti divoké formě GiSec61α nezměnila. 

 

Obrázek 25: Pozorovali jsme změny distribuce mutovaných forem MutGiSec61α (A) a 2MutGiSec61α (B) 

v G. intestinalis. Lokalizaci obou proteinů jsme sledovali pomocí HA-tagu (zelená). Jako retikulární 

marker jsme použili GiPDI (červeně). U obou proteinů naznačuje kolokalizace signálů obdobnou 

lokalizaci jako u divoké formy GiSec61α – tedy spíše endoplasmatické retikulum. Jádra jsou značena 

DAPI (modře) 

5.2.6 Imunoprecipitace GiSec61α 

Na western blotu z celkového lyzátu tvoří protein GiSec61α typický dvojband o velikosti 

zhruba 50 kDa (Obrázek 23B). Provedli jsme imunoprecipitaci GiSec61α za účelem izolace 

těchto dvou bandů a jejich následné N-terminální sekvenace metodou Edmanova 

odbourávání. Použili jsme buňky exprimující divokou formu GiSec61α.  

Pro imunoprecipitaci jsme použili HP z trofozoitů G. intestinalis a komerčně dostupné 

DYNAL® Magnetic Beads, na které jsme předem navázali monoklonální myší anti-HA 

protilátku. Výsledné produkty jsme analyzovali na SDS-PAGE (Obrázek 26A) a western 

blotu (Obrázek 26B). Bandy o velikosti kolem 50 kDa jsme poté z gelu vyřízli a analyzovali 

pomocí hmotnostní spektrometrie. Identifikované proteiny jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Obrázek 26: Analýza produktů imunoprecipitace GiSec61α na SDS-PAGE (A) a western blotu (B). 

SDS-PAGE ukazuje na kontaminaci výsledného eluátu anti-HA protilátkou. Silné bandy představují 

těžký a lehký řetězec imunoglobulinu o velikostech cca 50 a 20 kDa. Bandy označené šipkami byly 

vyříznuty a analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie. Na western blot eluované frakce (B) jsme 

použili krysí anti-HA protilátku. Je zde patrný dvojband proteinu GiSec61α. 

 

Přístupové 

číslo 

Molekulová 

hmotnost 
Popis 

gi|159109947 43 kDa Ribosomal protein L3 [Giardia intestinalis ATCC 50803] 

gi|308160270 43 kDa Ribosomal protein L3 [Giardia intestinalis P15] 

gi|253747835 43 kDa Ribosomal protein L3 [Giardia intestinalis ATCC 50581] 

gi|253747086 30 kDa Coiled-coil protein [Giardia intestinalis ATCC 50581] 

gi|159110453 43 kDa H-SHIPPO 1  [Giardia intestinalis ATCC 50803] 

gi|159115117 50 kDa Protein disulfide isomerase 2 [Giardia intestinalis ATCC 50803] 

gi|159114949 35 kDa Hop1 [Giardia intestinalis ATCC 50803] 

Tabulka 3: Proteiny identifikované pomocí hmotnostní spektrometrie 
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6 Diskuze 

6.1 Využití DHFR k charakterizaci importního kanálu 

Pro charakterizaci importního kanálu se nám podařilo vytvořit fúzní proteiny obsahující 

DHFR, které jsou v buňkách G. intestinalis specificky transportovány do mitosomů. Po 

přidání antifolátu do kultivačního média jsme pozorovali jednoznačný přesun těchto fúzních 

proteinů z mitosomů do cytosolu. Import proteinů do mitosomu proto pravděpodobně 

vyžaduje udržení transportovaných proteinů v nesbaleném stavu, jako je tomu i u 

standardních mitochondrií (Chen and Douglas, 1987). Alternativní vysvětlení hromadění 

exprimovaného proteinu v cytosolu by mohlo být sbalení fúzního proteinu takovým 

způsobem, že N-terminální signální sekvence není v cytosolu exponovaná a nemůže tak 

rozpoznávat importní kanály. Protože jsme však stejný fenotyp pozorovali i při expresi 

fúzních proteinů obsahujících celé mitosomální proteiny, je toto vysvětlení méně 

pravděpodobné. 

