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Abstrakt 

NADH: ubichinon oxidoreduktáza (komplex I) je nejkomplikovanějším 

enzymem mitochondriálního systému oxidativní fosforylace (OXPHOS). Komplex 

I leží na vnitřní membráně mitochondrií a je tvořen 45 podjednotkami, z nichž 7 

je kódováno mitochondriální DNA a 38 jadernou DNA. Komplex I reoxiduje 

NADH a transportuje protony z matrix do mezimembránového prostoru, 

čímž pomáhá v syntéze ATP.  

Mitochondriální onemocnění způsobená poruchou komplexu I jsou 

nejčastější příčinou  poškození systému oxidativní fosforylace. Projevují se 

heterogenní škálou symptomů a nejvýrazněji postihují energeticky náročné 

tkáně.  

Cílem diplomové práce bylo na kultivovaných fibroblastech co nejlépe 

charakterizovat dopady poruch komplexu I na metabolismus buňky. Studie byla 

provedena na dvou liniích fibroblastů získaných po informovaném souhlasu 

od pacientů s izolovanou poruchou komplexu I a dvou kontrolních liniích. První 

linie nesla mutaci m.3697G>A v MTND1 genu, druhá linie nesla mutace 

c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Obě mutované podjednotky jsou součástí 

katalytického jádra komplexu I. 

Hladina heteroplasmie mutace m.3697G>A přesahovala ve fibroblastech   

90 %. Ultrastruktura mitochondrií obou pacientů byla proti kontrole významně 

poškozena, mitochondriální síť vykazovala nehomogenní rozložení v buňce 

a u obou případů byl v mitochondriích signifikantně zvýšen obsah kyslíkových 

radikálů. Katalytická aktivita a proteinové množství komplexu I bylo sníženo 

na 50 % respektive 30 % u buněk s mutací m.3697G>A v MTND1 a na 30 % 

respektive 60 % u linie s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu 

ve srovnání s kontrolami. V obou případech  byla zjištěna zvýšená  exprese 

komplexu II. Polarografické měření prokázalo u obou pacientů na komplexu I 

sníženou spotřebu kyslíku v porovnání s kontrolou.  

Ze studie vyplývá, že mutace katalytické podjednotky komplexu I ovlivňuje 

nejen samotný enzym, ale i expresi a aktivitu ostatních komplexů systému 

oxidativní fosforylace, výši oxidativního stresu i  ultrastrukturu mitochondrií 

a strukturu mitochondriální sítě.  

 



Abstract 

NADH: ubiquinone oxidoreductase (complex I) is the most complicated enzyme of 

mitochondrial oxidative phosphorylation system (OXPHOS). Complex I is 

localised in the inner mitochondrial membrane and is composed of 45 subunits. 

Seven of them are coded by mtDNA, thirty eight subunits are coded by nDNA. 

Function of complex I is NADH oxidation and creation of proton gradient 

in intermembrane space by proton translocation.  

Mitochondrial disease caused by complex I defect are the most frequent OXPHOS 

disorders. Large-scale symptoms mostly affect organs with high energy demand 

like brain, muscle or heart.  

The aim of study was to characterize the impact of isolated complex I deficiency 

on cellular, enzymatic and protein level in patient–derived skin fibroblasts with 

m.3697G>A mutation in MTDN1 and c.[229C>T];[476C>A] mutations 

in NDUFS8. Both mutated subunits are parts of catalytic core of complex I. 

Heteroplasmy of mtDNA mutation m.3697G>A in fibroblast cells reached more 

than 90 %. Mitochondrial ultrastructure was disrupted in both patients 

compared to control. Mitochondrial network was nonhomogenous, mitochondrial 

ultrastructure showeed low cristae level and content of reactive oxygen species 

in both patients was significantly increased in comparison with control. Catalytic 

activity and protein level of complex I was decreased to 50 % and to 30 % 

respectively in cells with m.3697G>A mutation and to 30 % and 60 % respectively 

in cells with c.[229C>T];[476C>A] compared to control. There was increased level 

of complex II in both cases. Pollarography showed reduced O2 consumption 

in both cells in comparison with control. 

Results show that mutation in catalytic subunit of complex I affect not only 

complex I but also expression and activity of other OXPHOS complexes, level of 

oxidative stress, mitochondrial ultrastructure and network. 

 

 

Klíčová slova: komplex I, ND1, NDUFS8, systém oxidativní fosforylace, mitochondrie 
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Úvod 
 

NADH: ubichinon oxidoreduktáza (komplex I) je vstupním komplexem 

systému oxidativní fosforylace na vnitřní mitochondriální membráně a je součástí 

dráhy syntetizující více než 90 % buněčného ATP. Hlavní funkcí komplexu I je 

oxidace molekul NADH spojená s transportem protonů z matrix mitochondrie 

do mezimembránového prostoru. Vzniklý protonový gradient je využit ATP 

syntázou pro tvorbu ATP.  

Poruchy oxidativní fosforylace tvoří velmi heterogenní skupinu 

metabolických onemocnění, která se projevují jako multisystémové syndromy. 

Nejvíce postižené bývají tkáně s vysokými energetickými nároky, jako jsou 

nervová, svalová, srdeční. Poruchy se mohou projevit krátce po narození i kdykoli 

během života a jejich prognóza je velmi vážná. Defekt komplexu I je příčinou až 

40 % poruch systému oxidativní fosforylace.  

Vzhledem k závažnosti poruch komplexu I a jejich četnosti se Laboratoř 

pro studium mitochondriálních poruch Kliniky dětského a dorostového lékařství 

1.LF UK a VFN v Praze zabývá kromě diagnostiky i výzkumem deficience 

komplexu I. Tato diplomová práce shrnuje poznatky z analýzy kultivovaných 

kožních fibroblastů od dvou pacientů s izolovanou poruchou komplexu I 

způsobenou mutacemi v podjednotkách katalytického jádra komplexu. Kožní 

fibroblasty jsou relativně snadno dostupnou tkání, která by mohla být 

v budoucnu využita pro snadnější diagnostiku mitochondriálních onemocnění.  
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Seznam zkratek 
 

AB    akrylamidový-bisakrylamidový mix 

ADP    adenosidifosfát 

APS     amoniumpersulfát 

ATP    adenosintrifosfát 

AR pufr   „antigen retrieval pufr“ 

bp    pár bazí 

CoQ     koenzym Q, ubichinon 

BSA    hovězí sérový albumin 

BN-PAGE   modrá nativní polyakrylamidová elektroforéza 

CoA     koenzym A 

Cox    cytochrom c oxidáza 

Da    dalton 

DAB        diaminobenzidin 

DDM               n-dodecyl-β-d-maltosid 

DHE                  dihydroethidium 

DNTB                5,5´dinitro-2nitrobenzoová kyselina 

EDTA        ethylendiamintetraoctová kyselina 

FBS                         fetální bovinní sérum 

FO                            Fo komplex  ATP syntázy citlivý k oligomycinu 

F1                        F1 komplex  ATP syntázy 

FAD+/ FADH2     flavinadenindinukleotid - ox./red. forma 

FMN                  favinmononukleotid 

Fe-S kofaktor       železosirné centrum komplexu I 

GB 3x                 „3x Gel buffer“ 3x koncentrovaný gelový pufr 

KI                 komplex I, NADH: ubichinon oxidoreduktáza 

KII               komplex II, sukcinát: ubichinon oxidoreduktáza 

KIII                        komplex III, ubichinol: cytochrom c oxidoreduktáza 

KIV                       komplex IV, cytochrom c oxidáza 

KV                    komplex V, ATP syntáza 

LHON              „Leber Hereditary Optic Neuropathy“ 
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MELAS   „Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis, and 

    Stroke-like episodes“ 

MERRF                     „Myoclonic Epilepsy associated with Ragged-Red 

Fibers“ 

mtDNA                    mitochondriální DNA 

NAD/NADH             nikotinamidadenindinukleotid – ox./red. forma 

nDNA    nukleární DNA 

NDH-1                   NADH: ubichinon oxidoreduktáza E.coli 

ND1-ND6, ND4L     mitochondriálně kódované podjednotky lidského KI  

NDUFA1-NDUFA13  

NDUFB1-NDUFB11 

NDUFC1, NDUFC2         jaderně kódované podjednotky lidského komplexu I 

NDUFBAB1 

NDUFS1 - NDUFS8 

NDUFV1 – NDUFV3 

Nqo1-Nqo6           podjednotky komplexu I u Thermus thermophilus 

NuoA-NuoN             podjednotky komplexu I u E. coli 

OXPHOS               oxidativní fosforylace 

PCR                      polymerázová řetězová reakce 

PFA                        paraformaldehyd 

Pi                              anorganický fosfát  

Pic    „Protease inhibitor Cocktail“, koktejl inhibitorů 

PMS    Phenazin methosulfát 

PMSF    Phenylmethanesulfonyl fluorid 

PVDF membrána     polyvinilidin-fluoridová membrána 

ROS               „Reactive oxygen species“, volné kyslíkové radikály 

SDS                         dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE                           SDS-polyakrylamidová elektroforéza 

SGB                        Serva Blue G 

STAT3   „Signal transducer and activator of transcription 3“ 

    Signální transduktor a koaktivátor transkripce 3  

TEMED                      N,N,N´,N´ tetramethylethylendiamin 

TRIS                            tris(hydroxymetyl)aminometan 

TMPD N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine 

dihydrochloride 
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Cíle diplomové práce 
 

Cílem diplomové práce bylo na kultivovaných fibroblastech co nejlépe 

charakterizovat funkční dopady poruch komplexu I systému OXPHOS 

způsobených mutacemi v genech pro podjednotky katalytického jádra enzymu: 

jedná se o mutaci m.3697G>A v MTND1 mitochondriální DNA a mutace 

c.[229C>T];[476C>A] v genu NDUFS8  jaderné DNA. 

 

 Dílčími cíli bylo 

 

1) Charakterizovat poruchu komplexu I na úrovni buněčné: 

 studovat kvalitu mitochondriální sítě 

 analyzovat ultrastrukturu mitochondrií 

 analyzovat přítomnost kyslíkových radikálů 

 zjistit hladinu heteroplasmie mutace v mtDNA 

  

2) Charakterizovat poruchu komplexu I na úrovni enzymové: 

 analyzovat funkci a aktivitu komplexu I  

 studovat množství a složení komplexu I 

 charakterizovat vliv defektu komplexu I  

na ostatní komplexy OXPHOS  
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1 Teoretická část 

1.1. Stavba a funkce mitochondrií 
Mitochondrie jsou organely, tvořící nepostradatelnou součást 

eukaryotických buněk, neboť jsou ústředním místem jejich metabolismu. 

Probíhají v nich procesy spojené s metabolismem sacharidů, mastných kyselin, 

aminokyselin, purinů, pyrimidinů a porfyrinů. Především však v procesu 

oxidativní fosforylace zabezpečují syntézu ATP v takovém množství, že pokrývá 

více než 90 % energetické potřeby buněk.  

Každá mitochondrie má vnější membránu, vnitřní membránu, 

mezimembránový prostor a vnitřní matrix (Obr. 1). Vnější membrána je hladká 

a pomocí řady pórů umožňuje průchod molekulám do velikosti 5 kDa (Pollard et 

al., 2008). 

Vnitřní membrána tvoří kristy, které zvětšují její povrch pro umístění 

důležitých enzymů, například komplexů systému oxidativní fosforylace, 

a specifických transportních proteinů (Pollard et al., 2008). Množství proteinů 

vnitřní membrány je k fosfolipidům v poměru 75:25 a je významně vyšší než 

v jiných buněčných membránách, kde se poměr proteinů k fosfolipidům blíží 

50:50 (Scheffler, 2007). Propustnost vnitřní membrány je oproti vnější výrazně 

menší a přísně regulovaná specifickými přenašeči. Díky tomu se v jednotlivých 

kompartmentech organely vyskytuje různé množství metabolitů, což vede 

ke vzniku koncentračních a chemických gradientů nezbytných pro správnou 

funkci mitochondrií. 

Vnitřní prostor mitochondrie - matrix, obsahuje vysokou koncentraci  

solubilních enzymů jako jsou enzymy citrátového cyklu, replikačního, 

transkripčního a translačního aparátu mitochondrie a především mitochondriální 

DNA (mtDNA).  

Mitochondrie nemají fixní tvar, nejčastěji jsou však oválné a měří kolem 

1 µm. Jejich množství se pohybuje od několika set po několik tisíc na buňku. 

Zatímco, například, hepatocyt obsahuje cca 800 mitochondrií, lidské vajíčko jich 

má více než 100 000 (Scheffler, 2007).  
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Mitochondrie tvoří v buňkách rozsáhlé sítě, jejichž tvar se dynamicky mění 

v závislosti na metabolickém stavu i fázi buněčného cyklu (Koopman et al., 

2005b). 

 

 

 
 
 Obr. 1: Model struktury mitochondrie (Logan, 2006) 

 

1.2. Systém oxidativní fosforylace  
Systém oxidativní fosforylace (OXPHOS) tvoří pět mnohapodjednotkových   

proteinových komplexů (Tab. 1), které jsou lokalizované na vnitřní 

mitochondriální membráně. Jedná se o NADH: ubichinon oxidoreduktázu 

(komplex I, KI),  sukcinát: ubichinon oxidoreduktázu (komplex II, KII),  

ubichinol: cytochrom c oxidoreduktázu (komplex III, KIII), cytochrom c oxidázu 

(komplex IV, KIV) a ATP syntázu (komplex V, KV). Přesun elektronů mezi 

jednotlivými komplexy zajišťují dva mobilní přenašeče ubichinon a cytochrom c 

(Obr. 2). Úlohou systému je oxidace redukovaných koenzymů NADH a FADH2. 

Elektrony pocházející z těchto molekul putují podle rostoucího redoxního 

potenciálu prvními čtyřmi komplexy a jejich konečným akceptorem je kyslík. 
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Kaskádovité uspořádání zamezuje jednorázovému uvolnění energie z oxidace 

substrátu, umožňuje uvolňovat ji postupně a využít ještě k přesunu protonů 

do mezimembránového prostoru. Protony nahromaděné v mezimembránovém 

prostoru jsou následně vraceny do matrix posledním proteinovým komplexem 

dráhy, FoF1 ATP syntázou, což umožňuje vznik ATP. 

Redukované koenzymy NADH a FADH2 vznikají při přeměně pyruvátu, 

v Krebsově cyklu a během beta oxidace mastných kyselin (Voet and Voet, 1995).  

Molekula NADH je oxidována komplexem I systému OXPHOS. Uvolněné 

elektrony putují redoxními centry komplexu I k prvnímu mobilnímu přenašeči 

elektronů, ke koenzymu Q (ubichinonu). Ten je přenese na komplex III. 

Molekula FADH2 je oxidována komplexem II. Odtud jsou elektrony také 

přeneseny koenzymem Q na komplex III.  Zbytek dráhy je stejný pro elektrony 

pocházející z obou molekul. Po průchodu redoxními centry KIII pokračují 

na komplex IV. Přesun elektronů z KIII na KIV je zajišťován druhým mobilním 

přenašečem cytochromem c. Konečným akceptorem elektronů na komplexu IV je 

kyslík.   

Transport elektronů drahou je u komplexů I, III a IV spojen s transportem 

protonů z matrix do mezimembránového prostoru. Vzniklý gradient uvádí 

do provozu komplex V. Průchod protonů ATP syntázou způsobuje konformační 

změny, které jsou potřebné pro vznik ATP.    
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 Obr. 2: Schéma systému oxidativní fosforylace.  
Znázorněny jsou komplexy systému I-IV a ATP syntáza, vstupující substráty jsou označené 
modře, inhibitory komplexů červeně (upraveno podle: Tahara et al., 2009).  

 

 

1.3.  Superkomplexy  v systému oxidativní fosforylace 
Jednotlivé komplexy systému OXPHOS nejsou v membráně umístěny 

osamoceně, ale asociují do uspořádaných celků zvaných superkomplexy (Obr. 3). 

Toto uspořádání umožňuje výrazně vyšší efektivitu reakcí. Meziprodukt je 

směřován rovnou k aktivnímu místu dalšího enzymu v pořadí, který je navíc 

v naprosté blízkosti jeho vzniku. Nedochází ke zbytečným ztrátám difúzí 

a minimalizuje se možnost úniku nebezpečných reaktivních molekul. 

Superkomplexové struktury se velmi pozitivně podílejí i na stabilizaci 

jednotlivých komplexů systému a oligomerizace ATP syntázy je důležitá také 

pro morfologii vnitřní mitochondriální membrány (Davies et al., 2011) 

Konkrétní složení superkomplexů se může značně lišit. Zatímco KI se 

spojuje s dimerem KIII za vzniku I+III2 (17% celkového obsahu KI), KIII tvoří 

spojení také s jedním nebo dvěma KIV a vznikají III+IV nebo III+IV2. 

Nejkomplexnější uspořádání je označováno jako respirazóm a obsahuje KI, KIII 

a KIV nejčastěji v kombinaci I+III2+IV (64% celkového množství KI). Samostatný 
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komplex I se v membráně vyskytuje asi jen ze 14 % až 16 %. Komplex V pak tvoří 

dimery i vícečetná spojení (Schägger and Pfeiffer, 2001). 

 

 

  
 Obr. 3: Model uspořádání superkomplexu I1III2IV1 systému oxidativní fosforylace z bovinních 

mitochondrií vytvořený podle rentgenových snímků.  
 Komplex I je žlutý, komplex III je červený, komplex IV je zelený, šedou barvou je 
označen cytochrom c. Model zahrnuje schéma předpokládané dráhy protonů a 
elektronů superkomplexem (Vonck and Schäfer, 2009). 

 

 

1.4. Mitochondriální DNA 
Mitochondrie jsou výjimečnými organelami nejen pro řadu důležitých 

funkcí, ale také díky svému původu. Stejně jako chloroplasty u rostlin se 

mitochondrie vyvinuly z původně samostatného organismu. Předpokládá se, 

že jejich předkem byly α - proteobakterie rodu rickettsie (Davidov et al., 2006).  

Díky samostatnému původu obsahují mitochondrie vlastní DNA.  Přestože 

buňka běhěm evoluce převzala nad mitochondrií většinově kontrolu přesunutím 

mnoha mitochondriálních genů do jádra, některé procesy si stále řídí organela 

sama.  

Lidská mitochondriální DNA je cyklická, 16 569 bazí dlouhá molekula, jejíž 

sekvence je známá od roku 1981 (Anderson et al., 1981). DNA je tvořená lehkým 

a těžkým řetězcem, které se liší obsahem  G-C párů a množstvím umístěných 
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genů. Na těžkém řetězci je vyšší množství genů a obsahuje více guaninu, zatímco 

lehký řetězec je bohatý na cytosin. MtDNA je velice kompaktní, neobsahuje 

introny a některé geny se překrývají (Lightowlers et al., 1997), součástí je 

takzvaná D-smyčka, která je důležitou regulační oblastí replikace a transkripce. 

MtDNA (Obr. 4) kóduje celkem 37 genů. 22 genů je pro tRNA, 2 geny 

pro 12S a 16S rRNA a 13 genů pro proteinové podjednotky komplexů systému 

OXPHOS. 

Každá mitochondrie obsahuje 5-10 molekul DNA. V celé buňce tedy se může 

počet DNA molekul pohybovat mezi jedním až deseti tisíci. Jsou-li všechny 

molekuly DNA v buňce stejné, tedy nesou-li stejnou sekvenci, hovoříme o 

takzvané homoplasmii. Sekvence DNA molekul však nemusí být v celé buňce 

stejná, například v důsledku vzniklé mutace. V takovém případě mluvíme o 

heteroplasmii. Projevy poškození funkcí pak závisí na typu mutace a na poměru 

zdravých a mutovaných mtDNA (Scheffler, 2007). 

 

 
 Tab. 1: Počet podjednotek komplexů lidského systému oxidativní fosforylace a jejich 

kódování 
 

       

 

komplex 
počet 

podjednotek 

Kódování podjednotek  

 

jaderný 

genom 
mitochondriální genom 

 

 

KI 45 38 7 

ND1, ND2, ND3, 

ND4, ND5, ND6, 

ND4L 
 

 KII 4 4 0 -  

 KIII 11 10 1 cyt b  

 KIV 13 10 3 cox 1, cox 2, cox 3  

 KV 16 14 2 a, A6L  
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 Obr. 4: Lidská mitochondriální DNA, délka 16 569 kb 
  Upraveno podle: www.nature.com/gt/journal/v15/n14/fig_tab/gt200891f1.html 

 

 

1.5.  Komplex I 
NADH: ubichinon oxidoreduktáza (Ec1.6.5.3.) je vstupním komplexem 

systému OXPHOS. Je největším a nejkomplikovanějším enzymem dráhy a jeho 

úlohou je oxidovat molekuly NADH. Komplex I katalyzuje přenos dvou elektronů 

z NADH na flavinmononukleotid (FMN), který je prvním akceptorem elektronů 

v řadě dalších osmi redoxních center komplexu (Obr. 5). Z posledního redoxního 

centra jsou elektrony přeneseny na koenzym Q (ubichinon), s kterým pokračují 
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ke komplexu III. Průchod elektronů komplexem je spojen s transportem protonů 

z matrix do mezimembránového prostoru podle reakce:  

 

NADH + Q + 5H+
i          NAD+ + QH2 + 4H+

o 

 

Komplex I je složitý polyprotein vnitřní mitochondriální membrány 

o velikosti cca 980 kDa (Carroll et al., 2003). Je složen ze dvou ramen, která se 

spojují do tvaru písmene L. Jedno rameno prochází vnitřní mitochondriální 

membránou, druhé ční do matrix.  