 Přidání antifolátů však v našem experimentálním systému pravděpodobně nemá zásadní 

vliv na import ostatních mitosomálních proteinů. Úplnou blokaci importního kanálu, tedy 

zabránění importu ostatních mitosomálních proteinů, jsme pozorovali pouze jednou (Obrázek 

12). Později se nám ji už nepodařilo potvrdit ani zopakovat stejný výsledek. Mohlo se tak 

jednat o artefakt způsobený fixací preparátů. Pravděpodobně dochází k nedostatečnému 

vysycení všech kanálů fúzním proteinem. Tomu nasvědčují i naše výsledky, ukazující pouze 

částečné ovlivnění importu mitosomálního markeru (Obrázek 16B) a odpovídají tomu i 

výsledky růstových křivek. Exprese fúzního proteinu a jeho následné sbalení sice zpomaluje 

růst kultury, ale buňky zcela nezabíjí, jak bychom mohli očekávat při úplné blokaci 

mitosomálních kanálů. Zpomalení růstu kultury však může být způsobeno vyšší úmrtností 

buněk – tito umírající trofozoiti by potom plavali volně v roztoku. Do našich pokusů jsme 

zahrnovali vždy pouze buňky přisedlé na stěnách kultivační nádoby, je tedy možné, že jsme 

tak z experimentů vyloučili právě ty buňky, u kterých byla blokace stoprocentní. V rámci 

diplomové práce se nám nepodařilo ověřit, zda alespoň část fúzního proteinu je schopna po 

přidání antifolátu zůstat uvnitř transportního kanálu. Pokud by se nám podařilo potvrdit tuto 

lokalizaci, lze fúzní proteiny využít k případné imunoprecipitaci celého kanálu a případných 

dalších komponent importní mašinerie. Obdobným způsobem byla totiž identifikována i 

translokáza Tom40 v mitochondrii kvasinek (Vestweber et al., 1989). 
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6.2 Sec61α v G. intestinalis 

Protein Sec61α nalezneme u všech eukaryotických organismů a je typicky lokalizován v 

membráně endoplasmatického retikula, kde hraje roli jako translokáza pro importované 

proteiny (Deshaies and Schekman, 1987). Protože je tento protein archebakteriálního původu 

(Cao and Saier, Jr., 2003), lze předpokládat, že ho eukaryotická buňka nezískala žádnou 

endosymbiotickou událostí, ale že pochází přímo ze společného předka všech eukaryot. Je 

však zřejmé, že eubakteriální homolog této translokázy – SecY translokáza (Cheng, 2010), 

byl přítomen v membráně α-proteobakterií, které daly vzniknout mitochondrii. To dokazuje 

přítomnost této translokázy v mitochondrii prvoka R. americana, kde stále plní svou původní 

funkci – transportuje proteiny z mitochondriální matrix (tzn. cytosolu endosymbionta) přes 

vnitřní mitochondriální membránu (tzn. vnitřní bakteriální membránu) (Tong et al., 2011). U 

ostatních eukaryotických linií byla tato translokáza nahrazena TIM systémem. SecY/Sec61α 

translokáza je tedy vysoce univerzální kanál, který můžeme najít u všech živých organismů, 

kde zajišťuje transport v naprosto odlišných typech membrán a to jak kotranslačním, tak 

posttranslačním mechanismem (Cheng, 2010).  