 

 

 

 
  
 Obr. 5: Schéma komplexu I s jeho základními procesy. 

Znázorněny jsou procesy reoxidace NADH, přenos elektronů redoxními centry na 
ubichinon a transport protonů z matrix do mezimembránového prostoru. (Upraveno 
podle: Hirst et al., 2003)  

 

 

Lidská NADH: ubichinon oxidoreduktáza je tvořená 45 podjednotkami. Tyto 

podjednotky je možno rozdělit na 14 evolučně konzervovaných, které tvoří 

katalytické jádro komplexu I a 31 přídatných (Carroll et al., 2006). Podjednotky 

jádra komplexu I jsou pro katalýzu přenosu elektronů naprosto esenciální 

a vyskytují se jak u prokaryotních, tak u eukaryotních enzymů. Přídatné 
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podjednotky jsou naopak součástí pouze eukaryontních komplexů. Jejich počet se 

u různých druhů liší, a přestože u mnohých z nich konkrétní funkci neznáme, je 

jasné, že napomáhají správné funkci komplexu I například tím, že stabilizují 

strukturu nebo fungují jako antioxidanty (Carroll et al., 2003) a (Vogel et al., 

2007a).  Přídatné podjednotky nejsou pro samotnou katalýzu esenciální.  

Komplikovanost NADH: ubichinon oxidoreduktázy není jen v množství 

podjednotek, ale také v genetické kontrole. Komplex I je totiž kódován jaderným i 

mitochondriálním genomem. MtDNA kóduje geny pro 7 podjednotek ND1-ND6 a 

ND4L (Nosek and Fukuhara, 1994). Tyto podjednotky jsou součástí katalytického 

jádra enzymu a patří mezi vysoce evolučně konzervované. 

 

 Tab. 2: Názvosloví podjednotek katalytického jádra komplexu I různých modelových 
organismů, jejich funkční rozdělení a způsob kódování. Upraveno podle: (Vogel et al., 

2007) a (Mimaki et al., 2011). 
 

       

 Podjednotky komplexu I  

 H. sapiens B. taurus E. coli modul Kódování  

 ND3 ND3 NuoA P mtDNA  

 NDUFS7 PSST NuoB Q nDNA  

 NDUFS3 30 kDa NuoC Q nDNA  

 NDUFS2 49 kDa NuoD Q nDNA  

 NDUFV2 24 kDa NuoE N nDNA  

 NDUFV1 51 kDa NuoF N nDNA  

 NDUFS1 75 kDa NuoG N nDNA  

 ND1 ND1 NuoH P mtDNA  

 NDUFS8 TYKY NuoI Q nDNA  

 ND6 ND6 NuoJ P mtDNA  

 ND4L ND4L NuoK P mtDNA  

 ND5 ND5 NuoL P mtDNA  

 ND4 ND4 NuoM P mtDNA  

 ND2 ND2 NuoN P mtDNA  

       

 

Zbylých 38 podjednotek je kódováno jaderným genomem. Oproti 

mitochondriálně kódovaným podjednotkám je zde možnost posttranslačních 

úprav, díky kterým vznikají nové možnosti interakcí s ostatními podjednotkami 

(Carroll et al., 2005). Další možností úpravy je například fosforylace podjednotky 

NDUFS4, která vede ke stimulaci enzymatické aktivity KI a importu složek 
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komplexu do mitochondrií (Papa et al., 2010). Problémem vzniku podjednotek 

v cytosolu může být transport do mitochondrie. Složky komplexu I vytvořené 

v cytosolu se musí do mitochondrie dostat pomocí přenašečů TOM a TIM a je-li 

jejich funkce porušená, dochází k sekundárním poruchám komplexu I (Pollard et 

al., 2008). 

 

1.5.1. Struktura katalytického jádra enzymu a mechanismus reakcí v 

komplexu I 

Katalytické jádro komplexu I je tvořeno 14 evolučně konzervovanými 

podjednotkami, které zajišťují katalytickou funkci enzymu. Vzhledem k tomu, že 

u bakterií obsahuje komplex I pouze těchto 14 podjednotek, jsou někdy 

označované jako minimální enzym (Janssen et al., 2006).  Díky práci Efremova a 

jeho kolegů byla v roce 2010 pomocí krystalizace rozluštěna struktura komplexu I 

u bakterie T. Thermophilus, což vneslo jasnější pohled do uspořádání 

katalytického jádra („core“) enzymu i katalytického mechanismu přenosu protonů 

z matrix do mezimembránového prostoru.  

Katalytické podjednotky enzymu je možné rozdělit do tří modulů, 

označených N, P a Q (Obr. 6). 

 

 
 Obr. 6: Schéma komplexu I s rozmístěním katalytických podjednotek a rozdělením do 

funkčních modulů. Upraveno podle: (Mimaki et al., 2011)  
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Modul N zajišťuje vazbu a oxidaci molekuly NADH. Tvoří ho podjednotky 

NDUFV1, NDUFV2 a NDUFS1. Q modul slouží k průchodu elektronů redoxními 

centry směrem k ubichinonu a obsahuje podjednotky NDUFS2, NDUFS3, 

NDUFS7 a NDUFS8. Podjednotky N a Q modulu jsou kódované v jádře a jsou 

součástí periferního ramene komplexu. Posledním modulem je P modul, jehož 

úlohou je transport protonů. P modul je tvořen pouze mitochondriálně 

kódovanými podjednotkami ND1, ND2, ND4, ND4, ND5, ND6 a ND4L a je 

zanořen v membráně (Hunte et al., 2010). 

 

1.5.2.  Periferní rameno katalytického jádra komplexu I 

Periferní část core komplexu I směřuje do matrix a zabezpečuje oxidaci 

molekuly NADH a přenos elektronů na ubichinon (Obr. 7) (Scheffler, 2007). 

Periferní rameno je tvořeno podjednotkami NDUFV1, NDUFV2, NDUFS1,  

NDUFS2, NDUFS3, NDUFS7 a NDUFS8, které jsou kódovány jadernou DNA 

a patří k nejkonzervovanějším eukaryotním podjednotkám (Janssen et al., 2006). 

Podjednotka NDUFV1 obsahuje vazebné místo pro FMN a železosirné centrum 

N3. Podjednotka NDUFV2 obsahuje redoxní centrum N1a, N1b leží na NDUFS1, 

kde se nachází i centra N4 a N5. Redoxní centrum N2 leží na NDUFS7 

a podjednotka NDUFS8 obsahuje železosirný klastr N6a a N6b (Scheffler, 2007). 

Všechna centra jsou připojena k peptidu interakcí přes dva až čtyři cysteinové 

zbytky. Zatímco redoxní centra N1a a N1b jsou binukleární a tedy tvořená 

2 atomy síry a dvěma atomy železa, všechna ostatní jsou tetranukleární se čtyřmi 

atomy síry i železa (Sazanov and Hinchliffe, 2006). 

 

1.5.3. Membránová část katalytického jádra komplexu I 

Jádro membránové domény komplexu I je tvořeno podjednotkami ND1, 

ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 a ND6 a jeho hlavní úlohou je transport protonů 

z matrix do mezimembránového prostoru mitochondrie. Všechny podjednotky 

jsou bohaté na helikální struktury a jsou poskládané za sebou do mírného 

oblouku (Obr. 8). Propojení mezi podjednotkami je založeno především 

na hydrofóbních interakcích. Další upevnění umožňují vodíkové můstky, 
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na kterých se podílí většinou dva helixy z každé podjednotky. Obvykle tuto úlohu 

zabezpečuje transmembránový helix TM5 nebo TM6 a pak TM12 nebo TM13 

(Efremov and Sazanov, 2011). Další stabilizaci v membráně umožňuje HL helix, 

který je součástí ND5 podjednotky a interaguje s podjednotkami ND2, ND6 

ND4L.  

 

 

 

 Obr. 7: Struktura katalytické části hydrofilní domény komplexu I u Thermus thermophilus.  
 (A) Model domény. Podjednotky jsou barevně rozlišeny a označeny názvy používanými 
pro T.Thermophilus Nqo1-Nqo6, Nqo9 a Nqo 15. (B) Schéma dráhy elektronů přes 
redoxní centra. FMN: flavinmononukleotid, primární akceptor elektronů, N1 
a N7: redoxní centra. Redoxní centrum N7 se vyskytuje jen u některých bakteriálních 
 kmenů a není evolučně konzervovanou strukturou. (Sazanov and Hinchliffe, 2006) 

 

 

Podjednotky ND2, ND4 a ND5 mají strukturu podobnou antiporterovým 

proteinům rodiny Mrp a jsou navzájem homologní. Jsou tvořené čtrnácti 

transmembránovými helixy, kdy je čtyřhelikální jádro obklopeno zbylými deseti 

helixy. Důležitým strukturním prvkem každé podjednotky je přítomnost 2 helixů 

(TM7 a TM12), které jsou přibližně v polovině své délky přerušené smyčkou 

dlouhou přibližně pět aminokyselinových zbytků (Efremov and Sazanov, 2011). 

Součástí podjednotky ND5 je dlouhý amfipatický helix HL jdoucí po matrixovém 

povrchu téměř celé katalytické části membránové domény. Mimo to, 
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že stabilizuje KI v membráně, je zodpovědný za přenos signálu konformačních 

změn po celé doméně.  Je možné ho přirovnat k pístu, který je poháněn změnou 

vyvolanou redukcí (Efremov et al., 2010). Každá z podjednotek ND2, ND4 a DN5 

obsahuje ve své struktuře kanál, kterým může projít 1 proton z matrix 

do mezimembránového prostoru. Změna pozice HL helixu přenáší konformační 

změnu na podjednotky ND2, ND4 a ND5 a dovolí tedy transport tří protonů 

komplexem I (Efremov and Sazanov, 2011). 

 

 Obr. 8: Membránová část katalytického jádra komplexu I s podjednotkami ND2-ND6 a ND4L.  
 a) pohled z boku, b) pohled shora. Fialový HL helix jdoucí podél podjednotek na 
povrchu membrány. β-h spojky na opačné straně než je umístěn HL helix napomáhají 
stabilitě struktury při konformačních změnách. Podjednotka ND1 není zakreslena, 
protože v průběhu přípravy vzorku oddisociovala (Efremov and Sazanov, 2011) 

 

 

Podjednotky ND3, ND4L a ND6 jsou menší než předchozí tři a kanál pro 

přesun posledního protonu tvoří společně. Podjednotky ND4L a ND3 jsou složené 

ze třech helixů a ND6 podjednotka z pěti. Jsou v bezprostřední blízkosti vazebné 

kapsy pro ubichinon a konformační změny, které doprovázejí vazbu a redukci 

ubichinonu, přímo umožňují transport čtvrtého protonu. Zároveň s tím se mění 

pozice HL helixu z ND5 podjednotky a přes membránu tak projdou protony 

podjednotkami ND2, ND4 a ND5 (Obr. 9).  
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 Poslední podjednotkou membránové části katalytického core je ND1. Je 

tvořená osmi transmembránovými helixy (Kirby et al., 2004), je součástí vazebné 

kapsy pro ubichinon (Prieur et al., 2001) a připojuje k sobě membránové 

a periferní rameno (Sinha et al., 2009). 

Dráhy protonového transportu jsou ve všech podjednotkách lemovány množstvím 

protonovatelných aminokyselinových zbytků, z nichž se zdají být esenciální 

lyziny, ležící v oblasti přerušení helixů TM7 a TM12 u podjednotek ND2, ND4 

a ND5. V případě cesty protonu podjednotkami ND3, ND4L a ND6 je lyzin opět 

umístěn příhodně v polovině membrány a celý předpokládaný protonový kanál je 

obklopen polárními aminokyselinovými zbytky (Efremov and Sazanov, 2011).  

Konformační změny vzniklé redukcí periferního ramene při oxidaci NADH 

jsou přenášeny na membránové rameno díky interakci podjednotek ND1, ND3 

a ND4L. Tyto konformační změny jsou jednak pomocí HL helixu přeneseny 

na podjednotky ND2, ND4 a ND5 a jednak umožní přímý průchod protonu skrz  

ND3, ND4L a ND6 (Obr. 9).  

Na reoxidaci jedné molekuly NADH připadá transport dvou elektronů 

redoxními centry, který je spřažen s transportem čtyř protonů přes membránu. 

Transport prvního je poháněn přímo redoxním potenciálem a přesun zbylých 

třech protonů je umožněn nepřímo přenosem konformačních změn membránovým 

ramenem (Efremov and Sazanov, 2011). 
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 Obr 9: Schématické znázornění katalytického mechanismu a konformačních změn při 
spřažení oxidace NADH s transportem 4 protonů z matrix do mezimembránového 
 prostoru.  
 A) Oxidovaný stav komplexu bez navázaného NADH, B) redukovaný stav komplexu po 
 vazbě NADH. Přenos protonů redoxními centry periferního ramene komplexu vyvolá 
konformační změnu podjednotek ND3, ND6 a ND4L v membránovém rameni. To 
umožní jednak přenos jednoho protonu z matrix do mezimembránového prostoru, a 
jednak změnu pozice  HL helixu podjednotky ND5 (růžová). Posun HL helixu přenáší 
konformační změny na podjednotky ND2, ND4 a ND5, čímž je umožněn transport 
zbylých třech protonů komplexem. Kroužkem jsou znázorněné protonovatelné 
 aminokyseliny důležité pro přenos protonů. (Efremov et al., 2011) 
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1.5.4.  Biogeneze komplexu I 

Lidský komplex I je tvořen 45 podjednotkami, z nichž 7 je syntetizováno 

v mitochondrii a zbylých 38 v cytosolu, odkud jsou do mitochondrie 

posttranslačně transportovány. Proces biogeneze komplexu je značně 

komplikovaný a i přes intenzivní výzkum není dosud zcela detailně prostudován.  

Na skládání komplexu I se podílejí asemblační faktory, které napomáhají 

správnému uložení podjednotek, stabilizují subkomplexy během biogeneze 

a po splnění své úlohy odpadají a nejsou součástí funkčního enzymu.  

Asemblace komplexu I probíhá postupnou tvorbou určitých funkčních 

modulů, na něž se následně připojují další součásti. Původní předpoklad byl, 

že membránové a periferní rameno vzniká odděleně a poté se spojí ve funkční 

komplex. Dnes je ale jasné, že po utvoření základu periferního ramene, dochází 

k vazbě podjednotky ND1, která zahajuje tvorbu membránové části (Lazarou et 

al., 2009). V případě, že nedojde k připojení ND1 podjednotky, periferní rameno 

sice dokončí svou asemblaci, avšak membránová část komplexu I se nedokončí 

a nevzniká plně uspořádaný enzym (Kirby et al., 2004). 

Skládání komplexu I začíná tvorbou Q modulu, kterým prochází elektrony 

z NADH k ubichinonu. Mezi prvními jsou tak připojovány jaderně kódované 

podjednotky NDUFS2, NDUFS3, NDUFS7 a NDUFS8. Následuje připojení 

NDUFA9 podjednotky. Po této fázi dochází k připojení mitochondriálně kódované 

podjednotky ND1, čímž vzniká 400 kDa velký intermediát a podklad pro tvorbu 

membránového ramene komplexu I (Mimaki et al., 2011). Připojení podjednotek 

ND2, ND3 a ND4L vytváří subkomplex o velikosti 460 kDa, ke kterému se pojí 

ND6 a poslední dvě mitochondriálně kódované podjednotky ND4 a ND5 (Obr. 10).  

Nově byla objevena významná role podjednotky NDUFA1 v celém 

asemblačním procesu. Zdá se, že podjednotka NDUFA1 je zřejmě naprosto 

nezbytná pro připojení mitochondriálně kódovaných podjednotek a v její 

nepřítomnosti nedochází k tvorbě membránového ramene (Potluri et al., 2004). 

Po dokončení membránové domény jsou postupně připojeny i podjednotky 

modulu N, který má na starosti oxidaci NADH. Patří sem například NDUFV1, 

NDUFV2, NDUFS4 a NDUFS6. Po připojení zbývajících přídatných podjednotek 

a odpojení asemblačních faktorů je funkční enzym hotov. 
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 Obr 10: Model asemblace podjednotek komplexu I.  

Podjednotky kódované mtDNA jsou popsané zeleně, podjednotky core komplexu 
kódované nDNA jsou popsané červeně, přídatné podjednotky kódované nDNA jsou 
označené zeleně (Mimaki et al., 2011). 

   

1.5.4.1.  Asemblační faktory podílející se na biogenezi komplexu I 

V současné době je známo několik asemblačních faktorů podílejících se 

na biogenezi komplexu I, ale jejich výčet pravděpodobně není ani zdaleka 

konečný. Asemblační faktory nejsou součástí maturovaného enzymu, po splnění 

své úlohy v biogenezi komplexu I odpadají a v některých případech se věnují 

dalším rolím v buňkách. 

 

1.5.4.1.1.  C20orf7 

Asemblační faktor C20orf7 je lokalizován na matrixové straně vnitřní 

mitochondriální membrány a zřejmě se podílí na tvorbě časných intermediátů KI, 

které již obsahují ND1 podjednotku, ale nepřesahují velikost 400 kDa.  

Homozygotní mutace genu způsobuje izolovanou poruchu KI v neonatálním 

období (Sugiana et al., 2008). Faktor nese metyltransferázový motiv, a je 

pravděpodobné, že je schopen metylace jiných proteinů (Carilla-Latorre et al., 

2010). Jen v komplexu I je metylován arginin na podjednotce NDUFS2 a dva 

konzervované histidiny na podjednotce NDUFS3 (Carroll et al., 2005).  Vzhledem 
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k tomu, že jeho defekty vedou i k poruchám KIV, dá se předpokládat, že se podílí 

i na modifikaci dalších proteinů (Saada et al., 2012). 

 

1.5.4.1.2. NDUFAF3 (C3ORF60) a NDUFAF4 (C6ORF66) 

Faktor NDUFAF3 je rovněž důležitý v časných stádiích asemblace KI. Úzce 

spolupracuje s membránově lokalizovaným faktorem NDUFAF4 (C6orf66), 

což naznačuje, že by se společně mohly podílet na připojování membránové 

domény k subkomplexu obsahujícího podjednotky NDUFS2, 3, 7 a 8. NDUFAF4 

navíc spolupracuje ještě s asemblačním faktorem NDUFAF2 označovaném také 

jako B17.2L (Saada et al., 2009). 

 

1.5.4.1.3. NDUFAF1 (CIA30) 

Faktor CIA30 (Complex I Intermediate Associated protein) byl prvním 

objeveným asemblačním faktorem komplexu I. Je specificky spojen s tvorbou 

membránového ramene v časných stadiích asemblace a jeho mutace vede 

ke kardiomyopatii a redukci množství i aktivity komplexu (Dunning et al., 2007). 

Podle tandemové purifikace se zdá, že CIA30 interaguje s faktorem ACAD9 

a ECSIT (Nouws et al., 2010). 

 

1.5.4.1.4.  ECSIT 

Název asemblačního faktoru Ecsit pochází z „Evolutionary conserved 

signaling intermediate in Toll pathways“. Tento faktor byl původně identifikován 

jako cytosolický protein zapojený do protizánětlivé odpovědi a embryonálního 

vývoje. Později se zjistilo, že existuje i jeho mitochondriální frakce, která během 

asemblace komplexu I interaguje s Ndufaf1 a zvyšuje jeho stabilitu. Faktor byl 

nalezen ve třech intermediátech komplexu I o velikosti cca 500, 600, a 850 kDa 

(Vogel et al., 2007b).  
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1.5.4.1.5.  ACAD9 

ACAD9 je Acyl-CoA-dehydrogenáza purifikovaná společně s Ndufaf1 a Ecsit. 

Není-li ACAD9 v buňkách přítomna, dochází k izolovaným poruchám komplexu I, 

protože ACAD9 zvyšuje stabilitu intermediátů komplexu I o velikosti 500-850 

kDa (Nouws et al., 2010). Jeho mutace jsou spojené s progresivní encefalopatií 

a kardiomyopatií (Pagniez-Mammeri et al., 2012). 

 

1.5.4.1.6.  NDUFAF2 (B17.2L) 

Protein NDDUFAF2 je evolučně příbuzný se strukturní podjednotkou 

NDUFA12 komplexu I a podílí se na uspořádávání pozdních intermediátů 

enzymu o velikosti 830 kDa (Ogilvie et al., 2005). Ke klinickým projevům 

spojeným s mutací Ndufaf2 patří progresivní poškození mozkové funkce, 

nystagmus, atrofie očního nervu a dýchací obtíže projevující se v raném dětství 

(Shrnuto v (Pagniez-Mammeri et al., 2012)). 

 

1.5.4.1.7. NUBPL (HuIndl1) 

NUBPL napomáhá správnému uspořádání periferní části ramene. Je 

nezbytný pro připojení železosirných redoxních center k podjednotkám NUFV1, 

NDUFV2, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS7 a NDUFS8. V případě jeho 

nedostatečného množství se v buňkách hromadí asemblační intermediáty 

o velikosti mezi 400 a 460 kDa (Mimaki et al., 2011). 

 

1.5.4.1.8.  „Apoptosis inducing factor“  (AIF) 

AIF nese název od své proapoptotické funkce. Za normálních podmínek je 

asociován s vnitřní mitochondriální membránou a v případě apoptotického 

signálu migruje z mitochondrií do jádra a aktivuje apoptotické děje nezávislé 

na funkci kaspáz (Lorenzo et al., 1999). Mimo funkci v buněčné smrti se AIF 

podílí na uspořádání komplexu I. Bylo zjištěno, že jeho nepřítomnost snižuje 

stabilitu asemblačních subkomplexů a zvyšuje citlivost buněk k proapoptotickým 

signálům (Ghezzi et al., 2010). 
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1.5.4.1.9.  „Mitochondrial dysfunction protein A“ (MidA) 

Faktor MidA interaguje s podjednotkou NDUFS2. Jeho snížené množství 

vede k poklesu enzymatické aktivity KI i ke sníženému množství plně 

uspořádaného enzymu. Stejně jako faktor C20orf7 nese MidA 

metyltransferázovou doménu. Metylace argininového zbytku na NDUFS2 

podjednotce se zdá být pro správnou tvorbu komplexu I esenciální (Nouws et al., 

2010). 

1.5.4.1.10.  Asemblační role podjednotky Grim-19 

Je nutné zmínit i asemblační roli strukturní podjednotky NDUFSA13 

označované také jako Grim-19. Podjednotka je pro asemblaci Komplexu I 

esenciální. Do struktury komplexu vstupuje podjednotka relativně brzy a podílí 

se tak na časných stádiích asemblace KI (Vogel et al., 2007b). Jeho knock out 

vede u myších embryí k letalitě v 9,5. dnu vývoje. Podjednotka Grim-19 zůstává 

na rozdíl od ostatních asemblačních faktorů v komplexu I a je součástí nativního 

enzymu. Špatná funkce nebo deficience této podjednotky má negativní vliv 

i na asemblaci dalších komplexů systému OXPHOS jako je KII a KIII (Huang et 

al., 2004). Podjednotka Grim-19 se dále podílí na zvyšování senzitivity buněk 

k proapoptotickým signálům a u myší bylo prokázáno, že interakce podjednotky 

Grim-19 se STAT3 může vést k supresi STAT3 - mediované transformace buněk 

(Okamoto et al., 2010).
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1.6.  Poruchy systému oxidativní fosforylace 
Metabolické onemocnění způsobené dysfunkcí mitochondrií bylo poprvé 

popsáno v roce 1962 (LUFT et al., 1962). V osmdesátých letech se ukázalo, 

že možnou příčinou mohou být mutace mtDNA (Holt et al., 1988) a v souvislosti 

s tím, byl navržen model maternální dědičnosti mitochondriálních chorob 

(Wallace, 1999). Dnes víme, že mitochondriální onemocnění může vzniknout 

i mutací v jaderné DNA. V současné době se mitochondriální onemocnění řadí 

k nejčastějšním metabolickým poruchám s výskytem přibližně 1 : 5 000 

(Thorburn, 2004). 

Poškození mitochondrií má vzhledem k množství důležitých funkcí této 

organely velmi zásadní vliv na metabolismus buněk, potažmo celého organismu 

a vede k závažným multisystémovým syndromům s velmi špatnou prognózou. 

K projevům onemocnění může dojít po narození i kdykoli později během života 

(Procaccio and Wallace, 2004). 

Systém OXPHOS na vnitřní mitochondriální membráně zabezpečuje 

syntézu více než 90 % buněčného ATP a jeho poruchy vedou ke snížení tvorby 

ATP (Koopman et al., 2005b). Nedostatečná tvorba ATP negativně ovlivňuje 

metabolismus celých tkání, kdy jsou nejvýrazněji postižené tkáně s vysokou 

spotřebou energie jako například nervová, srdeční nebo svalová. Ve tkáních 

s nízkou spotřebou energie se onemocnění může projevovat výrazně méně nebo 

dokonce vůbec (Distelmaier et al., 2009). Kromě tkáňových rozdílů, komplikuje 

diagnostiku mitochondriálních nemocí obrovská heterogenita symptomů, 

které navíc mohou být shodné se symptomy jiných, na molekulární úrovni, zcela 

nepříbuzných chorob. Dalším problémem je, že v počátku se onemocnění často 

projevuje značně nespecificky a stále neexistuje jednoduchá, rychlá a přesná 

diagnostická metoda (Thorburn, 2004).  

Poškození systému OXPHOS může vzniknout primárně mutací v jaderné 

i mitochondriální DNA a může se týkat genu pro podjednotku některého 

z proteinových komplexů systému nebo například mitochondriální tRNA. 

Onemocnění mitochondrií se může vyvinout i v případě poškození transportní 

dráhy do mitochondrie, kdy všechny složky komplexů sice vznikají správně, 
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ale do organely se nedostanou. Poruchy mohou být izolované pro určitý komplex 

systému OXPHOS, nebo se mohou vzájemně kombinovat (DiMauro and Schon, 

2003).  

U poruch způsobených mutací mtDNA je důležitá hladina heteroplasmie, 

tedy poměr zdravých a mutovaných molekul mtDNA v rámci buňky (Solignac et 

al., 1983). Ke klinickému projevu mutace dojde až po překročení určité hranice, 

tzv. treshold efektu. Tato hranice je u různých tkání značně variabilní a může se 

měnit během dělení postižených buněk (Rossignol, 2003).  

 

1.6.1. Poruchy NADH: ubichinon oxidoreduktázy 

 Poruchy NADH: ubichinon oxidoreduktázy mohou být způsobeny mutací 

mtDNA i nDNA a mohou být postiženy geny pro strukturní podjednotky 

komplexu (mtDNA, nDNA), geny pro asemblační faktor komplexu (nDNA) nebo 

tRNA potřebná pro správnou mitochondriální translaci (mtDNA) (Distelmaier et 

al., 2009). 

1.6.1.1.  Poškození komplexu I způsobená mutací nDNA 

 Onemocnění způsobená mutací nDNA v některém z genů pro strukturní 

podjednotky KI nebo pro asemblační faktory KI působí negativně především 

na vývoj nervové tkáně. První symptomy poškození KI se často projeví krátce 

po narození v souvislosti s běžným respiračním nebo gastrointestinálním 

onemocněním (Distelmaier et al., 2009). Ačkoli jsou příznaky velmi heterogenní, 

jedná se typicky o neurodegenerativní změny, svalovou hypotonii, 

kardiomyopatii, hepatopatii, leukodystrofii, křeče a nystagmus (Loeffen et al., 

2000). Klinické obtíže jsou tak komplexní a závažné, že se pacienti dožívají 

obvykle pouze jednoho až pěti let věku (Distelmaier et al, 2009). 

Dosud byly identifikovány mutace nDNA v genech pro struktrní 

podjednotky NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, 

NDUFS8, NDUFV1, NDUFV2, NDUFA1 NDUFA2, NDUFA10, NDUFA11 

a NDUFA12 (Pagniez-Mammeri et al., 2012). Mutace nDNA kódující asemblační 

faktory KI byly nalezeny v genech pro C20orf7, C3orf60/Ndufaf3, 
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C6orf66/Ndufaf4, Ndufaf1, ACAD9, Ecsit, Ndufaf2, AIF, MidA a Ind1 (Mimaki et 

al., 2011). 

1.6.1.2.  Poškození komplexu I způsobená mutací mtDNA 

 Mitochondriální poruchy způsobené mutací mtDNA byly dlouho 

považovány za jedinou možnou příčinu vzniku onemocnění. Na rozdíl od 

nukleárně kódovaných defektů mají mitochondriálně kódovaná onemocnění 

obecně mírnější projevy. Mohou se vyvinout v jakémkoli věku, ale nejčastěji 

k tomu dochází v pozdním dětství nebo v časné dospělosti (Loeffen et al., 2000). 

Onemocnění, která mají původ v mtDNA mutacích, jsou ovlivněna poměrem 

mutovaných a zdravých DNA molekul a jsou často tkáňově specifická.  

Poškození zahrnuje bodové mutace, delece a přestavby mtDNA, které se 

vyskytují v genech všech mitochondriálně kódovaných podjednotek komplexu I 

(Janssen et al., 2006) i v genech pro mitochondriální tRNA, kde je nejčastěji 

postižena tRNA pro lyzin nebo leucin (Loeffen et al., 2000).  

 

1.6.1.3.  Klinické příznaky spojené s poruchou komplexu I 

 Onemocnění způsobená poškozením komplexu I se stejně jako všechna 

ostatní mitochondriální onemocnění klinicky prezentují jako závažný syndrom, 

zahrnující potíže z různých postižených tkáních. Velkým problémem 

v diagnostice a případné možné léčbě onemocnění je ale fakt, že fenotypově stejný 

syndrom mohou vykazovat dva pacienti s geneticky naprosto odlišným 

onemocněním. Například pacient s poškozenou podjednotkou NDUFS3 vykazuje 

Leighův syndrom (Bénit et al., 2004), stejně jako pacient, který má mutovanou 

jaderně kódovanou podjednotku NDUFS8 (Procaccio and Wallace, 2004). 

S poškozením komplexu I jsou nejčastěji spojeny syndromy MELAS, LHON 

a Leighův syndrom. 

Syndrom MELAS (Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis, and 

Stroke-like episodes) je v celých 80 % případů způsoben záměnou m.3243A>G 

v mitochondriální tRNA pro leucin (DiMauro and Schon, 2003). Další mutace 

způsobující MELAS byly nalezeny například v mitochondriálně kódovaných 

podjednotkách ND1 (Kirby et al., 2004) a ND6 (Ravn et al., 2001). Mezi hlavní 
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příznaky onemocnění patří mentální retardace, encefalopatie, motorické poruchy, 

příhody podobné mrtvici a migréna (Janssen et al., 2006). 

 Syndrom LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy) se projevuje 

postižením nervových buněk retiny, které vede k úplné ztrátě zraku převážně 

u mladých mužů. Nemoc postupuje velmi rychle, kdy nejprve dojde ke ztrátě 

zraku v jednom oku a během několika měsíců oslepne pacient i na druhé oko. 

Syndrom je v 95 % případů způsoben bodovou mutací mtDNA v genu pro ND4 

(m.11778C>A), ND6 (m.14484T>C) nebo ND1 (m.3460G>A) (Zhang et al., 2002). 

Geny podjednotek ND6 a ND1 obsahují dokonce více mutací a jsou označovány za 

hot spot místa pro vznik LHON syndromu (Valentino et al., 2004) a (Chinnery et 

al., 2001). Všechny tři hlavní mutace zhoršují funkci KI, ale celková patogeneze 

je ještě ovlivněna dalšími faktory jako je například genetické pozadí, (Howell et 

al., 2003). 

 Leighův syndrom je nejčastějším neurodegenerativním onemocněním 

u dětí a může vzniknout v důsledku mutace jaderné i mitochondriální DNA. 

Základním znakem tohoto syndromu je výskyt symetrických nekrotických lézí 

v oblasti bazálních ganglií. Dalšími příznaky pak jsou svalová hypotonie, poruchy 

dýchání, abnormální pohyby očí, zpomalení vývoje a laktátová acidóza (Loeffen et 

al., 2000). Leighův syndrom se vyvinul například u pacienta s aminokyselinovou 

záměnou v genu pro NDUFS3 podjednotku (Bénit et al., 2004).  

 Syndrom MERRF (Myoclonic Epilepsy with Ragged Red Fibers) je až 

v 90% případů vyvolán mutací mtDNA G8344A v genu pro tRNA lyzinu 

(Ciafaloni et al., 1992). Jedná se o progresívní encefalopatii projevující se 

v kojeneckém věku, k jejímž základním znakům patří progresívní ataxie, 

nystagmus, myoklonická epilepsie. U pacienta se postupně rozvíjí demence, 

periferní neuropatie a spasmus (Ciafaloni et. al., 1992). 

S výjimkou Leighova syndromu se zmíněnými syndromy projevují 

především mutace mtDNA. Jaderně kódované mutace vyvolávají navíc 

kardiomyopatie a encefalopatie. Příkladem je bodová mutace v NDUFV2 

podjednotce vedoucí k oběma defektům (Bénit et al., 2003) nebo záměna 

aminokyseliny v podjednotce NDUFA1, která způsobila encefalopatii (Potluri et 

al., 2009). 
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 Tab. 3: Příklady poruch komplexu I způsobené mutacemi v genech pro strukturní 
podjednotky (nDNA, mtDNA), asemblační faktory (nDNA) a mitochondriální tRNA 
(mtDNA). (Upraveno podle Rodinová, 2010) 

       

 Mutace Místo výskytu Klinický obraz Reference Kódování  

 
p.S314P NDUFS2 

kardiomyopatie a 

encefalomyopatie 
Loeffen et al, 2001 

nDNA 

 

 
p.T145I NDUFS3 

Leighův syndrom s 

pozdním projevem 
Bénit et al, 2004 

 

 p.G32R NDUFA1 encefalomyopatie Potluri et al, 2009  

 p.V122M NDUFS7 laktátová acidóza Triepels et al, 1999  

 p.P79L/R102H NDUFS8 Leighův syndrom Loeffen et al, 1998  

 delece R201 AIF encefalomyopatie Ghezzi et al, 2009  

 m.3271T>C tRNAleu MELAS Kirby et al., 1999 

mtDNA 

 

 m.3303A>G tRNAleu izolovaná myopatie Kirby et al., 1999  

 m.3460G>A ND1 LHON Howell et al., 1991  

 m.4681T>C ND2 Leighův syndrom Ugalde et al, 2007  

 
m.10191T>C ND3 

MELAS/Leighův 

syndrom 
Lim et al, 2009 

 

 m.11778G>A ND4 LHON Larsson et al., 1991  

       

 

1.7. Podjednotka ND1 
Mitochondriálně kódovaná podjednotka ND1 je součástí membránové části 

katalytického jádra komplexu I a je jednou z nejkonzervovanějších podjednotek 

membránové domény enzymu.  

ND1 je tvořena osmi transmembránovými helixy, označenými A-H, a čtyřmi 

postranními polárními smyčkami směřujícími do matrix (Obr. 11). Podjednotka je 

velká 36 kDa a N i C koncem směřuje do mezimembránového prostoru (Sinha et 

al., 2009). Podjednotka leží na hranici membránového a periferního ramene 

a podílí se tedy na transportu protonů komplexem i na utváření kapsy pro vazbu 

ubichinonu (Efremov and Sazanov, 2011).  

Porovnání sekvencí ND1 podjednotky u různých druhů ukázalo, že nabité 

aminokyselinové zbytky matrixových smyček jsou ve všech čtyřech doménách 

značně konzervované. Zdá se, že právě tyto zbytky slouží k interakci s okolními 
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podjednotkami, stabilizují uspořádání komplexu a podílí se na připojení 

membránového a periferního ramene k sobě (Sinha et al., 2009). Dřívější pokusy 

na Chlamydomonas reinhardtii s mutacemi v genu pro ND1 podjednotkou 

ukázaly, že se komplex I nedokáže správně uspořádat v důsledku neschopnosti 

připojení obou ramen k sobě (Cardol et al, 2002). Sekvence ND1 podjednotky 

obsahuje v matrixových smyčkách značné množství míst, jejichž mutace 

vyvolávají nejčastěji syndromy LHON (Valentino et al., 2004) nebo MELAS 

(Kirby et al., 2004).  

Například mutace m.3481G>A, způsobující aminokyselinovou záměnu 

konzervovaného glutamátu na lyzin vedla k rozvoji syndromu MELAS (Malfatti 

et al., 2007). Ke stejnému syndromu vedly i mutace m.3946G>A (p.E214K) 

a m.3949T>C (p.Y215H), které leží v hydrofilní doméně mezi helixy E a F. Tato 

oblast je bohatá na glutamát a patří k nejkonzervovanější části podjednotky 

(Kirby et al., 2004). Mutace m.3460G>A v genu pro ND1 podjednotku je jednou ze 

třech nejčastějších mutací způsobujíchích syndrom LHON (Howell et al., 1991). 

 

 

 Obr.11: Schéma struktury ND1 podjednotky s osmi transmembránovými helixy a N- a C- 
koncem směřujícím do mezimembránového prostoru. (Upraveno podle Kirby et al., 
2004). 
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1.8.  NDUFS8 podjednotka 
Podjednotka NDUFS8 je kódovaná jadernou DNA a její gen leží 

na jedenáctém chromosomu na 13. pozici q raménka. Kóduje 210 aminokyselin, 

z nichž 34 N-koncových aminokyselin tvoří mitochondriální lokalizační signál. 

Jeho poškození vede k defektnímu transportu podjednotky do mitochondrie 

(Hinttala et al., 2005). Stejně jako podjednotka ND1 je NDUFS8 součástí 

katalytického jádra enzymu a patří k nejkonzervovanějším eukaryotickým 

podjednotkám. Na rozdíl od ní, má NDUFS8 globulární strukturu a je umístěná v 

periferním ramenu KI (Obr. 6) (Sazanov and Hinchliffe, 2006).  

Podjednotka NDUFS8 je velká 23 kDa (Dupuis, 1992) a nese ve své 

struktuře dvě aminokyselinové konsensus sekvence (CIACKLCEAICP 

a CIYCGFCQEACP) pro vazbu železosirných 4Fe-4S redoxních center N6a 

a N6b. Tyto kofaktory jsou součástí dráhy pro transport elektronů z NADH 

na ubichinon komplexem I (Albracht et al., 2003). Z N6b redoxního centra jsou 

elektrony předány N2 centru ležícímu na podjednotce NDUFS7, které je 

posledním centrem KI. Odtud jsou elektrony předány na ubichinon a pokračují ke 

KIII (Sazanov and Hinchliffe, 2007).  

NDUFS8 podjednotka má vedle katalytické funkce i funkci při asemblaci 

KI. Není zcela jasné, jakým mechanismem je tento proces regulován, ale pokud je 

NDUFS8 mutovaná, nedochází k plnému uspořádání KI v důsledku poškození 

periferního ramene (Ugalde et al., 2004). Podjednotka přímo interaguje 

s membránovou doménou a je-li membránová část poškozena, nevznikne plně 

asemblovaný KI ani v tomto případě (Chevallet et al., 1997). 

První mutace podjednotky NDUFS8, která byla popsána v roce 1998, byla 

první nalezenou mutací nDNA způsobující mitochondriální onemocnění. Stala se 

důkazem, že i mutace v jaderné DNA může vést k poškození komplexu I (Loeffen 

et al., 1998). Do té doby se totiž předpokládalo, že za všechna mitochondriální 

onemocnění je zodpovědná mtDNA. Poškození NDUFS8 podjednotky nejsou příliš 

častá, obvykle mají projevy Leighova syndromu. Často jsou způsobena kombinací 

dvou mutací v NDUFS8 genu. Příkladem mohou být mutace p.P79L a p.R102H 

v NDUFS8 genu v případě popsaném v roce 1998 (Loeffen et al., 1998) nebo 
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záměny p.P85L a p.R138H v NDUFS8  nalezené u pacienta v roce 2004 

(Procaccio and Wallace, 2004).  

 

Obr. 12: Schématický model umístění železosirných center na podjednotce NDUFS8 u bakterie 
E. coli (Ohnishi and Nakamaru-Ogiso, 2008) 
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2 Materiál a metody 
 

2.1. Materiál 
Studie byly prováděny na kožních fibroblastech pacientů s diagnostikovanou 

izolovanou poruchou komplexu I systému OXPHOS získaných při biopsii 

po informovaném souhlasu.  

Pacient P1 je nositelem mutace mitochondriální DNA m.3697G>A v genu 

MTND1 pro strukturní podjednotku ND1 komplexu I. Mutace způsobuje záměnu 

aminokyseliny glycinu za serin. Mutace byla detekována ze svalové biopsie. 

Pacient P1 trpí Leighovým syndromem, epilepsií, poruchou růstu a 

psychomotorického vývoje, mitochondriální encefalopatií, hypotonií, mikrocefalií 

a laktátovou acidózou. Pro stanovení heteroplasmie mutace m.3697G>A byl 

použit vzorek izolované DNA ze svalu a krve pacienta P1 a izolovaná DNA z krve 

matky pacienta P1.  

Pacient P2 je nositelem kombinace mutací jaderné DNA c.[229C>T] 

a c.[476C>A] v NDUFS8 genu pro strukturní podjednotku NDUFS8 komplexu I. 

Obě mutace vedou k záměně aminokyseliny, kdy jev prvním případě vyměněn 

arginin za tryptofan a v případě druhé mutace, je alanin vyměněn za aspartát. 

Mutace byly detekovány ze svalové biopsie. Pacient trpěl Leighovým syndromem, 

epilepsií, psychomotorickou retardací, mitochondriální encefalopatií, 

hypertrofickou kardiomyopatií a laktátovou acidózou. Pacient zemřel ve věku 

čtyř měsíců na kardiopulmonální selhání. 