Při studiu mitosomální proteomu G. intestinalis byl v mitosomální frakci překvapivě 

identifikován i homolog proteinu Sec61α (GiSec61α). I když byla v publikaci navržena spíše 

lokalizace do endoplasmatického retikula (Jedelský et al., 2011), rozhodli jsme se ověřit 

lokalizaci tohoto proteinu v rámci našeho studia importního systému do mitosomů 

G. intestinalis. Náš zájem vzbudila především přítomnost unikátní N-terminální extenze, u níž 

jsme jak bioinformaticky, tak experimentálně prokázali signální funkci pro transport proteinů 

do mitochondrie. To napovídá o možné duální lokalizaci této translokázy jak do 

endoplasmatického retikula, tak do mitosomů. Translokáza GiSec61α by tak, kromě své 

standardní funkce v transportu proteinů do retikula, mohla v mitosomu převzít i funkci 

Tim17/22/23 translokázy (Obrázek 27). Ta se vyskytuje ubikvitně v rámci eukaryotické říše 

a slouží jako proteinový přenašeč ve vnitřní mitochondriální membráně. Tim17/22/23 

translokáza, ani jiný možný kandidát pro její funkci však nebyl nalezen ani v genomu 

(McArthur et al., 2000), ani v mitosomálním proteomu (Jedelský et al., 2011) G. intestinalis. 

V mitosomech navíc nebyl naměřen membránový potenciál, který je nutný pro translokaci 

proteinů přes TIM komplex. Je proto možné, že G. intestinalis využívá jinou translokázu, 

která je schopna transportovat proteiny i bez přispění membránového potenciálu. Takovou 

translokázou by mohl být právě kanál Sec61α endoplasmatického retikula. 
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Naše bioinformatická analýza prokázala, že homolog Sec61α nalezený v G. intestinalis má 

společný (tedy archebakteriální) původ s ostatními eukaryotickými homology z 

endoplasmatického retikula. Nejedná se tedy o homolog eubakteriální translokázy SecY, 

jakou můžeme nalézt v mitochondrii R. americana. Mitosomální lokalizace GiSec61α by tak 

obrazně představovala „evoluci v kruhu“. Během transformace mitochondrie z původní 

endosymbiotické bakterie došlo ke ztrátě eubakteriálního SEC systému, který byl nahrazen 

TIM systémem. V průběhu reduktivní evoluce by naopak došlo k nahrazení TIM translokázy 

SEC systémem, tentokrát však původu archebakteriálního. Tento kanál by potom fungoval 

v transportu proteinů z intermembránového prostoru do matrix mitosomů, tedy v opačném 

směru, než původní SecY kanál. Podobný mechanismus transportu byl navržen i pro transport 

časně přenesených genů protomitochondrie, jejichž produkty mohly být do matrix 

importovány pomocí stávajícího SecY kanálu fungujícím v opačném směru (Doležal et al., 

2006).  

 

Obrázek 27: Námi navržené funkce proteinu Sec61α v G. intestinalis.  Tento kanál zajišťuje (společně 

s proteiny Sec61β a Sec61γ) u eukaryot kotranslační přenos proteinů do endoplasmatického retikula (ER). 

Možná duální lokalizace u G. intestinalis naznačuje i druhou možnou funkci tohoto proteinu a to jako 

translokázy přes vnitřní membránu mitosomů ve spolupráci s typicky mitochondriálním PAM 

komplexem.  
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Analýzou RNA se nám podařilo dokázat přítomnost dvou různě dlouhých transkriptů 

jednoho genu pro GiSec61α. Z výsledů kvantitativní Real-Time PCR jsme navíc zjistili, že se 

tyto RNA v buňce nevyskytují ve stejném množství. Ukázalo se, že z jednoho genu je v buňce 

masivně transkribována RNA kódující protein bez N-terminální extenze, v minimálním 

množství je potom transkribována delší RNA zahrnující N-terminální signální sekvenci. 