Jako kontrolní fibroblasty byly použity 2 zakoupené linie neonatálních 

kožních fibroblastů (ECACC – European Collection of Cell Cultures, Health 

Protection Agency Culture Collection, Velká Británie).  
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2.2.  Použité chemikálie  
 

agaróza       Serva, Německo 

akrylamid       Sigma-Aldrich, USA 

Amersham LMW Calibration Kit 17044601  GE Healthcare, UK 

aminokapronová kyselina    Sigma-Aldrich, USA 

amoniumpersulfát      Sigma-Aldrich, USA 

Anti-Mouse IgG (Whole molecule)   Sigma-Aldrich, USA 

 Peroxidase antibody produced in Goat 

Anti-Rabbit IgG (Whole molecule)   Sigma-Aldrich, USA 

 Peroxidase antibody produced in Goat 

antimycin A       Sigma-Aldrich, USA 

ATP        Sigma-Aldrich, USA 

BclI - restrikční endonukleáza    New England BioLabs, USA 

bis-akrylamid      Sigma-Aldrich, USA 

bis-tris-HCl       Sigma-Aldrich, USA 

Bradfordové činidlo     BioRad, USA 

bromfenolová modř     Sigma-Aldrich, USA 

BSA        Sigma-Aldrich, USA 

CellRox       LifeSciences, USA 

citrát stříbrný      Sigma-Aldrich, USA 

citrát olovnatý      Sigma-Aldrich, USA 

Comassie Brilliant Blue R 250    Sigma-Aldrich, USA 

cytochrom c       Sigma-Aldrich, USA 

DAB        Sigma-Aldrich, USA 

5,5´dinitro-2nitrobenzoová kyselina   Sigma-Aldrich, USA 

deoxycholát sodný       P-LAB, ČR 

DHE        Sigma-Aldrich, USA 

digitonin       Sigma-Aldrich, USA 

n-dodecyl-β-d.maltosid     Sigma-Aldrich, USA 

EDTA        Sigma-Aldrich, USA 

etidium bromid      Sigma-Aldrich, USA 
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96% etylalkohol      Penta, ČR 

formaldehyd       Penta, ČR 

glycerin       Penta, ČR 

glycin        Sigma-Aldrich, USA 

HMW Calibration Kit For Native Electrophoresis  GE Healthcare, UK 

chlorid sodný      Penta, ČR 

KCN        Sigma-Aldrich, USA 

KH2PO4       Penta, ČR 

kyselina boritá      Lachema, ČR  

kyselina octová      Penta, ČR 

marker molekulových hmotností  

 100 bp DNA Ladder    Fermentas, Kanada 

 pUC 19      Fermentas, Kanada 

β-merkaptoetanol      Sigma-Aldrich, USA 

metylalkohol      Penta, ČR 

MitoSOX „mitochondrial superoxid indicator“ Mitosciences, USA 

MitoTracker Green     MitoSciences, USA 

NADH       Sigma-Aldrich, USA 

Na2HPO4       Penta, ČR 

oxalacetát       Sigma-Aldrich, USA 

paraformaldehyde solution 4% in PBS   USB Corporation, USA 

PBS        Lonza, Belgie 

PMS        Sigma-Aldrich, USA 

PMSF        Sigma-Aldrich, USA 

PPPmaster Mix      Top-Bio, ČR 

primární protilátky proti komplexům OXPHOS MitoSciences, USA 

 KI: NDUFA9, NDUFS3, NDUFB6, Grim-19 

 KII: SDH 70 kDa 

 KIII: Core2 

 KIV: Cox I, Cox II 

 KV: beta 

primární polyklonální protilátka proti ND1  Abcam, USA 

Primery Mt7      Generi Biotech, ČR 

Protease Inhibitor cocktail    Sigma-Aldrich, USA 
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PVDF membrána      Merk Milipore, Německo 

Quantum 333 for Fibroblasts    PAA Laboratories, Rakousko 

QIAamp DNA Mini Kit      Qiagene, Německo 

rotenon       Sigma-Aldrich, USA 

sacharóza       Penta, ČR 

SDS        Sigma-Aldrich, USA 

SeeBlue Plus2 Presteined Standard   Invitrogen, USA 

Serva Blue G-250      BioTech, ČR 

Sukcinát sodný      Sigma-Aldrich, USA 

SuperSignal WestFemto Sensitivity Substrate ThermoScientific, USA 

sušené odtučněné mléko     Laktino, ČR 

TEMED       Sigma-Aldrich, USA 

thiosulfát sodný      Penta, ČR 

Tricin        Sigma-Aldrich, USA 

Trypsin       Sigma-Aldrich, USA 

Tris-HCl       Sigma-Aldrich, USA 

Triton X-100      Sigma-Aldrich, USA 

Tween 20       Sigma-Aldrich, USA 

uhličitan sodný      Lach-Ner, ČR 

uranyl acetá t      Sigma-Aldrich, USA 
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2.3. Použité přístroje 
 

Agilent 2100 Bioanalyzer     Agilent Technologies, USA 

analytické váhy      Scaltec, USA 

automatické pipety     Eppendorf, Německo,  

Gilson, USA 

Thermo Electron, USA 

Autokláv MAC-235EX     Schoeller, ČR 

CCD kamera DP50     Olympus, Japonsko 

centrifuga Universal 32R     Hettich Zentrifugen, Německo 

centrifuga Biofuge 28R     Heraeus Sepatech, Německo 

eletroforetická aparatutra  

 pro BN-PAGE a SDS PAGE   BioRad, USA 

elektroforetická aparatura     Biokeystone, USA  

 pro agarózovou elektroforézu   

elektroforetický zdroj      Biorad, USA 

PowerPac 1000, PowerPac Basic 

Laminární box Clean Air     Schoeller, ČR   

hybridizační pec      Stuart Scientific, GB 

míchačka gradientu pro elektroforézu   Pharmacia Biotech, Švédsko 

mikrocentrifuga      Hettich Zentrifugen, Německo 

mikroskop Nikon Diaphot 200    Nikon, Japonsko 

oxygraf Oroboros      Anton Paar, Rakousko 

PCR box       Holten, Dánsko 

PCR cycler       M J Research, USA 

pH metr 774       Metrohm, Švýcarsko 

PVDF membrána      Sigma, USA 

skleněný homogenizátor 2 ml    BellCo, USA 

spektrofotometr ND1000 – NanoDrop   ThermoScientific, USA 

spektrofotometr UV-2401PC    Shimadzu, Japonsko 

sušička gelů       Whatman Biometra, Německo 

TE77xSemiDry Blotter     Hoefer, USA 
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termoblok       Labnet, USA 

termostat AccuBlock Digital Dry Bath   Labnet, USA 

termostat SanyoCO2 incubator    Schoeller, ČR 

transmisní elektronový mikroskop JEM 1200Ex Jeol, Japonsko 

třepačka       Heidoloph, Německo 

VersaDoc Imaging system    BioRad, USA 

Vortex-Genie 2      Scientific Industries, USA 

 

Při experimentech bylo využíváno laboratorní sklo Simax a sklárny Kavalier 

(ČR), plastové kyvety Sigma (USA) a kyvety BRAND GmbH (Německo). 

Používaný plast byl od Eppendorf (Německo), Gilson (USA) a Schoeller (ČR) 
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2.4.  Metody 
 

2.4.1.  Kultivace fibroblastů 

Fibroblasty byly kultivovány v médiu Quantum 333 s 25 mM obsahem 

glukózy. Kultivace probíhala v termostatu (Sanyo CO2 incubator) při 37°C a 5% 

obsahu CO2. Buňky byly pasážovány a sklízeny při 90% až 100% konfluenci 

a počet pasáží nepřesáhl 20.  

 

2.4.2.  Sklízení fibroblastů 

Z kultivačních lahviček bylo slito medium Quantum 333 a vychlazeno 

na ledu. Buňky v lahvičkách byly omyty pomocí PBS (10 mM Na2HPO4, 150 mM 

NaCl, 2 mM KCl, 2 mM KH2PO4, pH 7,4) a inkubovány 10 min při 37°C a 5% CO2 

s roztokem EDTA-Trypsin (0,05% trypsin, 0,02% EDTA). Poté byly k buňkám 

přidány přibližně 3 ml vychlazeného media Quantum 333. Suspenze buněk byla 

přenesena do čisté, vychlazené falkonky a centrifugována 5 min při 4°C a 300 g 

(Hettich Universal 32 R). Peleta byla dvakrát promyta v ledovém 

PBS a centrifugována 5 min při 4°C a 300 g (Hettich Universal 32 R). PBS byl 

odsát a promytá peleta byla okamžitě použita nebo uložena v -80°C. 

 

2.4.3.  Izolace DNA z fibroblastů 

Izolace DNA byla prováděna pomocí QIAamp DNA Mini Kitu (Qiagene).  

K peletě sklizených fibroblastů z jedné kultivační lahve o ploše 75 cm2 bylo 

v 1,5ml mikrozkumavce přidáno 200 µl PBS, 200 µl AL roztoku (Qiagene) a 20 µl 

proteinázy K (Qiagene). Po promíchání byla směs inkubována 10 min při 56°C.  

Po inkubaci bylo přidáno 200 µl 96% etanolu, směs byla pečlivě promíchána 

a přepipetována do dvouvrstvé kolonky s vyměnitelnou spodní jímací částí. 

Vzorek byl centrifugován 1 min při 6000 g (Hettich Universal 32 R). 

Po odstranění spodní části byla vrchní část kolonky obsahující vzorek přemístěna 

do nové jímací kolonky a ke vzorku bylo přidáno 500 µl AW1 pufru (Qiagene). 
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Po centrifugaci 1 min při 6000 g (Hettich Universal 32 R) byla opět vyměněna 

jímací část kolonky a do horní části bylo ke vzorku přidáno 500 µl AW2 pufru 

(Qiagene). Obsah byl centrifugován 3 min při 20 000 g (Hettich Universal 32 R). 

Po další výměně jímací spodní části kolonky byl vzorek bez dalšího přídavku 

centrifugován 1 min při 20 000 g (Hettich Universal 32 R). Vrchní část kolonky 

byla přenesena do 1,5 ml mikrozkumavky. Ke vzorku byl přidán AE roztok 

(Qiagene) a po inkubaci 1 min při pokojové teplotě byl obsah centrifugován 1 min 

při 6 000 g (Hettich Universal 32 R).     

Konečný vzorek s izolovanou DNA byl přenesen do čisté mikrozkumavky 

a na spektrofotometru (NanoDrop) byla změřena koncentrace DNA. 

 

2.4.4.  Stanovení hladiny heteroplasmie pro mutaci m.3697G>A 

u pacienta P1 

 Vyizolovaná DNA byla namnožena pomocí PCR se specifickými primery 

mt7 za vzniku 683 bp dlouhého fragmentu mtDNA. Příslušná naamplifikovaná 

mtDNA byla následně štěpena restrikční endonukleázou BclI přes noc při 50°C.  

Produkt štěpení byl separován na agarózovém gelu a kvantifikační analýza 

hladiny heteroplasmie ve vzorku byla provedena pomocí kapilární elektroforézy 

na přístroji Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies).  

 

2.4.5.  Příprava a průběh agarózové elektroforézy 

Byla připravena 3% agaróza ve 100 ml TBE (100 mM Tris, 90 mM kys. 

boritá, 2mM EDTA, pH 8,0). Směs byla za častého míchání zahřívána 

v mikrovlnné troubě do rozpuštění a poté nalita do aparatury pro horizontání 

elektroforézu (Biokeystone). Po ztuhnutí gelu a nanesení vzorků byla do vany 

s gelem nalita destilovaná voda a do vnější vany pufr TBE. Separace probíhala 

při napětí 120 V cca 90 min. Jako standard molekulové hmotnosti byl použit 

100 bp žebříček a „puc 19“ žebříček.  

 

 

 



41 

 

 Tab. 4: Primery, reakční směs a program pro PCR sledovaného mitochondriálního fragmentu  

 

 

Primer mt7F (*228U3) 

5´ - CAC CCA AGA ACA GGG TTT GT – 3´ 

Primer mt7R (*228U4) 

5´ - GGT TCG GTT GGT CTC TGC TA – 3´ 

 

Reakční směs pro PCR 

Rozpis zásobního PCR mixu o celkovém objemu 100 µl. Pro 1 vzorek 

se pipetuje 48 µl mixu. 

    

 PCR mix  

 H2O 38 μl  

 PPP Master Mix 50 μl  

 Primer F 4 μl  

 Primer R 4 μl  

 DNA 4 μl  

    

 

 

     Podmínky PCR 

      

 Teplota víka 105°C      

 

počáteční 

denaturace 
95°C 2 min   

 

 denaturace  95°C 30 sec    

 annealing 63°C 20 sec grad: 0°C  

 elongace 72°C 40 sec cykly: 30  

 elongace 72°C 7 min    

 chlazení 15°C stále    
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2.4.6.  Izolace mitochondriální frakce z kultivovaných fibroblastů 

Izolace mitochondriální frakce z kultivovaných fibroblastů probíhala pomocí 

diferenciální centrifugace. Buňky byly sklizeny podle výše uvedeného postupu 

(kap: 2.4.2). Pro izolaci mitochondriální frakce byla použita peleta z 10 

kultivačních lahviček o ploše 75 cm2 a konfluenci 80-100 %. Peleta byla na ledové 

lázni resuspendována v STE roztoku (250 mM sacharóza, 10 mM Tris-HCl, 1 mM 

EDTA, pH 7,4, 1% (w/v) Pic) a následně homogenizována ve skleněném 

homogenizátoru (Bellco). Homogenát byl centrifugován 15 min při 600 g a 4°C 

(Hettich Universal 32 R). Supernatant byl přenesen do čistých mikrozkumavek 

a centrifugován 20 min při 10 000 g a 4°C (Heraeus Biofuge 28 RS). Peleta 

obsahující mitochondrie byla rozsuspendována ve 100 μl STE. Jednotlivé alikvoty 

byly spojeny a znovu centrifugovány 20 min při 10 000 g a 4°C (Heraeus Biofuge 

28 RS). Vzniklá peleta byla rozsuspendována v 50 μl STE a uchována při -80°C. 

Koncentrace proteinů byla stanovena spektrofotometricky metodou 

podle Bradfordové. 

 

2.4.7.  Stanovení koncentrace proteinu podle Bradfordové 

Pro stanovení koncentrace proteinu se využívá spektrofotometrického 

měření nárůstu absorbance při vlnové délce 595 nm. Měřeno je množství 

vzniklého komplexu Bradfordové činidlo - protein, které odpovídá koncentraci 

proteinu ve vzorku podle standardní křivky (Bradford, 1976). 

5 µl vzorku bylo přidáno k 795 µl H2O a kalibrační přímka byla připravena 

podle tabulky 5. Následně bylo přidáno do všech mikrozkumavek 200 µl činidla 

Bradfordové, po 10 min inkubaci při 25°C byla změřena absorbance při vlnové 

délce 595 nm (Schimadzu UV-2401PC). 
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 Tab. 5:  Příprava kalibrační přímky pro měření koncentrace proteinu podle Bradfordové 

      

 

Zkumavka H2O (µl) 
BSA (0,2 mg/ml) 

(µl) 

Výsledná 

koncentrace  BSA v 

reakci (µg) 
 

 1 Blank 800 0 0  

 2 795 5 1  

 3 790 10 2  

 4 785 15 3  

 5 780 20 4  

 6 775 25 5  

      

 

 Kalibrační přímka

0
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 Graf 1:  Kalibrační přímka pro stanovení koncentrace proteinů podle Bradfordové.  
 
 
 

2.4.8.  Extrakce mitochondriální frakce pro nativní elektroforézu   

100 μl suspenze izolovaných mitochondrií o koncentraci cca 25 mg/ml 

proteinu bylo centrifugováno 10 min při 10 000 g a 4°C (Heraeus Biofuge 28 RS). 

Supernatant byl odsát a k peletě bylo přidáno 80 μl extrakčního pufru 

(1,5M aminokaproová kyselina, 0,05 M Bis-Tris, 2 mM EDTA, pH 7, 1% (w/v) 

Pic). Vzniklá suspenze byla inkubována 20 min s 10% (w/v)  n-dodecyl-β-d- 

maltosidem na ledové lázni, každé 2 min vortexována a nakonec centrifugována 

20 min při 51 000 g a 4°C (Heraeus Biofuge 28 RS). Supernatant byl přenesen 

do čistých mikrozkumavek a po změření koncentrace proteinů, bylo přidáno 

mg/ml 
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7 μl vzorkového pufru (0,75M aminokaproová kyselina, 0,05 M Bis-Tris, 0,5 M 

EDTA, 5% (w/v) Serva Blue G-250, pH 7). Vzorek byl pak ihned použit 

nebo uskladněn v -80°C (Fornuskova et al., 2010). 

 

2.4.9.  Příprava vzorku fibroblastů pro nativní elektroforézu 

z celobuněčného lyzátu 

Peleta buněk ze 6 lahví o ploše 75 cm2 byla resuspendována v 1 ml ledového 

PBS. K suspenzi bylo přidáno 100 μl ledového 8% digitoninu (8 mg digitoninu 

rozpouštěno 30 min ve 100 μl H2O při 80°C, po rozpuštění promíchán a vychlazen 

na ledové lázni). Směs byla inkubována 10 min na ledové lázni, následně zředěna 

700 μl PBS a centrifugována 10 min při 4°C na 12 000 g (Heraeus Biofuge 

28 RS). Supernatant byl odstraněn, peleta promyta 1 ml ledového PBS a znovu 

centrifugována 10 min při 4°C, 12 000 g (Heraeus Biofuge 28 RS). K peletě bylo 

přidáno 100 μl extrakčního pufru (1,5M Aminokapronová kyselina, 0,05 M Bis-

Tris, 2 mM EDTA, pH 7,0; 1% (w/v) Pic) a 20 μl 10% (w/v) DDM. Směs byla 

pečlivě rozsuspendována a inkubována 5 min na ledové lázni, poté 

centrifugována 30 min při 4°C, 20 000 g (Heraeus Biofuge 28 RS). Supernatant 

byl přenesen do vychlazené mikrozkumavky a po odebrání 10 μl na změření 

koncentrace proteinu k němu bylo přidáno 7 μl vzorkového pufru 

(0,75M aminokaproová kyselina, 0,05 M Bis-Tris, 0,5 M EDTA, 5% (w/v) Serva 

Blue G-250, pH 7). Hotový vzorek byl použit nebo uchován v -80°C (Fornuskova 

et al., 2010). 

 

2.4.10. Nativní elektroforéza (BN-PAGE) 

Po sestavení aparatury mini proteanu 3 cell (BioRad) a propláchnutí 

míchátka gradientu byl podle tabulky 6 na ledové lázni připraven 6% a 15% 

polyakrylamidový separační gel (tab. 6), který byl pomocí míchátka gradientu 

nalit mezi připravená skla aparatury a převrstven vodou. Jakmile zpolymeroval 

separační gel, byl připraven zaostřovací gel a bezprostředně po jeho nalití, byl 
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mezi skla přidán vybraný hřebínek k nanášení vzorků. Pro western blot bylo 

naneseno množství 5-20 μg proteinu na jamku 

Do vaničky mezi skly byl nalit modrý katodový pufr (15 mM Bis Tris, 

50 mM Tricin, 0,02% (w/v) Serva Blue G, pH 7,0 ) a do vany vně skel byl nalit 

anodový pufr (50 mM Bis Tris, pH 7,0). Elektroforéza probíhala ve 4°C 30 min 

při napětí 30V, poté bylo napětí zvýšeno na 40V. Jakmile čelo barvy dorazilo 

přibližně do jedné třetiny gelu, byl vyměněn modrý katodový pufr za čirý 

(15 mM Bis - Tris, 50 mM Tricin, pH 7,0) a napětí bylo zvýšeno na 90V. 

Elektroforéza běžela cca 8 hod. Gel byl následně barven pomocí 0,025% (w/v) 

Comassie Brilliant Blue R 250, nebo použit pro western blot. 

Jako standard molekulové hmotnosti bylo použito 5 μl markeru 

molekulových hmotností „HMW Calibration Kit For Native Electrophoresis“ 

(Fornuskova et al., 2010). 

 

 Tab. 6:  Množství roztoků použitých k přípravě gradientového akrylamidového gelu  
  pro BN-PAGE  
 

      

 
Zásobní roztok 

Separační gel Zaostřovací gel  

 6% 15% 4%  

 AB mix 49,5% 1,2 ml 3,0 ml 0,4 ml  

 GB 3x 3,33 ml 3,33 ml 1,66 ml  

 Glycerol 75% - 2,0 ml -  

 H2O 5,4 ml 1,64 ml 2,87 ml  

 APS 10% 60 μl 30 μl 60 μl  

 TEMED 6 μl   3 μl 6 μl  

 Celkový objem 10 ml 10 ml 5 ml  

      

49% AB mix: 48% (w/v) akrylamid, 1,5% (w/v) bisakrylamid 

GB 3x : 150 mM Bis-Tris, 1,5 M kys. aminokaprová, pH 7,0 

 

 

2.4.11.  SDS-PAGE 

Peleta sklizených fibroblastů ze dvou lahví o ploše 75 cm2 byla omyta 

ledovým PBS a následně rozsuspendována s 250 μl RIPA (50 mM Tris-HCl, 

150 mM NaCl, 1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 1 % (w/v) deoxycholát sodný, 
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0,1 % SDS, 1% (v/v) Triton X-100, pH 7,4, 1% (w/v) Pic). Směs byla inkubována 

20 min na ledové lázni, každých 5 min míchána a potom centrifugována 20 min 

při 4°C při 51 000 g (Heraeus Biofuge 28 RS). Supernatant byl přenesen do čisté 

mikrozkumavky a bylo odebráno 10 μl pro změření koncentrace proteinu. 

Do každé zkumavky bylo napipetováno množství vzorku odpovídající 10 μg 

proteinu a doplněno do objemu 10 μl roztokem RIPA.  Následně byl přidán 

vzorkový pufr (50 mM Tris-HCl, 12 % (v/v) glycerol, 4% (w/v) SDS, 2 %                

β-merkaptoetanol, 0,01% (w/v) bromfenolová modř, pH 6,8) o objemu 2 μl. Tato 

směs byla inkubována 30 min při 37°C a poté připravena k nanesení na gel.  

Aparatura mini proteanu 3 cell (Biorad) byla sestavena podle návodu 

výrobce. Na ledové lázni byl připraven 12% akrylamidový gel (Tab. 7), 

po pečlivém promíchání byl nanesen mezi skla sendviče a opatrně převrstven 

vodou. Po ztuhnutí separačního gelu byl připraven a nalit gel 4% zaostřovací 

a mezi skla byl přidán vybraný hřebínek. Po nanesení vzorku byl do vaničky 

mezi skly nalit katodový pufr (100 mM Tris, 100 mM Tricin, 0,1 % (w/v) SDS, 

pH 8,25) a do velké vany anodový pufr (100 mM Tris, pH 8,9). Elektroforéza byla 

puštěna 30 min při napětí 40V a pak 90 min při 100V. Gel se separovanými 

peptidy byl barven Comassie blue nebo využit pro western blot. Jako standard 

molekulové hmotnosti bylo použito 5 μl „SeeBlue Plus2 Prestained Standard“.  

 

 Tab. 7:  Roztoky použité k přípravě akrylamidového gelu pro SDS-PAGE 
 

      

 
Zásobní roztok 

Separační gel Zaostřovací gel  

 12% 4%  

 AB mix 49,5% 2,4 ml 0,8 ml  

 GB 3x 3,33 ml 5,8 ml  

 H2O 4,2 ml 3,33 ml  

 APS 10% 50 μl 120 μl  

 TEMED 5 μl 12 μl  

      

49% AB mix: 48% (w/v) akrylamid, 1,5% (w/v) bisakrylamid 

GB 3x : 3mM Tris, 3% (w/v) močovina, pH 8,45 
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2.4.12. Přenos proteinů na PVDF membránu (Semi – dry western 

blot) 

Proteiny separované pomocí BN-PAGE nebo SDS PAGE byly přeneseny 

z gelu na PVDF membránu (Immobilon – FL, milipore) blotovací aparaturou 

Tex77SemiDry Blotter (Hoefer). Na blotu byl složen sendvič obsahující 

3x Whatman papír, PVDF membránu, gel a opět 3x Whatman papír. Papír 

i ostatní části byly před složením namočeny v transferovém pufru (25 mM Tris, 

192 mM glycin, 0,02% (w/v) SDS, 10% (v/v) MeOH). Přenos probíhal 60 min 

za konstantního napětí a proměnného proudu v závislosti na velikosti plochy gelu 

podle vzorce: I [mA] = S * 0,6 * cm -1 podle pokynů výrobce. Nakonec byl gel 

pro kontrolu přenosu proteinů na membránu barven přes noc v barvícím roztoku, 

druhý den odbarven jako ostatní gely po separaci a sušen při 90°C na sušičce 

(Biometra). PVDF membrána s navázanými proteiny byla sušena přes noc 

při pokojové teplotě. 

 

2.4.13.  Imunodetekce 

Po vysušení byla PVDF membrána zbavena barvy pomocí čistého metanolu 

(96%). Následně byla inkubována 10 min v TBS pufru (20 mM Tris-HCl, 130 mM 

NaCl, pH 7,6) a potom inkubována 2 hod při 25°C v 50 ml TBS s odtučněným 5% 

(w/v) mlékem (Laktino, Promil). Membrána byla oplachována pomocí TBS 1 min, 

5 min, 10 min a 15 min, potom inkubována 2 hod s primární protilátkou (Tab. 8) 

naředěnou do TBS s 1% (w/v) odtučněným mlékem a 0,1% Tween 20. Membrána 

byla oplachována pomocí TBS s 1% (w/v) odtučněným mlékem a 0,1% Tween 20 

po dobu 1 min, 5 min, 10 min a 15 min a potom inkubována 1 hod se sekundární 

protilátkou (Tab. 9), ředěnou do TBS s odtučněným 1% (w/v) mlékem 

a 0,1% Tween 20. Oplach membrány byl opět v TBS s 1% odtučněným mlékem 

a 0,1% Tween 20 1 min, 5 min, 10 min a 15 min a pak ještě 2 x 10 min v čistém 

TBS. Detekce proteinů na membráně byla provedena luminiscencí pomocí 

komerčního kitu SuperSignal WestFemto Sensitivity Substrate 

(ThermoScientific) a signál byl snímán prostřednictvím zobrazovacího systému 

VersaDoc 4000 (BioRad).   
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 Tab. 8: Přehled primárních protilátek a jejich ředění pro imunodetekci. Pro BN-PAGE a pro 
SDS PAGE 

 

       

 
Komplex  Protilátka  Šarže Koncentrace Typ 

 

 

I 
NDUFA9 

(MitoSciences) 
MS111/C1055 1:3 333 Myší monoklonální 

 

 
I NDUFB6 MS108 #B0764 1:4 000 Myší monoklonální 

 

 
I ND1 (Abcam) GR 24601-3 1:3 000 

Králičí 

polyklonální  

 

II 

SDH anti 70 

kDa 

(MitoSciences) 

MS204/B0310 1:20 000 Myší monoklonální 

 

 
III 

Core 2 

(MitoSciences) 
MS304 

#FBASHI 1:33 333 Myší monoklonální 
 

 
IV 

Cox II 

(MitoSciences) 
MS405/D1296 1:10 000 Myší monoklonální 

 

 
V 

ATP α 

(MitoSciences) 
MS507/E0564 1:5 000 Myší monoklonální 

 

 
  

Aktin              

(Cell Signaling) 
13E5 #4970S 1:2 000 

Králičí 

polyklonální  

 
  

Porin 

(MitoSciences) 
MSA05#D27560 1:20 000 Myší monoklonální 

 

       

 

 

 

 
 Tab. 9:  Přehled sekundárních protilátek a jejich ředění pro imunodetekci BN-PAGE a SDS 

PAGE 

      

 Protilátka (Sigma)  Šarže Koncentrace Typ  

 

Anti-Mouse IgG (whole 

molecule)–Peroxidase antibody 

produced in goat 

A8924 1:1 666 
Kozí 

polyklonální 
 

 

Anti-Rabbit IgG (whole 

molecule)–Peroxidase antibody 

produced in goat 

A0545 1:2 000 
Kozí 

polyklonální 
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2.4.14. Histochemické stanovení aktivity KI, KII a KIV dýchacího 

řetězce v nativním gelu 

Pro přípravu vzorku byly použity pelety fibroblastů z 10 lahví o ploše 75 cm2 

sklizené podle kapitoly (2.4.2.) Vzorek byl nanesen na polyakrylamidový gel 

s gradientem 6%-13% (Tab. 10) v množství 100 μg na jamku. BN-PAGE probíhala 

při 4°C 30 min při 40 V, 60 min při 70 V a potom při 200 V, celková doba byla 

cca 5 hod. Po separaci proteinů byl gel vyjmut ze sendviče a rozdělen na části 

obsahující konkrétní sledovaný komplex systému OXPHOS. Jednotlivé komplexy 

byly inkubovány s příslušnými substráty (Tab. 11) (Van Coster et al., 2001) 

na Petriho miskách 3 hod na míchačce za nepřístupu světla. Potom byly vzorky 

fixovány 15 min. 50% metanolu (w/v) a 10% kys. octové (w/v). 

 

 
 Tab. 10:  Rozpis použitých roztoků pro přípravu 6-13 % separačního gelu 
 

      

 
Zásobní roztok 

Separační gel Zaostřovací gel  

 6% 13% 4%  

 AB mix 49,5% 1,2 ml 2,6 ml 0,4ml  

 GB 3x 3,33 ml 3,33 ml 1,66ml  

 Glycerol 75% - 2 ml -  

 dest. H2O 5,4 ml 2,02 ml 2,87ml  

 APS 10% 60 µl 40 µl 60 µl  

 TEMED 6 µl 4 µl 6 µl  

 Celkový objem 10 ml 10 ml 5ml  

      

49% AB mix: 48% (w/v) akrylamid, 1,5% (w/v) bisakrylamid 

GB 3x : 150 mM Bis-Tris, 1,5 M kys. aminokaprová, pH 7,0 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tab. 11: Rozpis barvících roztoků použitých při histochemii pro komplexy I, II a IV dýchacího řetězce 

        

 
Komplex I Komplex II Komplex IV 

 

 

Zásobní 

roztok 

2 mM TRIS 

HCl, pH 7,4 

Zásobní 

roztok 

4,5 mM EDTA, 

10 mM KCN, 

84 mM 

sukcinát, 1,5 

mM 

Na2HPO4*12 

H2O, pH 7,4 

Zásobní 

roztok 

50 mM 

KH2PO4 pH 7,4 

 

 
Pracovní 

roztok 

5 ml Zásobního 

roztoku, 0,5 mg 

NADH, 12,5 

mg NTB 

Pracovní 

roztok 

5 ml zásobního 

roztoku, 0,2 

PMS, 50 mM 

NTB 

Pracovní 

roztok 

9 ml zásobního 

roztoku, 5 mg 

DAB, 20 µg 

kataláza, 10 

mg cytochrom 

c, 750 mg 

sacharóza 

 

  

  

        

 

 

2.4.15. Imunocytochemie 

Buňky byly nasazeny na sklíčka a kultivovány v mediu Quantum 333         

1-3 dny při 37°C a 5% CO2. Následně byly fixovány 2% Paraformaldehydu 

po dobu 20 min při 37°C a 5% CO2. Po fixaci byly buňky inkubovány 10 min v AR 

pufru (100 mM Tris, 5% (w/v) urea, pH 9,5) v pícce při 80°C a pak 15 min v 0,1% 

(v/v) tritonu při 25°C. Po hodinové blokaci v PBS s 10% FBS byly buňky 

inkubovány s primární protilátkou (Tab. 12) ředěnou v PBS s 10% FBS přes noc 

při 4°C. Buňky byly 3x opláchnuty PBS a inkubovány se sekundární protilátkou 

v PBS s 10% FBS 2 hodiny při 25°C za nepřístupu světla. Po opláchnutí 

protilátky pomocí PBS byl signál detekován na fluorescenčním mikroskopu 

(Nikon Diaphot 200) v PBS při použití filtru B-2A pro vlnové délky 450-490 nm 

nebo při použití filtru UV-2A 330-380 nm (Kostková, 2009). 
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 Tab. 12:  Použité primární (A) a sekundární (B) protilátky pro imunocytochemii 
 

 A 
       

 

Komplex 

Primární 

protilátka 

(MitoSciences) 

Šarže Koncentrace Typ 

 

 
I NDUFS3 IgG1 

MS110 

#BIEBEG 1:100 
Myší 

monoklonální  

 
I GRIM-19 IgG2b MS103/C1597 1:500 

Myší 

monoklonální  

 
IV COX I IgG2a MS404/C0490 1:500 

Myší 

monoklonální  

       

 

 B 
       

 

Sekundární protilátka 

(Invitrogen) 
Šarže Koncentrace Typ 

 

 
Alexa Fluor 594 IgG2b A22245 84E2-1 1:333 

Kozí anti 

myší   

 
Alexa Fluor 594 IgG2a 

A21135 

41877A 1:333 
Kozí anti 

myší   

 
Alexa Fluor 488 IgG1 

A21121 

35939A 1:333 
Kozí anti 

myší   

       

 

 

2.4.16. Barvení mitochondriální sítě 

K vizualizaci mitochondriální sítě buněk byla použita fluorescenční sonda 

MitoTracker Green (MitoSciences) ředěná v mediu Quantum 333 v pracovní 

koncentraci 10 nM. Buňky byly se sondou inkubovány 10 min při 37°C a 5% CO2. 

Po opláchnutí barvy pomocí media Quntum 333, byly buňky pozorovány 

flourescenčním mikroskopem Nikon Diaphot 200 a obraz byl snímán CCD 

kamerou DP50 (Olympus) za použití filtru UV-2A 330-380 nm při nastavení 

expozičního času 2,3 sec (Kostková, 2009). 
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2.4.17.  Detekce kyslíkových radikálů na modelu deficience KI 

ve fibroblastech 

Dvě skupiny kontrolních fibroblastů byly napěstovány na sklíčkách. Jedna 

skupina zůstala po celou dobu pokusu bez inhibice, druhá skupina fibroblastů 

byla inkubována s 50 µM rotenonem ředěném v mediu Quantum 333. Buňky byly 

inkubovány 15 min při 37°C a 5% CO2. Po inkubaci byly inhibované fibroblasty 

3x opláchnuty mediem a následně inkubovány se sondou CellRox „Deep Red 

Reagent“ (LifeSciences) (10 μM) ředěnou v mediu Qantum 333 15 min při 37°C 

a 5% CO2. Poté byly buňky opláchnuty pomocí čistého media Quantum 333 

a snímány na flourescenčním mikroskopu Nikon Diaphot 200 a snímány CCD 

kamerou DP50 (Olympus) za použití filtru B-2A pro vlnové délky 450-490 nm, 

při expozici 4 sec. (Kostková, 2009). 

 

2.4.18.  Detekce kyslíkových radikálů v mitochondriích a v celé 

buňce 

Pro obarvení superoxidových radikálů v mitochondriích byla použita 

fluorescenční sonda MitoSOX Red „mitochondrial superoxid indicator“ 

(MitoSciences). Buňky byly se sondou inkubovány 10 min při 37°C a 5% CO2. 

Poté opláchnuty v mediu Quanrum 333 a ihned pozorovány flourescenčním 

mikroskopem Nikon Diaphot 200 filtr a snímány CCD kamerou DP50 (Olympus) 

při konstantním nastavení expozičního času. 

Celobuněčný obsah reaktivních kyslíkových radikálů byl detekován pomocí 

dihydroethidia (DHE) (LifeTechnologies). Buňky byly inkubovány 10 min 

při 37°C a 5% CO2 v 10 μM koncentraci DHE v mediu Quantum 333. Snímání 

probíhalo CCD kamerou DP50 (Olympus) při manuálním nastavení softwaru 

ViewFinder při konstantní expozici (Kostková, 2009). 
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2.4.19.  Transmisní elektronová mikroskopie 

Fibroblasty napěstované v kultivačních lahvičkách do cca 70% konfluence 

byly pro transmisní elektronovou mikroskopii připraveny modifikovanou 

metodou podle Lufta (LUFT, 1956). Buňky byly fixovány 2% roztokem KMnO4 

v PBS 15 min při pokojové teplotě. Po fixaci byly buňky opláchnuty a odvodněny 

etanolovou řadou, kde se koncentrace etanolu měnila postupně z 50%, 75% až 

k 96% etanolu. Odvodněné buňky byly mechanicky sklizeny, pelety byly zality 

do durkupanové pryskyřice, mikrotomem (Ultracut Reichert) nařezány 

na ultratenké řezy v šířce 600 – 900 Å, barveny 2% (w/v) citrátem olovnatým 

a 3% (w/v) uranyl acetátem. Řezy byly snímány na transmisním elektronovém 

mikroskopu Jeol JEM 1200Ex (Japan) při zvětšení 5 000x – 40 000x. Tento 

postup probíhal ve spolupráci s pracovištěm 1. LF. UK. 

 

2.4.20.  Měření spotřeby kyslíku ve fibroblastech 

Pro změření respirace byly použity čerstvě sklizené fibroblasty ze dvou 

75 cm2 lahví. Měření probíhalo na oxygrafu OROBOROS (Anton Paar) při 37 oC 

v respiračním médiu (80mM KCl, 10mM Tris, 3mM MgCl2, 1mM EDTA, 5 mM 

K3PO4.H2O, pH 7) s přídavkem 1 mM ADP. Respirace byla měřena vícenásobnou 

substrát – inhibitorovou analýzou za použití substrátů, 10 mM glutamát +2,5mM 

malát pro komplex I, 10 mM sukcinát pro komplex II, 4 mM askorbát a 0,4 mM 

TMPD pro komplex IV. 

Komplex I byl inhibován 0,5 µM rotenonem, komplex III 1 µM mM 

antimycinem A a komplex IV pomocí 10 mM azidu sodného.  

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno v programu DatLab Analysis 2.1. 

(Anton Paar).   
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3 Výsledky 

3.1.  Stanovení heteroplasmie mutace m.3697G>A v mtDNA 

683 bp dlouhý segment naamplifikované mtDNA z tkání pacienta P1 byl 

po štěpení BclI endonukleázou analyzován pomocí Agilent 2100 Bioanalyzer 

(Agilent Technologies) pro stanovení procentuálního zastoupení mutovaných 

mtDNA molekul v dané tkáni.  

Při restrikčním štěpení vznikly u nemutovaných DNA molekul fragmenty 

o velikosti 447 bp a 236 bp. Při výskytu mutace 3697G>A, vznikly fragmenty 

velikosti 447 bp, 202 bp a 34 bp. 

Hladina heteroplasmie mutace 3697G>A u pacienta P1 dosahuje 93% 

ve svalové tkáni a krvi a 96% ve fibroblastech. U matky pacienta P1 je hladina 

heteroplasmie v krvi 23 %.  

  

 Obr. 13: Analýza přítomnosti mutace m.3697G>A v MTND1 genu po štěpení BclI 
endonukleázou ve tkáních pacienta P1 a jeho matky. 
Fragment mtDNA dlouhý 683 bp byl naamplifikován pomocí PCR a štěpen BclI 
endonukleázou. V nemutovaných mtDNA vznikaly fragmenty o velikosti 447 a 236 bp, 
v mutovaných mtDNA vznikaly fragmenty o velikosti 447, 202 a 36 bp. Pro kvantifikaci 
hladiny heteroplasmie byl produkt restrikčního štěpení analyzován na přístroji Agilent 
2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). 
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 Tab. 13:  Hladina heteroplasmie ve tkáních pacienta P1 a jeho matky 

     

 Heteroplasmie  

 

Pacient P1 

Fibroblasty 96%  

 Sval 93%  

 Krev 93%  

 Matka Krev 23%  

     

 

3.2. Ultrastruktura mitochondrií 

Ultrastruktura mitochondrií ve fibroblastech pacientů a kontroly byla 

vizualizována na ultratenkých řezech transmisní elektronovou mikroskopií 

na pracovišti 1. LF UK. 

U obou pacientů byla ultrastruktura značně pozměněna a vykazovala 

patologické změny v porovnání s kontrolou. 

Mitochondrie pacienta P1 měly snížené množství krist v porovnání 

s kontrolou. Velmi často byl pozorován také tzv. „onion like“ fenotyp 

mitochondrií. Jedná se o případ, kdy se vnitřní membrána nevchlipuje směrem 

do matrix, ale stáčí se podél obvodu organely v několika vrstvách (Obr. 14, řádek 

P1 2. a 3. snímek).  

Mitochondrie pacienta P2 byly značně heterogenní. V malém množství bylo 

možno pozorovat organely s téměř normálním počtem krist. S velkou převahou se 

však vyskytovaly mitochondrie s minimem krist, které byly často krátké a stáčely 

se směrem k vnějšku mitochondrie (Obr. 14, řádek P2). 

 

3.3.  Struktura mitochondriální sítě 

Mitochondriální síť byla barvena nativně pomocí fluorescenční barvy 

MitoTracker Green (MitoSciences), ředěné v mediu Quantum 333 na 10 nM 

koncentraci.  

U obou pacientů byla zaznamenána významná změna v uspořádání 

mitochondriálního retikula v porovnání s kontrolou. U kontrolních fibroblastů 

byla síť větvená, kompaktní a rovnoměrně rozložená po celé buňce.   

 



56 

 

 

 

 Obr.14: Elektronmikroskopické snímky ultrastruktury mitochondrií ve fibroblastech pacientů 
   a kontroly.  
   Napěstované fibroblasty byly fixovány 15 min pomocí 2% KMNO4. Buňky byly  
   odvodněny etanolovou řadou (50%, 75%, 96%), mechanicky sklizeny, zality do  
   pryskyřice a řezány na ultratenké řezy. Po obarvení 3% (w/v) uranylacetátem a 2% 
   (w/v) citrátem olovnatým byly řezy snímány transmisním elektronovým mikroskopem 
   Jeol JEM 1200EX.  Pro každý vzorek jsou v jednom řádku 3 vyobrazení. K- kontrolní 
   fibroblasty, P1 - fibroblasty pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - 
   fibroblasty pacienta P2 s mutacemi c.[229C>T];[.476C>A] v NDUFS8 genu. Druhý a třetí 
   snímek u P1 ukazuje „Onion like“ mitochondrie. Zvětšení: 40 000X 

 

K 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

P2 



57 

 

  
  

    
  
 Obr.15: Struktura mitochondriální sítě ve fibroblastech pacientů a kontroly.    
   Buňky byly značeny nativně fluorescenční sondou MitoTracker Green  (MitoSciences) 
   (10 nM) v mediu Quantum 333. Inkubace probíhala 10 min ve 37°C a 5% CO2. Snímání 
   bylo provedeno CCD kamerou DP50. K- kontrolní fibroblasty, P1 - fibroblasty pacienta 
   P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s mutacemi 
   c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Zvětšení: 600x 

 

 

Síť u fibroblastů pacienta P1 byla proti kontrole více fragmentovaná, méně 

se větvila a v buňkách se hojně objevovaly izolované shluky mitochondrií, 

vypadající jako kroužky, případně jako kuličky (Obr. 15, řádek P1).  