Při použití metody 5‘ RACE jsme identifikovali transkripční start kratší RNA, který se 

nachází uprostřed úseku kódujícího N-terminální extenzi. Delší transkript se nám bohužel 

pomocí metody 5‘ RACE nepodařilo zachytit, patrně v důsledku nižší citlivosti metody. To 

odpovídá i předpokládanému množstevnímu poměru obou transkriptů zjištěnému pomocí 

qRT-PCR – totiž značnou převahu kratšího transkriptu. Z těchto dvou transkriptů vznikají 

pravděpodobně dva rozdílné proteiny, z nichž pouze ten delší obsahuje N-terminální signální 

sekvenci pro mitosomy. Translací kratšího transkriptu pak vzniká standardní translokáza do 

endoplasmatického retikula, jak ji známe u ostatních eukaryot. Námi zjištěnému poměrnému 

množství transkriptů by tak odpovídala i velikost obou cílových buněčných kompartmentů – 

mohutného systému endoplasmatického retikula oproti několika desítkám drobných 

mitosomů.  

Když jsme však provedli episomální overexpresi celého proteinu GiSec61α značeného 

HA-tagem, jeho distribuce ukazovala spíše na lokalizaci do endoplasmatického retikula, 

s několika strukturami připomínající mitosomy mezi jádry. Podobná distribuce byla však 

pozorována i u několika dalších nemitosomálních proteinů (Elias et al., 2008; Marti et al., 

2003). Struktury mezi jádry mohou představovat retikulum obalující středové mitosomy, 

čemuž by napovídalo i částečné značení těchto struktur nejen mitosomálním, ale i 

retikulárním markerem. Může se také jednat o artefakt overexprese, způsobené velice silným 

OCT promotorem – nadbytek proteinu v buňce by mohl způsobit vznik chimérických 

kompartmentů retikula a mitosomů. Protože gen na plazmidu není regulován svým nativním 

promotorem, nemusí vykazovat nativní distribuci. Duální lokalizaci GiSec61α se nám tedy 

nepodařilo zcela potvrdit. 

Protože je N-terminální extenze GiSec61α bohatá na adenosin a tymidin (AT), testovali 

jsme, zda tato oblast nemůže plnit funkci promotoru pro krátký transkript. Promotory 

lokalizované uvnitř kódující sekvence můžeme nalézt například u archebakterií (Koide et al., 

2009) nebo u redukovaných genomů mikrosporidií (Corradi et al., 2008). Pokud vznikají 

z jednoho genu dva rozdílné transkripty v rozdílné míře, lze předpokládat, že transkripci 
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regulují dva nezávislé promotory o různé síle. Krátký transkript by tak reguloval silný 

promotor a způsobil by jeho nadbytek v buňce.  

Vytvořili jsme proto mutované formy GiSec61α, kde jsme se snažili co nejvíce snížit 

obsah AT v oblasti domnělého promotoru včetně zjištěného transkripčního startu krátkého 

transkriptu. Mutace jsme zároveň volili tak, aby se nezměnila sekvence aminokyselin. 

Signální funkce N-terminální extenze tedy zůstala neporušená. Těmito mutacemi jsme se 

pokusili snížit podíl krátkého transkriptu v buňce, a zvýšit tak podíl mitosomálního GiSec61α. 

Bohužel, expresí mutovaných proteinů v G. intestinalis jsme dosáhli podobné distribuce 

proteinů jako při expresi divoké formy GiSec61α. Promotor pro krátký transkript se tedy 

pravděpodobně nevyskytuje v námi mutované oblasti. Vyloučit nelze ani nedostatečné 

množství provedených mutací k narušení funkce promotoru. Dokonce i po mutaci start 

kodonu pro kratší formu je protein lokalizován v endoplasmatickém retikulu, translace tak 

pravděpodobně probíhala od některého z následujících methioninů. 

Ačkoli se nám podařilo prokázat přítomnost dvou transkriptů GiSec61α z jediného genu, 

nelze z toho s jistotou usuzovat, že se v buňce vyskytují i dva rozdílné proteiny. Těmto dvěma 

proteinům by však mohl odpovídat i dvojitý band, který GiSec61α vytváří na western blotu. 

Pokusili jsme se proto o imunoprecipitaci tohoto proteinu pomocí HA-tagu. To by nám 

umožnilo získat dostatečné množství materiálu pro N-terminální sekvenaci obou bandů. 