 U fibroblastů pacienta P2 se síť proti kontrolním fibroblastům méně větvila, 

její rozložení v buňce nebylo homogenní a docházelo k perinukleární kumulaci 

mitochondrií (Obr. 15, řádek P2). 
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3.4.  Imunocytochemická detekce komplexu I systému oxidativní 
fosforylace 

Zastoupení komplexu I v buňkách bylo imunocytochemicky značeno 

monoklonální protilátkou proti strukturním podjednotkám NDUFS3 a Grim-19 

(NDUFA13). Pro kontrolu specifity protilátek a struktury mitochondriální sítě 

po fixaci byla při značení podjednotky NDUFS3 komplexu I značena také 

podjednotka Cox I komplexu IV. 

Fluorescenční signál pro podjednotku Grim-19 byl homogenní v celém 

vzorku a přibližně kopíroval strukturu mitochondriální sítě za nativních 

podmínek. Porovnání kontrolních fibroblastů s fibroblasty pacientů neukázal 

významnější rozdíl v intenzitě signálu (Obr. 16).  

 

 

  
 Obr. 16: Imunocytochemická detekce komplexu I ve fibroblastech pacientů a kontroly.  

Fibroblasty byly fixovány 2% PFA 15 min při 37°C a 5% CO2. Poté byly buňky 
inkubovány 10 min s AR pufrem při 80°C a 15 min s 1% Tritonem X-100. Po 
dvouhodinové blokaci v PBS s 10% FBS byly fibroblasty inkubovány s primární 
protilátkou anti Grim-19 (Invitrogen) (1:500) v PBS s 10% FBS, přes noc při 4°C. Po 
oplachu byly buňky inkubovány 2 hod se sekundární protilátkou Alexa Fluor 594 
(MitoSciences) (1:333) v PBS s 10% FBS. Pro každý vzorek jsou v jednom řádku uvedena 
tři vyobrazení. K- kontrolní  fibroblasty, P1 - fibroblasty pacienta P1 s mutací 
m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s mutacemi 
c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Zvětšení: 600x 
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 Obr.17: Imunocytochemická detekce komplexů I a IV ve fibroblastech pacienta P1 a kontroly. 
   Fibroblasty byly fixovány 2% paraformaldehydem 15 min při 37°C a 5% CO2. Poté 
   byly buňky opláchnuty, inkubovány 10 min s AR pufrem při 80°C a 15 min s 1% 
   Tritonem X-100. Po dvouhodinové blokaci v PBS s 10% FBS byly fibroblasty inkubovány 
   s primárními protilátkami anti NDUFS3 (Invitrogen) (KI) 1:100 a anti Cox I (Invitrogen) 
   (KIV)1:500 ředěnými v PBS s 10% FBS, přes noc při 4°C. Po oplachu byly buňky  
   inkubovány 2 hod se sekundárními protilátkami Alexa fluor 488 (zelená) a 594  
   (červená) (MitoSciences) 1:333 při pokojové teplotě za nepřístupu světla. Pro každý 
   vzorek jsou v jednom řádku 3 vyobrazení. K- kontrolní fibroblasty, P1 - fibroblasty 
   pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu.  Zvětšení: 600x. 

 
  

 Fluorescenční signál pro komplexy I a IV byl homogenní v celém vzorku a 

přibližně odpovídal struktuře mitochondriální sítě za nativních podmínek. 

Intenzita zbarvení kontroly a vzorků pacientů vykazovala drobné rozdíly. 

U pacienta P1 byl signál pro KI i KIV oproti kontrole mírně snížený (Obr. 17). 

Fibroblasty pacienta P2 měly signál pro komplex I stejně intenzívní 

jako kontrola, ale u KIV byla intenzita u P2 zvýšena v porovnání s kontrolou 

(Obr. 18). 
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 Obr.18: Imunocytochemická detekce komplexu I a IV ve fibroblastech pacienta P2 a kontroly. 
   Fibroblasty byly fixovány 2% PFA 15 min při 37°C a 5% CO2. Poté byly buňky   
   inkubovány 10 min s AR pufrem při 80°C a 15 min s 1% tritonem X-100 při pokojové 
   teplotě. Po dvouhodinové blokaci v PBS s 10% FBS byly fibroblasty inkubovány s 
   primárními protilátkami  anti NDUFS3 (Invitrogen) (KI) 1:100 a anti Cox I (Invitrogen) 
   (KIV)1:500 ředěnými v PBS s 10% FBS, přes noc při 4°C. Po oplachu byly buňky  
   inkubovány 2 hod se sekundárními protilátkami Alexa fluor 488 (zelená) a 594  
   (červená) (MitoSciences) 1:333 při pokojové teplotě za nepřístupu světla. Pro každý 
   vzorek jsou v jednom řádku uvedena 3 vyobrazení. K - kontrolní fibroblasty, P2 - 
   fibroblasty pacienta P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu.  
   Zvětšení: 600x. 
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3.5.  Model deficience komplexu I ve fibroblastech po inkubaci 
s rotenonem. 

Z pozorování pacientů s izolovanou poruchou komplexu I je známo, že tento 

defekt zvyšuje produkci kyslíkových radikálů (ROS) v buňce (Capaldi et al., 

2004). Na základě tohoto faktu můžeme deficienci a následné zvýšení produkce 

ROS modelovat inhibicí zdravých buněk rotenonem, který je specifickým 

inhibitorem KI (Koopman et al., 2005a). Pro detekci obsahu ROS v buňkách 

neinhibovaných a po inhibici rotenonem byla použita fluorescenční sonda CellRox 

(LifeSciences), která detekuje superoxidový radikál v mitochondriích. Fibroblasty 

byly inkubovány 15 minut se 50 µM rotenonem, po oplachu značeny fluorescenční 

sondou a poté ihned snímány.   

Fluorescenční signál detekovaný u fibroblastů bez přídavku rotenonu byl 

signifikantně slabší než u fibroblastů inkubovaných s rotenonem. U inhibovaných 

buněk docházelo navíc ke změnám, které naznačovaly počínající apoptózu. 

Inhibované fibroblasty se zakulacovaly a docházelo k fragmentaci 

mitochondriální sítě.  Mnohé buňky se pouštěly z podkladu a 90 min po odmytí 

rotenonu byla již naprostá většina inhibovaných buněk uvolněna. 

 

 

 

 

       

 Obr 19: Detekce ROS na modelu deficience komplexu I na kontrolních fibroblastech po 
   inhibici  rotenonem.  
   Buňky byly inkubovány s rotenonem (50 μM) v mediu Quantum 333 15 min při 37°C a 
   5% CO2. Po odmytí rotenonu, byly fibroblasty barveny fluorescenční sondou CellROX 
   (LifeSciences) (5 µM) v mediu Quantum 333, 15 při 37°C a 5% CO2. Snímáno CCD 
   kamerou DP50 (Olympus). Expozice 4 sec. Zvětšení: 600x 
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3.6.  Detekce reaktivních kyslíkových radikálů v mitochondriích 

Obsah superoxidových radikálů v mitochondriích byl vizualizován nativně 

fluorescenční sondou MitoSOX Red „mitochondrial superoxid indicator“ 

(MitoSciences).  

Detekce superoxidu v mitochondriích fibroblastů ukázala u pacientů P1 i P2 

signifikantně silnější signál než u kontrolních buněk (Obr. 20).  

 

 

 

 

  
 Obr. 20:  Detekce superoxidu v mitochondriích fibroblastů pacientů a kontroly. 

Buňky byly znančeny nativně fluorescenční sondou MitoSox (Invitrogen) (2,5 µM) v 
mediu Quantum 333. Inkubace probíhala15 min při 37°C a 5% CO2. Po odmytí sondy 
byly fibroblasty snímány CCD kamerou při expozici 2,3 sec. Kontrola - kontrolní 
fibroblasty, P1 - fibroblasty pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2- 
fibroblasty pacienta P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu.  
Zvětšení: 600x 

 
 

3.7.  Detekce superoxidu v cytosolu 

Pomocí dihydroethidia byla detekována přítomnost superoxidových radikálů 

v cytosolu fibroblastů. Intenzita signálu byla u pacientů P1 a P2 mírně zvýšená 

ve srovnání s kontrolními buňkami.  
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 Obr.21: Detekce superoxidových radikálů v cytosolu fibroblastů pacientů  a kontroly. 

Fibroblasty napěstované na sklíčkách byly značeny nativně s DHE (10 µM) v 
mediu  Quantum 333 10 min, při 37°C a 5% CO2 Po oplachu byly buňky 
snímány CCD kamerou při expozici 2,3 sec. Kontrola - kontrolní fibroblasty, P1 - 
fibroblasty pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty 
pacienta P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Zvětšení: 600x 

 

 

3.8.  Histochemické stanovení aktivity komplexu I, II a IV dýchacího 
řetězce  

Katalytická aktivita komplexů I, II a IV byla po nativní elektroforetické 

separaci buněčného lyzátu fibroblastů stanovena histochemicky v nativním gelu 

(Obr. 22) a vyhodnocena programem Image Quant. Aktivita kontrolních 

fibroblastů byla určena jako 100 % a hodnoty pacientů P1 a P2 k ní byly 

vztaženy. 

Pacient P1 měl ve fibroblastech sníženou aktivitu KI na 52, 4 %, aktivitu 

KII měl sníženou na 76,2 % a aktivita KIV dosahovala u pacienta P1 jen 7,1 %  

(Graf 2 - P1).  

Aktivita komplexu I byla u pacienta P2 snížena na 30, 9 %. Komplex II 

u pacienta P2 svou aktivitou přesahoval kontrolní vzorek o 30 %. U komplexu IV 

byla aktivita snížena na 59,2 % (Graf 2 - P2).  

Zatímco u pacienta P1 snižuje defekt Komplexu I aktivitu obou dalších 

sledovaných komplexů, u buněk pacienta P2 můžeme pozorovat snahu poškození 

aktivity komplexu I kompenzovat zvýšenou aktivitou KII. 
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 Obr. 22: Stanovení katalytické aktivity komplexů I, II a IV dýchacího řetězce ve fibroblastech 
pacientů a kontroly pomocí histochemie. 
100 μg proteinu z lyzátu fibroblastů bylo separováno pomocí BN-PAGE na 6-13% gelu. 
Fragmenty gelu se sledovanými komplexy byly inkubovány 3 hod se substrátem 
(Kap: 2.4.14.) Intenzita zbarvení odpovídá katalytické aktivitě komplexu. Kontrola - 
fibroblasty kontroly, P1-fibroblasty pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, 
P2-fibroblasty pacienta P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu.  

 

 
 
 

 

 
 Graf 2: Procentuální vyjádření katalytické aktivity komplexů I, II a IV stanovených pomocí 
   histochemie ve fibroblastech pacientů a kontrol.  

Intenzita zbarvení odpovídající katalytické aktivitě vzorku byla kvantifikována pomocí 
programu Quantity one. Kontrola – aktivita kontrolního vzorku je prezentována jako 
100 %, P1 – pacient P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 -  pacient P2 
s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu vzhledem ke kontrole.  

 



65 

 

3.9.  Proteinové zastoupení komplexů systému oxidativní fosforylace 
v mitochondriích izolovaných z fibroblastů pacientů P1, P2 
a kontroly 

Vzorek izolovaných mitochondrií z fibroblastů byl separován za nativních 

podmínek a imunodetekcí byly detekovány plně uspořádané komplexy systému 

OXPHOS u pacientů a kontrolních buněk (Obr. 23). Kvantifikace výsledků byla 

provedena pomocí programu Quantity one.  

Proteinové množství plně uspořádaných komplexů OXPHOS u pacienta P1 

bylo ve všech případech s výjimkou komplexu II sníženo proti kontrole. 

Proteinové množství KI dosahovalo 30 %, množství KIII přibližně 65,9 %, KIV 

pouze 12,5 % a KV 77,5 % kontroly. Komplex II byl ve srovnání s kontrolou 

navýšen o 61,1 % (Graf 3, P1).  

Naopak u pacienta P2 mělo zastoupení komplexů OXPHOS zcela jiný 

charakter. Množství plně uspořádaného KI bylo sníženo na 58,8 % kontrolních 

fibroblastů. Snížené množství ve srovnání s kontrolou bylo zaznamenáno ještě 

v případě KIV, kde hladina dosahovala 86,5 %. Ostatní komplexy systému byly 

navýšené. Množství KII dosahovalo hodnoty 192,1 %, KIII 120, 6 % a KV byl 

zvýšen dokonce na 226,7 % kontrolních fibroblastů (Graf 3, P2). Výsledky 

naznačují, že zatímco poškození KI u pacienta P1 negativně ovlivňuje I ostatní 

komplexy a zřejmě vede ke snížení jejich množství, porucha KI u pacienta P2 

vyvolává snahu o kompenzaci defektu navýšením jejich množství.  
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 Obr.23: Proteinová analýza zastoupení plně uspořádaných komplexů systému oxidativní 
   fosforylace v izolovaných mitochondriích z fibroblastů pacientů a kontroly. 

5 μg mitochondriálního proteinu bylo separováno pomocí BN-PAGE, přeneseno 
na PVDF membránu a detekováno pomocí  protilátek  NDUFA9 (KI), SDH70 kDa (KII), 
Core II (KIII), Cox II (KIV), ATP-β (KV). Kvantifikace výsledků byla provedena pomocí 
programu Quantity one. Analýza byla normalizována na porin. K25, K50, K100 - 
odpovídá procentuální nanášce kontrolního vzorku. P1 - pacient P1 s mutací 
m.3697G>A v MTND1, P2 - pacient P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 
genu. 

 

 

 

 Graf 3: Procentuální vyjádření proteinového množství plně uspořádaných komplexů 
   systému oxidativní fosforylace u pacientů P1 a P2 vzhledem ke kontrole.  

Komplexy OXPHOS separované na BN-PAGE/WB byly značeny specifickými 
protilátkami. KI byl značen protilátkou proti podjednotce NDUFA9, KII protilátkou proti 
SDH70 kDa, KIII proti podjednotce Core II, KIV proti Cox II, KV proti ATP-β. Kvantifikace 
byla provedena pomocí programu Quantity one. Kontrola – množství kontrolního 
vzorku je prezentováno jako 100%. P1 - pacient P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu 
vzhledem ke kontrole. P2 -  fibroblastech pacienta P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] 
v NDUFS8 genu vzhledem ke kontrole.  
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3.10.  Proteinové množství vybraných podjednotek KI a KIV  

Imunodetekce vybraných podjednotek komplexu I z lyzátu fibroblastů 

po separaci SDS PAGE prokázala rozdílné zastoupení složek komplexu (Obr. 24). 

Exprese podjednotek NDUFA9 je u obou pacientů snížena na 70,2 % u P1 a 

53,9 % u P2. Exprese podjednotky Grim-19 a 8 kDa podjednotky se u pacientů 

pohybuje nad 90 % kontrol. Množství podjednotky ND1 je u pacienta P1 i P2 

oproti kontrole zvýšena na 135,5 % u P1 a na 132,4 % u P2 (Graf 4). 

Při detekci proteinového množství podjednotek  CoxII a CoxVa komplexu IV 

bylo zjištěno zvýšené zastoupení podjednotek CoxII a CoxVa u obou pacientů 

ve srovnání s kontrolním vzorkem (Obr. 25).  

U pacienta P1 byla podjednotka CoxII navýšena na 112,2 % a podjednotka 

CoxVa na 124,6 % kontroly. U pacienta P2 bylo zaznamenáno navýšení množství 

podjednotky CoxII na 143,2 % a CoxVa na 111,4 % vzhledem ke kontrole       

(Graf 5-P1). 

 

 

 

 

  
 Obr. 24: Analýza proteinového zastoupení podjednotek NDUFA9, Grim-19, 8 kDa a ND1 

v komplexu I u pacientů a kontrol ve fibroblastech.   
20 μg proteinu buněčného lyzátu fibroblastů byly separovány pomocí SDS PAGE, 
přeneseny na PVDF membránu a značeny specifickými protilátkami proti 
podjednotkám komplexu I NDUFA9, Grim-19, 8 kDa a ND1. Kvantifikace signálu byla 
provedena pomocí Quantity one. Analýza byla normalizována na aktin. K25, K50, K100 
– kontrolní fibroblasty v nanášce 25, 50 a 100 %, P1 – fibroblasty pacienta P1 s mutací 
m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s mutacemi 
c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. 
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 Graf 4: Procentuální vyjádření zastoupení podjednotek NDUFA9, Grim-19, 8kDa a ND1 
   komplexu I v lyzátu fibroblastů u pacientů vzhledem ke kontrole.  

Kvantifikace proteinů separovaných pomocí SDS PAGE, přenesených na PVDF 
membránu a značených specifickými protilátkami proti NDUFA9, Grim-19, 8kDa a ND1 
byla provedena pomocí programu Quantity one. Kontrola – množství kontrolního 
vzorku je prezentováno jako 100%. P1 - pacient P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu 
vzhledem ke kontrole. P2 - pacient P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu 
vzhledem ke kontrole.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 Obr. 25: Analýza proteinového zastoupení podjednotek CoxII a CoxVa v komplexu IV 
ve fibroblastech u pacientů a kontrol.   
20 μg proteinu buněčného lyzátu fibroblastů byly separovány pomocí SDS PAGE, 
přeneseny na PVDF membránu a značeny specifickými protilátkami proti 
podjednotkám komplexu IV CoxII a CoxVa. Kvantifikace signálu byla provedena pomocí 
Quantity one. Analýza byla normalizována na aktin. K25, K50, K100 – kontrolní 
fibroblasty v nanášce 25, 50 a 100 %, P1 – pacient P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 
genu, P2 - pacient P2 s mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu 
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 Graf 5: Procentuální vyjádření zastoupení podjednotek CoxII a COxVa komplexu IV v lyzátu 
   fibroblastů u pacientů vzhledem ke kontrole.  

Kvantifikace proteinů separovaných pomocí SDS PAGE, přenesených 

na PVDF membránu a značených specifickými protilátkami proti CoxII 

a CoxVa byla provedena pomocí programu Quantity one. Kontrola – 

množství kontrolního vzorku je prezentováno jako 100%. P1 - pacient P1 

s mutací m.3697G>A v MTND1. P2 - pacient P2 s mutacemi 
c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. 

 

 

3.11.  Spotřeba kyslíku ve fibroblastech pacientů P1, P2 a kontroly 

Spotřeba kyslíku ve fibroblastech byla měřena na oxygrafu za přídavku 

specifického substrátu daného komplexu dýchacího řetězce a následné postupné 

inhibici jednotlivých komplexů (Obr. 26).   

U obou pacientů byla zaznamenána nižší spotřeba kyslíku na KI. U P1 

na 67,5 % a u P2 na pouhá 2 % kontroly. Tyto i všechny ostatní hodnoty jsou 

uvedeny po korekci na pozadí po inhibici příslušným inhibitorem. 

U pacienta P1 byla významně  snížena spotřeba kyslíku na KII na necelých 

7 %. U komplexu IV byla naměřena spotřeba kyslíku 110,4 %, což lze ještě 

považovat za horní hranici normálních hodnot (Graf 6 - P1).  

U pacienta P2 byla snížená spotřeba kyslíku pozorována u všech komplexů 

systému. Komplex II, který dosahoval spotřeby 93,4 % kontrolních buněk a bylo 

by možné považovat ho za normální, byl světlou výjimkou (Graf 6 - P2). 
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Obr. 26: Polarografické měření spotřeby kyslíku ve fibroblastech pacientů a kontroly. 

Měření spotřeby kyslíku v čerstvě sklizených fibroblastech probíhalo na oxygrafu 
OROBOROS při 37°C vícenásobnou substrát – inhibitorovou analýzou. Substrátem pro 
KI byly 5mM malát a 10mM glutamát, pro KII 10mM sukcinát a pro KIV byl jako 
substrát použit 2mM askorbát a TMPD. KI byl inhibován 10mM rotenonem, KIII 
2,5mM antimycinem A a KIV pomocí azidu sodného. Vyhodnocení výsledků bylo 
provedeno v programu Datlab Analysis 2.1. U kontroly jsou označeny přídavky 
substrátů a inhibitorů (G+M: glutamát a malát, ADP: adenosindifosfát, Rot: rotenon, 
Suk: sukcinát, AA: antimycin A, as: askorbát, TMPD, azid). P1 - fibroblasty pacienta P1 
s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s mutacemi 
c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu 
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 Graf 6: Procentuální vyjádření spotřeby kyslíku komplexy dýchacího řetězce ve   
  fibroblastech pacientů a kontrol.  

Výsledky byly vyhodnoceny v programu Datlab Analysis 2.1. Kontrola – spotřeba kyslíku u 

kontrolního vzorku měřeného v sérii je prezentována jako 100 %, P1 - Fibroblasty pacienta P1 

s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, graf P2 - fibroblasty pacienta P2 s mutacemi 

c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. * hodnoty jsou včetně pozadí 

 
 
 

Tab. 14: Přehled provedených analýz komplexu I ve fibroblastech pacientů a kontrol. 
 

  Analýza komplexu I P1 P2 

P
ro

te
in

o
v
é
 m

n
o
ž
st

v
í 

Imunocytochemie 
GRIM-19 N N 

NDUFS3 ↓ N 

BN-PAGE / western blot NDUFA9 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 SDS PAGE / western blot 

NDUFA9 ↓ ↓ 

GRIM-19 N N 

8 kDA ↓ ↓ 

ND1 ↑ ↑ 

F
u

n
k

ce
 

Katalytická aktivita ↓ ↓ ↓ ↓ 

Respirace ↓ ↓ ↓ ↓ 

 
 Výsledky jsou vztaženy ke kontrolní hodnotě odpovídající normálnímu stavu. Hodnoty pacientů 
 odpovídající 90-110 % kontroly jsou označeny N (u hraničního výsledku je přidaná šipka v 
 závorce vyjadřující tendenci), snížení oproti kontrolám jsou označeny šipkami podle rozmezí: 
 89-60 % ↓, 59-30 % ↓↓, méně než 30% ↓↓↓. Navýšení hodnot pacientů oproti kontrole je 
 značeno červěně podle rozmezí: 111-140 % ↑, 141-170 % ↑↑, hodnoty nad 170 % ↑↑↑. 
 P1 - fibroblasty pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s 
 mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu 

Kontrola     KI         KII    KII-KIII     KIV 

* 
Kontrola     KI         KII    KII-KIII     KIV 

* 
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 Tab. 15: Přehled provedených analýz na komplexu IV ve fibroblastech u pacientů a kontrol. 

 

  Analýza komplexu IV P1 P2 

P
ro

te
in

o
v
é
 

m
n

o
ž
st

v
í 

Imunocytochemie Cox I ↓ ↑ 

Western blot BN-PAGE Cox II ↓ ↓ ↓ ↓ 

Western blot SDS PAGE 
Cox II ↓ ↓ 

Cox Va N N 

F
u

n
k

ce
 

Katalytická aktivita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Respirace N (↑) ↓ 

 
 Výsledky jsou vztaženy ke kontrolní hodnotě odpovídající normálnímu stavu. Hodnoty pacientů 
 odpovídající 90-110 % kontroly jsou označeny N (u hraničního výsledku je přidaná šipka v 
 závorce vyjadřující tendenci), změny oproti kontrolám jsou označeny šipkami podle rozmezí: 
 89-60 % ↓, 59-30 % ↓↓, méně než 30% ↓↓↓. Navýšení hodnot pacientů oproti kontrole je 
 značeno červěně podle rozmezí: 111-140 % ↑, 141-170 % ↑↑, hodnoty nad 170 % ↑↑↑. 
 P1 - fibroblasty pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s 
 mutacemi c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. 

 

 

3.12. Celkový dopad defektu komplexu I na ostatní komplexy 
OXPHOS 

Získané výsledky ukazují, že defekt komplexu I ovlivňuje výraznou měrou 

aktivitu a zastoupení ostatních komplexů OXPHOS. Ovlivněna je 

i ultrastruktura mitochondrií, uspořádání mitochondriální sítě a oxidativní stres. 

U pacienta P1 byla významně zvýšená fragmentace mitochondriální sítě. 

Elektronmikroskopické snímky mitochondriální ultrastruktury odhalily oproti 

kontrole snížené množství krist a přítomnost "onion like" mitochondrií.  

Zastoupení plně uspořádaného komplexu I bylo na western blotu výrazně 

sníženo proti kontrolním vzorkům, stejně jako katalytická aktivita enzymu. 

Pokles množství komplexu a katalytické aktivity byl pozorován u komplexů V a 

IV, množství u komplexu III. Zvýšené proteinové množství bylo pouze v případě 

komplexu II systému OXPHOS, avšak katalytická aktivita byla nižší než u 

kontroly. Respirace byla na komplexu I a II proti kontrole snížena, u komplexu 

IV byla víceméně v normě.  
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U pacienta P2 byla mitochondriální síť perinukleárně kumulovaná a 

mitochondrie obsahovaly nízké množství krist.  

Zastoupení plně uspořádaného komplexu I a katalytická aktivita byly 

významně nižší než u kontrolních vzorků. Komplexy II, III a V systému OXPHOS 

měly oproti kontrolním vzorkům zvýšené proteinové množství, zatímco množství 

komplexu IV bylo nižší než u kontrol. Aktivita komplexu II byla v souladu s 

proteinovým množstvím zvýšena. Respirace na komplexu I byla velmi nízká, 

zatímco na komplexech II a IV byla na nižší hranici normy. 

 

Tab. 16:  Přehled analýz provedených ve fibroblastech pacientů a kontrol 

      

 

  Analýza P1 (mtDNA) 
Pacient P2 

(nDNA) 
 

 

celá buňka 

Ultrastruktura 

mitochondrií 

+ + +  

 onion like    

 
mitochondriální síť 

+ + +  

 kroužky dlouhé tubuly  

 ROS – mitochondrie ↑ ↑ ↑ ↑  

  ROS – cytosol N N  

 

KI 

Imunocytochemie  ↓ N  

 Proteinová analýza (WB) ↓ ↓ ↓  ↓ ↓  

 Katalytická aktivita  ↓ ↓ ↓ ↓  

 Respirace    ↓ ↓ ↓ ↓  

 

KII 

Proteinová analýza (WB) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

 Katalytická aktivita  ↓ ↑ ↑  

 Respirace (II)  ↓ ↓ ↓  N  

 KIII Proteinová analýza (WB)   ↓  ↑ ↑  

 

KIV 

Imunocytochemie  ↓ ↑  

 Proteinová analýza (WB) ↓ ↓ ↓ ↓  

 Katalytická aktivita  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

 Respirace     N (↑) ↓  

 KV Proteinová analýza (WB)  ↓ ↑ ↑ ↑  

      
Výsledky jsou vztaženy ke kontrolní hodnotě odpovídající normálnímu stavu. Hodnoty pacientů 
odpovídající 90-110 % kontroly jsou označeny N (u hraničního výsledku je přidaná šipka v závorce 
vyjadřující tendenci), změny oproti kontrolám jsou označeny šipkami podle rozmezí: 89-60 % ↓, 
59-30 % ↓↓, méně než 30% ↓↓↓. Navýšení hodnot pacientů oproti kontrole je značeno 
červěně podle rozmezí: 111-140 % ↑, 141-170 % ↑↑, hodnoty nad 170 % ↑↑↑. P1 - fibroblasty 
pacienta P1 s mutací m.3697G>A v MTND1 genu, P2 - fibroblasty pacienta P2 s mutacemi 
c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. KI-KIV jsou komplexy systému OXPHOS, + vyjadřuje 
přítomnost defektu 
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4 Diskuse 
 

4.1.  Fenotyp studovaných mutací  

Studie poškození KI byla provedena na kultivovaných fibroblastech 

získaných po informovaném souhlasu od dvou pacientů s poruchou komplexu I 

a dvou liniích fibroblastů kontrolních.  

Pacient P1 nese bodovou mutaci m.3697G>A v MTDN1 genu 

pro katalytickou podjednotku ND1 membránového ramene komplexu I. Mutace 

vede k záměně aminokyseliny glycinu za serin ve vysoce konzervované pozici 131 

jedné z extramembránových domén podjednotky (Obr. 27). Podjednotka ND1 se 

podílí na tvorbě vazebného místa pro ubichinon (Prieur et al., 2001), upevňuje 

připojení membránového a periferního ramene komplexu k sobě a spolupodílí se 

na konformačních změnách vedoucích k protonové translokaci (Efremov and 

Sazanov, 2011). 

 

 

Obr. 27: Pozice aminokyselinové záměny v podjednotce ND1 u pacienta P1 a porovnání 
sekvencí aminokyselin modelových organismů v dané oblasti.  
(Upraveno podle Kirby et al., 2004) 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o mitochondriálně kódovanou mutaci, klinický 

projev může být značně variabilní v různých tkáních díky možnému odlišnému 

výskytu mutovaných mtDNA. Proto byla změřena hladina heteroplasmie 

ve svalu, krvi a fibroblastech pacienta. Ve všech studovaných tkáních byla 

přítomnost mutovaných mtDNA molekul vyšší než 90 %, podobně jako již 

ve dříve zkoumaném vlasovém folikulu, bukálním stěru a močovém sedimentu 

pacienta P1. Takto vysoké množství mutovaných mtDNA jasně překračuje 

„treshold“ hladinu, což je hranice spojená s klinickým projevem 

mitochondriálního onemocnění. Hodnota se v různých tkáních a u různých 

mutací liší, avšak běžně se pohybuje mezi 50-60 % (Rossignol, 2003). Při nižších 

koncentracích mutovaných DNA se může daná tkáň za normálních podmínek 

projevovat jako bez defektu, ale v případě zhoršení podmínek nebo zvýšení 

koncentrace mutovaných mtDNA není již buňka schopna defekt kompenzovat 

rezervními mechanismy a dochází ke klinickému projevu.  

V literatuře jsou popsány pouze dva případy pacientů se stejnou mutací jako 

je u pacienta P1. V prvním případě z roku 2004 vykazoval pacient klinicky 

příznaky syndromu MELAS. Tak jako u našeho pacienta bylo zaznamenáno 

významně snížené proteinové množství plně uspořádaného komplexu I pod 30 % 

kontroly. Hladina heteroplasmie však byla nižší než v našem případě. Zatímco 

u pacienta P1 dosahovala ve fibroblastech 96 %, u pacienta z článku odpovídala 

80% (Kirby et al., 2004). Druhý výskyt téže mutace byl popsán v roce 2007, kdy 

se onemocnění u pacientky projevilo až v dospělosti ve formě syndromu LHON. 

Heteroplasmie ve fibroblastech měřena nebyla, ale ve svalu bylo množství 

mutovaných mtDNA 97 %, v krvi 56 % (Spruijt et al., 2007). Porovnání těchto tří 

pacientů, kteří byli nositeli stejné mutace a lišili se „pouze“ v dávce mutovaných 

mtDNA a případně genetickým pozadím dokonale potvrzuje, že se 

mitochnodriální onemocnění projevují velmi heterogenně (Distelmaier et al., 

2009). 

Pacient P2 nese dvě bodové mutace c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu 

pro katalytickou podjednotku NDUFS8 periferního ramene komplexu I. I zde 

dochází k záměně aminokyselin, mění se arginin na pozici 77 za tryptofan 
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a alanin na pozici 159 za aspartát. Podjednotka NDUFS8 leží na periferním 

rameni komplexu, nese dva železosirné kofaktory, které slouží pro přenos 

elektronů od NADH k ubichinonu. Podjednotka NDUFS8 elektrony předává na 

poslední redoxní centrum N2 na podjednotce NDUFS7 odkud putují na ubichinon 

(Sazanov and Hinchliffe, 2006). 

Obě přítomné mutace jsou lokalizovány do konzervovaných míst 

podjednotky. Arginin na pozici 77 se vyskytuje ve stejném místě u Y. lipolytica 

nebo u N. crassa, ale není konzervován u E. Coli (Ahlers et al., 2000). Ke druhé 

záměně aminokyseliny u P2 dochází na pozici 159, což je v bezprostředním 

sousedství cysteinu 160, který je 4. cysteinem pro vazbu jednoho ze dvou 

železosirných kofaktorů podjednotky NDUFS8. Další 3 cysteiny potřebné 

pro vazbu centra jsou na pozicích 111, 114 a 117. Sledovaná mutace může 

ovlivňovat i vazbu druhého železosirného centra, protože to se k proteinu váže 

přes cysteiny na pozicích 121, 150, 153 a 156 (Uniprot).  

Kombinace stejných mutací jako u pacienta P2 nebyla doposud v literatuře 

popsána. V roce 2004 byl u jiného pacienta popsán výskyt dvou mutací vedoucí 

k záměně prolinu za leucin na pozici 79 a k záměně argininu za histidin 

v podjednotce NDUFS8. U pacienta byla snížena pouze aktivita KI, ostatní 

komplexy OXPHOS byly v normě. Množství plně uspořádaného enzymu 

odpovídalo pouhým 7 % kontroly (Ugalde et al., 2004). Porovnáme-li literární 

záznamy o mutacích v MTND1 genu a záznamy o mutaci  NDUFS8 genu, 

zjistíme, že u NDUFS8 je popsáno jen velmi málo mutací.  

 

4.2.  Ultrastruktura mitochondrií 

Vnitřní membrána mitochondrie je dějištěm mnoha důležitých 

mitochondriálních procesů např. selektivní transport do organely nebo umístění 

systému oxidativní fosforylace. Z důvodu zvětšení plochy této membrány dochází 

k zvrásnění a vzniku krist, které svým tvarem umožňují co nejefektivněji 

vytvářet lokální změny koncentrace protonů v mezimembránovém prostoru, 

využívané pro syntézu ATP. Vzhled a uspořádání krist podává důležitý obraz 

o metabolickém stavu organely. 
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Ultrastruktura mitochondrií ve fibroblastech pacientů P1 a P2 byla 

pozorována transmisní elektronovou mikroskopiií a v obou případech byly 

pozorovány patologické změny vzhledu mitochondrií.  

Fibroblasty pacienta P1 měly velmi málo mitochondrií s relativně obvyklou 

strukturou, avšak obsahovaly snížené množství krist ve srovnání s kontrolními 

vzorky. Často pozorovaným jevem byl tzv. „onion like“ fenotyp mitochondrií. 

Jedná se o případ, kdy se vnitřní membrána nevchlipuje do matrix, ale obtáčí se 

podél obvodu organely v mnoha vrstvách (Paumard et al., 2002). 

Ačkoli je známa řada kandidátních proteinů jako OPA 1, mitofilin nebo AIF, 

které by se mohly na utváření vnitřní membrány podílet, není tento 

mechanismus dosud zcela objasněn (Zick et al., 2009). Jedním z hlavních 

známých činitelů je ATP syntáza, která je svou oligomerizací zodpovědná 

za tvorbu ohybů vnitřních membrány. Zdá se, že ATP syntáza utvoří ohyb 

a do jeho blízkosti na plochých částech membrány jsou pak směrovány KI a další 

součásti systému OXPHOS (Davies et al., 2011).  

„Onion like“ vzhled mitochondrií není příliš častý a jeho výskyt, pozorovaný 

především u kvasinek, je obvykle spojován s deficiencí ATP syntázy způsobenou 

mutací oligomerizačních podjednotek e nebo g (Velours et al., 2009). V případě 

pacienta P1 nebyla nalezena mutace v genech mtDNA komplexu V, ale analýza 

jaderně kódovaných genů ATP syntázy, mezi které patří i zmíněné oligomerizační 

podjednotky e, g, dosud provedena nebyla. Vzhledem k tomu, že se v tkáni 

vyskytovaly i mitochondrie obvyklého vzhledu, přítomnost mutace v nDNA 

nepředpokládáme. Výsledky western blotu po nativní elektroforetické separaci 

ukázaly snížené množství ATP syntázy, což může být příčinou vzniku „onion like“ 

mitochondriálního fenotypu.  

U pacienta P2 se vyskytovaly mitochondrie téměř bez krist. Zatímco 

u kontrolních snímků jsou kristy většinou zakotvené jedním koncem a druhým 

směřují do matrix, u pacienta P2 se vyskytovaly případy, připojení oběma konci 

a krista tvořila jen jakousi malou smyčku. Pozorování u pacienta P2 dokazuje, 

že za biogenezí vnitřní mitochondriální membrány nestojí pouze KV. Pacient P2 

má totiž na western blotu významně navýšené množství komplexu V. 
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Za předpokladu, že za utvářením krist stojí pouze ATP syntáza, by musel mít 

pacient množství krist normální nebo zvýšené, což se nepotvrdilo. 

 

4.3.  Mitochondriální síť 

V buňkách je obrovský počet mitochondrií, které se propojují 

do dynamického retikula, jehož vzhled odráží jak fyziologické tak patologické 

změny v metabolismu buněk. (Rasbach and Schnellmann, 2007). 

Za normálních podmínek je mitochondriální síť přibližně homogenně 

rozprostřena po celé buňce, často větvena a relativně komplexní. V případě 

neobvyklých situací jako je vysoká míra oxidativního stresu, dochází ke změnám 

uspořádání sítě a zvyšování fragmentace (Koopman et al., 2005a). Při nedostatku 

živin nebo při poškození systému OXPHOS, může následkem adaptačních 

mechanismů zahrnujíchích signály vedoucí k mobilizaci buňky docházet 

i perinukleární kumulaci mitochondrií (Benard et al., 2007). 

Podle mnoha studií mají poruchy komplexu I na vzhledu mitochondriální 

sítě velký podíl a jsou sledovány jak na buňkách pacientů s izolovanou poruchou 

tohoto enzymu, tak na modelech deficience, kdy je komplex I inhibován 

specifickým inhibitorem rotenonem. Je známo, že nelze propojit určitou 

morfologickou změnu retikula s konkrétním poškozením podjednotky podobně 

jako je tomu u klinických projevů mitochonriálních onemocnění (Koopman et al., 

2005b). Při pokusech s inhibicí komplexu I rotenonem však byly pozorovány 

změny v závislosti na zvyšující se koncentraci inhibitoru (Koopman et al., 

2005a).   

Při sledování dopadu poškození komplexu I na metabolismus fibroblastů 

od pacientů P1 a P2 byla pozorována i struktura mitochondriální sítě. Značení 

bylo provedeno za nativních podmínek použitím fluorescenční sondy MitoTracker 

Green (MitoSciences) a ukázalo se, že u obou pacientů vykazovala síť patologické 

změny ve srovnání s kontrolními fibroblasty.  

U pacienta P1 byl pozorován vyšší stupeň fragmentace mitochondriálního 

retikula, relativně nižší množství mitochondrií v buňce a výskyt izolovaných 

úseků tvořících „kuličky“, případně „kroužky“ (Obr. 15). Vyšší míra fragmentace 

sítě spojená s defektem komplexu I byla popsána již v roce 2004 při sledování 
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souboru pacientů s izolovaným poškozením KI (Capaldi et al., 2004), stejný 

fenomén byl ukázán i při inhibici komplexu I ve fibroblastech vysokými dávkami 

rotenonu. Síť fragmentovala a docházelo k cirkularizaci rozpadlých fragmenů 

(Benard et al., 2007), podobně jako v našem modelu deficience komplexu I 

(Obr. 19). 

Výskyt izolovaných kroužků a kuliček (v literatuře označovaných jako nuts) 

u pacienta P1 byl velmi častý a byl pozorován přibližně v 80% sledovaných 

buněk. Podobné kuličkové i kroužkové struktury byly identifikovány 

i ve fibroblastech inhibovaných rotenonem v koncentracích, které odpovídaly 

přibližně 60% poklesu mitochondriální respirace a vyšších (Benard et al., 2007). 

Vzhledem k poklesu aktivity komplexu I a dalších sledovaných komplexů 

OXPHOS u pacienta P1 na 50 % kontrol, koreluje náš výsledek s modelem 

deficience Benarda a kol. Elektronmikroskopické snímky ultrastruktury 

mitochondrií u P1 prokázaly přítomnost tzv. „Onion like“ mitochondrií. Je možné, 

že kroužky pozorované v mitochondriální síti odpovídají těmto strukturám, avšak 

potvrzení je pod hranicí dostupného rozlišení a vyžádá si další pokusy.  

Proč dochází ke vzniku kroužků  fragmentovaných mitochondrií není zcela 

jasné, ale proces může být poháněn snahou zvýšit komplexitu sítě a obnovit tak 

mitochondriální rovnováhu tím, že se fragment rozpadlé sítě spojí s nejbližším 

možným fragmentem (St-Pierre et al., 2002) (Benard et al., 2007). V případě, 

že dojde k propojení téhož fragmentu sítě, však bohužel dochází k větší izolaci 

organel.  

Mitochondriální síť ve fibroblastech pacienta P2 také vykazovala 

patologické změny ve srovnání s kontrolními buňkami (Obr. 15). Na rozdíl 

od pacienta P1, nebyla v tomto případě síť tolik fragmentovaná ani zde nebyly 

pozorovány „kuličky“. Nejzásadnější pozorovatelnou změnou proti kontrole byla 

patologická distribuce mitochondrií v rámci celé buňky. Organely nebyly 

rozmístěny rovnoměrně v celé cytoplasmě, ale docházelo ke kumulaci v blízkosti 

jádra. Do okrajových částí buď mitochondrie nedosahovaly vůbec, nebo bylo 

přítomno několik málo dlouhých zfúzovaných tubulů.  

Perinukleární kumulace mitochondrií byla pozorována v HELA buňkách 

kultivovaných v glukózovém mediu, tedy v prostředí, kdy rakovinné buňky 
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využívají k syntéze ATP především glykolýzu a buňka není bezprostředně závislá 

na oxidativní fosforylaci (Rossignol et al., 2004). U normálních fibroblastů s tímto 

fenotypem lze spíše očekávat, že umístění mitochondrií do blízkosti jádra 

umožňuje KI deficientní buňce zajistit maximální množství ATP pro životně 

důležité procesy jako je replikace DNA a exprese nezbytných genů .   

 

4.4.  Reaktivní formy kyslíku a deficience komplexu I 

Kyslíkové radikály (ROS) jsou deriváty sloučenin kyslíku obsahující 

nepárový elektron, který jim dodává vysokou reaktivitu. Jejich produkce je 

nejčastěji zmiňována v souvislosti s mitochondriemi a jejich metabolismem, kde 

vznikají jako vedlejší produkt oxidativních dějů. Ke kyslíkovým radikálům 

vyskytujícím se v buňkách patří především superoxid (O2 ˙), peroxid vodíku 

(H2O2) a hydroxylový radikál (OH ˙). ROS mohou díky své reaktivitě interagovat 

s buněčnými strukturami a vést k jejich poškození například tvorbou mutací 

v DNA nebo peroxidací lipidů membrány, která může vést k destabilizaci 

superkomplexů systému OXPHOS a tím vést k defektu oxidativní fosforylace. 