Bohužel se nám nepodařilo získat dostatečné množství proteinu, patrně z důvodu vysoké 

hydrofobicity proteinu a velké kontaminace konečného eluátu řetězci protilátek, které 

znemožňují identifikaci bandů okolo 55 kDa. Pro konečné potvrzení mitosomální lokalizace 

GiSec61α a k ověření jeho funkce bude třeba zlepšit podmínky imunoprecipitace k jeho 

sekvenaci a případné identifikaci vazebných partnerů.  
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7 Závěr 

Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o importu proteinů do mitochondrií a jeho evoluci. 

Je zaměřená hlavně na extrémně zjednodušený importní systém anaerobních mitochondrií – 

mitosomů, konkrétně na mitosomy prvoka G. intestinalis. Výsledky našich pokusů naznačují 

nutnost transportu mitosomálních proteinů v nesbaleném stavu. Zároveň jsme vytvořili 

funkční systém, který nám umožňuje alespoň částečně blokovat importní kanály. Tento 

systém bude v budoucnu možné využít k imunoprecipitačním experimentům pro izolaci 

komponent mitosomálního importního systému. 

Dále jsme charakterizovali homolog Sec61α translokázy v G. intestinalis. Ukázali jsme 

jeho fylogenetický původ a bioinformaticky predikovali funkci N-terminální extenze jako 

signálu pro transport do mitosomů. Tuto funkci jsme posléze potvrdili i experimentálně. 

N-terminální extenze tohoto proteinu je schopná importovat proteiny jak do mitosomů 

G. intestinalis, tak do mitochondrií kvasinek. Prokázali jsme také přítomnost dvou různých 

transkriptů jediného genu pro GiSec61α a jejich poměrné množství v buňce. Delší z těchto 

transkriptů zahrnuje i mitosomální signální sekvenci a pravděpodobně tak kóduje protein, 

který je lokalizován v mitosomech. Přítomnost obou těchto proteinů kódovaných jediným 

genem se nám však prokázat nepodařilo. Z důvodu časové náročnosti jsme nestihli vylepšit 

podmínky imunoprecipitace k úspěšné izolaci predikovaného mitosomálního kanálu 

GiSec61α. Námi prokázaná funkčnost N terminální extenze tohoto proteinu jako signální 

sekvence je nicméně dostačující argument pro pravděpodobný výskyt tohoto proteinu v 

mitosomech. Směr budoucího výzkumu se tedy bude ubírat právě k charakterizaci jeho možné 

mitosomální úlohy. 
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8 Seznam zkratek 

DHFR – dihydrofolát reduktáza 

GFP – Green Fluorescent Protein, fluorescenční tag 

GiGrpE – nucleotide exchange factor v G. intestinalis, mitosomální marker 

GiIscU – Iron Sulphur Cluster assembly protein v G. intestinalis, mitosomální marker 

GiPDI – protein disulfid izomeráza v G. intestinalis, marker endoplasmatického retikula 

GiPeptX – hypotetická mitosomální peptidáza (Peptidáza X) v G. intestinalis 

GiSec61α – Sec61α G. intestinalis  

GiGrpE36-DHFR – fúzní protein obsahující 36 AK z GiGrpE, DHFR a dvojitý HA-tag 

GiGrpE100-DHFR – fúzní protein obsahující 100 AK z GiGrpE, DHFR a dvojitý HA-tag 

GiGrpE-DHFR – fúzní protein obsahujíc celé GiGrpE, DHFR a dvojitý HA-tag 

GiIscU-DHFR – fúzní protein obsahující celé GiIscU, DHFR a dvojitý HA-tag 

GiSec61α-DHFR - fúzní protein obsahující 24 AK z GiSec61α, DHFR a dvojitý HA-tag 

HA-tag – hemaglutininový tag 

MutGiSec61α - Sec61α G. intestinalis s mutovaným domnělým promotorem pro kratší 

transkript 

2MutGiSec61α - Sec61α G. intestinalis s mutovaným domnělým promotorem pro kratší 

transkript a mutací v druhém start kodonu 
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