Za normální situace jsou ROS vzniklé v mitochondriích redukovány pomocí 

mitochondriálních a cytosolických superoxid dismutáz (Jackson, 2009) 

a k poškození buněk nedochází. Při nerovnováze produkce a degradace radikálů, 

se mohou ROS dostávat do okolí a interagovat s ním (Pitkanen and Robinson, 

1996).  

Za jednoho z největších producentů kyslíkových radikálů je považován 

komplex I. Ze studie z roku 2002 ale vyplývá, že toto tvrzení platí pouze v případě 

inhibice nebo poškození KI. Není-li komplex inhibován nebo defektní, vzniklé 

ROS jsou velmi rychle odstraněny antioxidačními enzymy a metabolismus buněk 

není nijak ohrožen (St-Pierre et al., 2002).  

V rámci studie byl zkoumán výskyt mitochondriálních i cytosolických ROS 

ve fibroblastech sledovaných pacientů P1 a P2 a kontrolní fibroblasty byly 

využity pro model deficientního komplexu I inhibicí rotenonem. 

Zatímco neopůsobené buňky obsahovaly nízké množství superoxidu, 

u modelu deficience KI byl signál významně vyšší, docházelo k fragmentaci 

mitochondriální sítě a počínající apoptóze. Při desetkrát nižší koncentraci 
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rotenonu (5 μM) nebyla pozorována změna množství ROS v inhibovaných 

a neinhibovaných buňkách. Pozorování odpovídá poznatkům, že hladina 

kyslíkových radikálů v inhibovaných fibroblastech se zvyšuje až při vysokých 

koncentracích inhibitoru, zatímco při nízkých hladinách se inhibice KI 

na množství radikálů neprojeví (Benard et al., 2007).  

U námi použité koncentrace rotenonu (50 μM) bylo prokázáno, že inhibuje 

aktivitu komplexu I z více než 80% (Koopman et al., 2005a). Bylo možno 

pozorovat zvýšení množství ROS vedoucí k disrupci mitochondriální sítě 

(Obr. 19), pokles adheze buněk k povrchu a počínající apoptózu. Podle pozorování 

inhibovaných fibroblastů Benardem a jeho kolegy se zdá, že zvýšení ROS vede 

do určité hladiny k cirkularizaci (tvorba kroužků a smyček) mitochondriální sítě 

následkem oxidativního stresu. V této situaci buňky přestávají proliferovat, 

ale jedná se o stav reverzibilní. Při dalším navýšení ROS, dochází k ireverzibilní 

fragmentaci mitochondriálního retikula, což se zdá být posledním předstupněm 

apoptózy (Benard et al., 2007). 

Detekce přítomnosti ROS v mitochondriích fibroblastů u pacientů P1 a P2 

potvrdila, že defekt komplexu I vede ke zvýšené přítomnosti superoxidu v buňce 

(Capaldi et al., 2004). V obou případech byl signál významně silnější než 

u kontrolních buněk.  

Konkrétní místo možného vzniku kyslíkových radikálů na KI stále nebylo 

jasně nalezeno. Z pokusů vyplývá, že k úniku ROS dochází směrem do matrix 

a předpokládá se, že zdrojem je membránové rameno KI (St-Pierre et al., 2002). 

Mutace m.3697G>A u pacienta P1 způsobuje aminokyselinovou záměnu 

konzervovaného glycinu za serin v jedné z extramembránových smyček ND1 

podjednotky (Kirby et al., 2004). Extramembránové domény podjednotky obsahují 

řadu evolučně konzervovaných aminokyselin a se zdají být esenciální pro správné 

uspořádání celého KI. Podjednotka ND1 jednak spoluvytváří vazebnou kavitu 

pro ubichinon (Prieur et al., 2001) a jednak je nezbytná pro spojení periferního 

a membránového ramene komplexu (Sinha et al., 2009). Je pravděpodobné, 

že záměna konzervovaného malého glycinu za delší serin může vést k závažným 

prostorovým alteracím, které znemožní správné vytvoření vazebného místa pro 

ubichinon. Při slabší vazbě ubichinonu může snadněji docházet k uvolnění 
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elektronů mimo požadovanou dráhu a ty následně reagují s okolními molekulami. 

Další možností je nedostatečně kompaktní propojení periferního a membránového 

ramene kvůli strukturní překážce a opět může dojít k nežádoucímu úniku 

elektronu.  

Mutovaná podjednotka NDUFS8 u pacienta P2 nese dvě železosirná centra 

N6a a N6b, kterými prochází elektrony pocházející z NADH. Pacient má dvě 

záměnové mutace c.[229C>T], kdy dochází k záměně argininu za tryptofan 

a c.[476C>A], která mění alanin za aspartát. Obě aminokysliny jsou evolučně 

stabilní, navíc druhá záměna se vyskytuje v těsné blízkosti jednoho ze čtyř 

cysteinů umožňujících vazbu N6a kofaktoru (Uniprot). Delší řetězec aspartátu 

může stéricky bránit správnému přichycení kofaktoru, což vede ke snížení 

efektivity transportu elektronů na poslední železosirné centrum a právě zde 

může dojít k úniku elektronů. Dalším možným důsledkem je opět vytvoření 

stérické překážky v elektronové dráze. 

 

4.5.  Množství a složení komplexu I  

Nativní elektroforetická separace a následná imunodetekce plně 

uspořádaného komplexu I systému OXPHOS v mitochondriích fibroblastů 

prokázala významné snížení obsahu nativního enzymu u obou pacientů. 

U pacienta P1 bylo snížení KI na 30 % kontroly a u pacienta P2 na 60 % kontroly.  

Popsané příklady mutací v katalyticky důležitých podjednotkách KI vždy 

ovlivňují uspořádání komplexu do jeho nativní formy. Mutace m.3697G>A 

pacienta P1 byla popsána v roce 2004 a snížení množství plně uspořádaného 

komplexu I dosahovalo pouhých 25 % kontrolní hodnoty (Kirby et al., 2004). 

V souboru pacientů s různými mutacemi katalytických podjednotek KI ze studie 

Cristiny Ugalde a kol. vyplývá, že mutace těchto složek komplexu I brání jeho 

správnému uspořádání (Ugalde et al., 2004). Námi sledovaní pacienti navíc nesou 

mutaci v podjednotkách ND1 a NDUFS8 komplexu I, u nichž byla prokázána role 

v asemblačním procesu (Prieur et al., 2001), (Chevallet et al., 1997). 

Detekce vybraných podjednotek komplexu I pomocí SDS PAGE a následnou 

imunodetekcí prokázala rozdíly v jejich zastoupení. Zatímco množství 

podjednotky ND1 je u obou pacientů zvýšené, množství podjednotek NDUFA9 
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a 8 kDa je u pacientů nižší v porovnání s kontrolou. Zastoupení podjednotky 

Grim-19 se u kontroly a pacientů neliší. Výsledek značení podjednotky Grim-19 

koreluje s imunocytochemickým pokusem. Je tedy pravděpodobné, že i exprese 

samostatných podjednotek je ovlivněna množstvím plně asemblovaného 

komplexu. Exprese podjednotky ND1 u pacienta P1 může být zvýšena díky 

zhoršené schopnosti připojení ramen komplexu k sobě nebo kvůli nutnosti 

přestavět vazebnou kapsu pro ubichinon, jejíž tvar by mohl být ovlivněn 

přítomnou mutací. Navýšení množství ND1 podjednotky u pacienta P2 by mohlo 

být vyvoláno prostě jen signálem o nedostatečném množství nativního enzymu.   

 

4.6.  Proteinové zastoupení komplexů II, III, IV a V systému 
oxidativní fosforylace v izolovaných mitochondriích 
a zastoupení vybraných podjednotek komplexu IV  

Nativní elektroforetická separace a následná imunodetekce nativních plně 

uspořádaných komplexů systému OXPHOS z izolovaných mitochondrií ukázalo 

zajímavé vlivy defektu KI na expresi ostatních komplexů dráhy. 

U pacienta P1 byl oproti kontrole snížen komplex III (65,9 %), komplex IV 

(12,5 %) a komplex V (77,5 %). Množství komplexu II bylo navýšeno o 61 % 

kontrolní hodnoty. Kromě vlivu defektu v asemblačně důležité ND1 podjednotce, 

může pokles komplexu I souviset s velmi nízkým zastoupením KIV i s nižším 

výskytem KIII, protože KI, KIII a KIV asociují do superkomplexu I1III2IV1, který 

obsahuje až 67 %  komplexu I v savčích buňkách. Dalších 17 % KI je uspořádáno 

do struktury I1III2. Superkomplexové uspořádání mimo jiné stabilizuje jednotlivé 

komplexy a umožňuje vyšší kinetiku probíhajících reakcí. Můžeme tedy 

předpokládat, že pokles množství KI na 30 % kontroly může výrazným způsobem 

ovlivnit stabilitu a celkový výskyt komplexů III a IV (Lenaz et al., 2012). Místo 

kontaktu KI s KIV v superkomplexech je pravděpodobně ve střední části 

membránového ramene KI. Tato oblast je od ND1 podjednotky značně vzdálena, 

ale vezmeme-li v úvahu, že strukturní disrupce vyvolaná záměnou aminokyseliny 

narušuje pozici HL helixu ND5 podjednotky komplexu I, který se táhne podél celé 

katalytické části membránového ramene, je teoreticky možné, že dochází 
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i k narušení kontaktu obou komplexů v superkomplexovém uspořádání (Lenaz et 

al., 2012). 

 Nedostatek plně asemblovaného KI, může sekundárně vézt k nižší syntéze 

KIII nebo IV, čímž se narušuje potřebná rovnováha a komplexy snadněji 

destabilizují nebo hůře utvářejí vyšší celky. Výsledky SDS elektroforézy a 

imunodetekce podjednotek Cox II a Cox Va  komplexu IV prokázaly nárůst 

množství proti kontrole.  Při defektu komplexu I může sekundárně docházet 

nešpatnému uspořádání komplexu IV (Lenaz et al., 2012). U kvasinek bylo navíc 

prokázáno, že při defektu ATP syntázy spojeném s poklesem jeho proteinového 

množství, dochází k významnému snížení zastoupení plně uspořádaného KIV 

(Rak et al., 2007). Vzhledem k tomu, že i u pacienta P1 je množství ATP syntázy 

redukováno, nemůžeme tuto souvislost vyloučit.   

Komplex II je u pacienta P1 navýšen na 161 % kontrolní hodnoty a zdá se, 

že se jedná o kompenzační reakci na defekt KI.  

Na rozdíl od pacienta P1, kde byla většina komplexů systému OXPHOS 

snížena, je možno u pacienta P2 vypozorovat opačný trend. Množství komplexu I 

klesá k 60 % kontroly, ale množství KII je zvýšené na 192 %, KIII na 120 % 

a komplex V je navýšen dokonce na 226 % kontroly. Vyjímku tvoří KIV, který je 

mírně snížen na cca 86 % kontrolního vzorku. Fibroblasty pacienta P2 se 

jednoznačně snaží kompenzovat deficit komplexu I navýšením ostatních složek 

dráhy. Nejmarkantněji můžeme změnu pozorovat u KII, který je druhým 

vstupním enzymem dráhy a pak u KV, který převádí vzniklý protonový gradient 

na ATP. Podobný kompenzační jev byl pozorován i u jiných pacientů 

s mitochondriální poruchou (Kovářová et al., 2012).  

Na první pohled se může zdát, že snížené množství komplexů systému 

oxidativní fosforylace i jejich nižší aktivita u pacienta P1 bude mít závažnější 

dopady než porucha u pacienta P2, kde můžeme sledovat ukázkový příklad 

kompenzační reakce buněk. Je ale možné, že u pacienta P1 došlo k jakémusi 

ustálení metabolismu buněk na určité bazální hladině potřebné pro minimální 

zabezpečení energie, zatímco snaha pacienta P2 kompenzovat defekt KI 

nadexpresí složek OXPHOS systému může vést k mnohem vyšší energetické 

zátěži. U pacienta P1 musíme navíc zohlednit naši neznalost heteroplasmie v 
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nervové a srdeční tkáni. Vzhledem k možné rozdílné distribuci mutovaných 

mtDNA během vývoje, může být v těchto důležitých tkáních počet mutovaných 

DNA molekul výrazně nižší než je tomu ve fibroblastech. 

 

 

4.7. Detekce komplexů I a IV ve fibroblastech pomocí 
imunocytochemie 

Přítomnost komplexu I a IV byla sledována i pomocí imunocytochemie. 

Pokusy ukázaly u pacienta P1 mírně snížené množství KI i KIV, přibližně stejné 

zastoupení KI u pacienta P2 a kontroly a zvýšené množství KIV. Nepříliš velký 

rozdíl v signálu pro KI u pacientů a kontrol mohl být způsoben tím, že obě 

sledované podjednotky vstupují do asemblačního procesu velmi brzy. Podjednotka 

NDUFS3 je dokonce považována za první vstupující podjednotku. Podjednotka 

Grim-19 vstupuje do asemblace také v časných fázích uspořádávání, ale není 

jasné, zda před nebo po vstupu mutovaných podjednotek (Mimaki et al., 2011). 

Je tedy pravděpodobné, že vizualizace imunocytochemickou metodou ukazuje 

i neúplné subkomplexy KI. 

 

4.8.  Katalytická aktivita komplexů I, II a IV dýchacího řetězce 

Enzymatická aktivita KI, II a IV ve fibroblastech byla měřena po nativní 

separaci proteinů v gelu histochemicky.  

U pacienta P1 bylo pozorováno snížení aktivity u všech sledovaných 

komplexů. Komplex I měl aktivitu sníženou na 50 %, aktivita komplexu II 

dosahovala 76 % kontrolní hodnoty a aktivita komplexu IV byla stanovena 

na pouhých 7 % v porovnání s kontrolním vzorkem. Proteinová analýza množství 

KI prokázala snížení KI na 30 %, zatímco aktivita odpovídá cca 50 % kontroly. 

Pokles aktivity zcela neodráží snížení proteinového množství komplexu I. 

Důvodem může být fakt, že enzym nepracuje za normálních podmínek na 100 %, 

ale udržuje si určitou rezervní kapacitu pro případ náhlého zvýšení potřeby 

energie jako bylo pozorováno v případě komplexu IV (Pecina et al., 2003). KI 

v kontrolních fibroblastech tedy nepracuje zcela naplno, protože k tomu není 
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důvod, zatímco snížené množství komplexu I u pacienta P1 nutí enzym zvýšit 

aktivitu na maximum, aby stačil pokrýt potřeby buňky.  

Naopak u komplexu II je aktivita snížená i přes navýšené proteinové 

množství enzymu. Aktivita KII může být inhibována zpomalením citrátového 

cyklu. KII  v citrátovém cyklu reoxiduje FADH2, z nějž odebírá elektrony a posílá 

je na KIII. V případě nedostatečné funkce KI, dochází k hromadění NADH 

v matrix, což je signálem ke zpomalení citrátového cyklu, během kterého jsou 

kofaktory NAD a FAD redukovány. Zpomalení cyklu způsobí snížení množství 

redukovaného FADH2, tedy substrátu KII a aktivita se tudíž snižuje (Voet and 

Voet, 1995). Dalším možným důvodem nízké aktivity KII je zvýšené množství 

ROS u pacienta, protože bylo potvrzeno, že nárůst reaktivních kyslíkových 

radikálů inhibuje funkci komplexu II (Moser et al., 2009). 

Velmi nízká aktivita KIV koreluje s jeho proteinovým zastoupením 

u pacienta P1.  

U pacienta P2 je situace odlišná. Aktivita KI dosahuje cca 31 %, 

ale množství enzymu odpovídá téměř 60 % kontrolních vzorků. Zdá se tedy, 

že mutace NDUFS8 podjednotky má větší vliv na aktivitu enzymu než na jeho 

asemblaci do nativní formy, což koreluje s poznatky studie kolektivu Cristiny 

Ugalde (Ugalde et al., 2004). Nicméně zdá se, že jakákoliv mutace jaderně 

kódované podjednotky katalytického jádra KI zhoršuje schopnost komplexu 

asemblovat do plné velikosti a tím do plné funkčnosti (Kerscher et al., 2001).  

Aktivita komplexu II u pacienta P2 je zvýšená cca na 131 % a proteinové 

množství komplexu dosahuje téměř 200 % v porovnání s kontrolou. Stejně jako 

u pacienta P1 může být i tady aktivita inhibována zvýšeným množstvím ROS 

v buňkách nebo zpomalením citrátového cyklu. 

 KIV má snížené proteinové množství k 86 % a aktivitu k 60 % a zřejmě se 

jedná o podobný trend jako v předchozím případě.  

   

4.9.  Spotřeba kyslíku ve fibroblastech 

Polarografické měření spotřeby kyslíku ve fibroblastech pacientů a kontrol 

ukázalo, že oba pacienti mají proti kontrole sníženou spotřebu kyslíku 

komplexem I. Respirace u komplexu I u P1 odpovídá 76,5 %. Sukcinát stimuloval 
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respiraci prostřednictvím komplexu II na 112 % kontrolní hodnoty. Po přídavku 

inhibitoru antimycinu A zůstalo velmi vysoké pozadí, což může být příčinou 

zdánlivě velmi nízké respirace u komplexu II a nemusí tedy tato hodnota značit 

deficienci enzymu. I když histochemické měření aktivity komplexu II snížení 

ukázalo. Spotřeba kyslíku měřená u KIV byla zvýšená, což je vzhledem k jeho 

nízkému množství překvapivé. 

U pacienta P2 byla zaznamenána snížená spotřeba kyslíku na komplexu I 

i na všech ostatních sledovaných komplexech. Spotřeba na KI dosahovala u P2 

jen 2,3 % kontrolní hodnoty. Po přidání sukcinátu byla respirace prostřednictvím 

komplexu II stimulována na 77 % kontrolní hodnoty a měření na komplexu IV 

ukázalo jen cca 66%. Zatímco výsledky u komplexu II nekorelují s ostatními 

analýzami, kde jsme zaznamenali zvýšené proteinové množství i katalytickou 

aktivitu, měření u komplexu IV přibližně odpovídá ostatním pozorováním. 



88 

 

5 Souhrn 
Studie funkčního dopadu poruchy komplexu I ukázala, že defekt komplexu I 

v katalyticky důležitých podjednotkách ND1 a NDUFS8 vede na úrovni buňky 

k závažným změnám. 

Uspořádání mitochondriální sítě vykazovalo u obou pacientů patologické 

změny oproti kontrole. Ultrastruktura mitochondrií pacienta P1 i P2 ukázala 

snížený počet krist a u P1 se navíc vyskytovaly i mitochondrie s „onion like“ 

fenotypem. U obou pacientů byl oproti kontrolním vzorkům významně navýšen 

obsah kyslíkových radikálů a toto zvýšení bylo pozorováno i na modelu deficience 

komplexu I kontrolních buněk. 

Hladina heteroplasmie mitochondriální mutace m.3697G>A u pacienta P1 

dosahovala ve fibroblastech 96 %. 

Na enzymatické úrovni byl u obou pacientů prokázán pokles spotřeby 

kyslíku komplexem I, snížené množství plně uspořádaného komplexu I a snížení 

katalytické aktivity enzymu.  

U pacienta P1 defekt postihuje především množství komplexu I s následným 

snížením množství komplexů III, IV a V OXPHOS, přičemž dopad na komplex IV 

je značný. I přes vyšší proteinové zastoupení KII u P1, byla katalytická aktivita 

snížena stejně jako u ostatních komplexu systému. 

U pacienta P2 defekt fatálně postihuje funkci enzymu jak na úrovni aktivity 

tak i dýchání s následnou kompenzační odpovědí buňky ve formě významně 

zvýšené syntézy proteinů ostatních komplexů OXPHOS. Tato snaha však nemá 

požadovaný efekt, protože celková funkce OXPHOS u P2 zůstává snížená. 

Naše výsledky ukázaly, že jaderně kódované defekty mají závažnejší dopady 

než defekty kódované mtDNA. Přestože má poškození komplexu I u pacienta P1 

velmi vážné projevy, zdá se ale, že tělo je schopno si s tímto defektem do určité 

míry poradit. U pacienta P2 bylo poškození komplexu I tak významné, že pacient 

ve věku čtyř měsíců zemřel na kardiopulmonální selhání.  

Onemocnění u obou pacientů bylo diagnostikováno ze svalové biopsie. 

Vzhledem k tomu, že u pacienta P1 se i přes vysoký stupeň heteroplasmie 

sledované mutace ve svalu nepodařilo defekt biochemicky prokázat a vzhledem 
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ke komplikované dostupnosti a kultivovatelnosti svalové tkáně, jsme se pokusili 

prokázat, že lépe dostupné kožní fibroblasty mohou být vhodným nástrojem pro 

diagnostiku i charakterizaci onemocnění. Dosažené výsledky potvrzují, že kožní 

fibroblasty jsou snadno kultivovatelné a díky své citlivosti k poškození mohou být 

vhodným materiálem pro diagnostiku mitochondriálních onemocnění. 
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