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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

A     adenine  

AA    acrylamide 

AA   amino acid 

AAA ATPáza  ATPase associated with various cellular activities 

Aβ   amyloid β 

Abp1   actin binding protein 1 

Ala    alanine 

APS    amonium persulfate 

Atg18    autophagy-related 18 

ATP    adenosintriphosphate 

BSA   bovine serum albumin 

C    cytosine 

CDC48  cell division cycle 48 

CM    complete medium  

Cys    cysteine 

DNA    deoxyribonucleic acid 

DTT    dithiotreitol 

EDTA  ethylenediaminetetraacetic acid  

ER   endoplasmic reticulum  

ERAD   endoplasmic reticulum associated protein degradation 

eRF1,3   eukaryotic peptide chain release factor 1,3 

G   guanine 

GA    Golgi apparatus 

GDI    guanine nucleotide dissociation inhibitory factor 

GFP    green fluorescent protein 

Glu    glutamic acid 

His    histidine  

HRF    histamine releasing factor 

HS    heat shock 

Hsp    heat-shock protein 
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ChT-L   chymotrypsin-like 

IgG    imunoglobulin G 

IPOD    insoluble protein deposit 

JUNQ    juxtanuclear quality control compartment 

kDa    kilo Dalton 

LB    Lewy bodies  

LB medium   lysogeny broth medium 

Leu    leucine 

Lys    lysine 

MBA    N,N´-methylene-bis-acrylamide 

Met    methionine 

MM    minimal medium 

Mmi1    microtubule and mitochondria interacting protein 1 

mRNA   messenger ribonucleic acid 

mRNP   messenger ribonucleoprotein 

MTOC   microtubule organizing center 

NAC non-amyloid β component of Alzheimer´s disease amyloid 

plaques 

NACP    NAC precursor  

NatB    N-terminal acetyltransferase B 

OD600    optical density (měřeno při vlnové délce 600 nm) 

p23    protein 23 

Pab1   poly(A)binding protein 1 

PAS    pre-autophagosomal structure 

PB   processing bodies  

PCR   polymerase chain reaction 

PD    Parkinson´s disease 

PEG    polyethylene glykol  

PKR   proteinkinase dsRNA-activated 

PLD2    phospholipase D2 

Plk1    polo-like kinase 1 

Pma1    plasma membrane ATPase 1 

PRD   prion-like domain 

Pro    proline 
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RFP   red fluorescent protein 

ROS    reactive oxygen species 

RPM    revolutions per minute 

Rpn1   regulatory particle non-ATPase 1 

SDS-PAGE  sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis 

SG   stress granules 

Sla2    synthetic lethal with Abp1 2 

SPB    spindle pole body 

ssDNA   salmon sperm DNA 

Sup35   supressor 35 

TCA   trichloracetic acid 

TCTP   translationally controlled tumour protein 

TEMED  N,N,N´,N´-tetramethylethylenediamine 

Thr   threonine  

TIA1   T-cell-restricted intracellular antigen 1 

TIAR   TIA 1-related protein 

Tma19   translation machinery associated protein 19 

Tris   tris(hydroxymethyl)aminomethane  

Tub4   γ-tubulin 4 

UPS   ubiquitin-proteasome system 

Ura    uracil 

WB   Western blot 

WT   wild type 

YNB   yeast nitrogen base 

YPD médium  yeast peptone dextrose medium 

Ypk9   yeast PARK9 

Ypp1   alpha-synuclein protective protein 1 

Ypt1   yeast protein two 1 
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1 ÚVOD 

Proteiny pro své fungování potřebují zaujmout správnou trojrozměrnou strukturu, tzv. 

nativní konformaci. Tato forma je nestabilní a zejména za různých stresových podmínek může 

dojít k jejímu rozbalení a vytvoření nesprávné struktury. Buňky se před poškozením proteinů 

a dalších buněčných součástí brání. Jednou z možností je změna struktury poškozených 

(aberantních) proteinů a vytvoření jejich správné konformace za účasti chaperonů. Degradace 

je další z cest, jak regulovat množství nativních i aberantních proteinů v buňce. Ubiquitin-

proteasomový systém (UPS) je hlavním cytosolickým systémem, který zajišťuje štěpení 

proteinů určených k degradaci. Dalším způsobem, jak udržovat homeostázu proteinů, je jejich 

štěpení pomocí proteolytických enzymů ve vakuole či lysozomu.  

Pokud dojde k poškození nebo zahlcení systémů, které kontrolují kvalitu proteinů, 

nastává agregace aberantních proteinů. Agregace je fenomén pozorovaný u všech organismů. 

Nejedná se o náhodné shlukování aberantních proteinů, nýbrž o organizovaný aktivní proces, 

který má zřejmě ochranný vliv. Proteinovým agregátům a inkluzím byly připisovány škodlivé 

účinky. Často jsou pozorovány jako průvodní znaky různých chorob, a také proto jsou 

považovány za příčinu vzniku onemocnění. Nicméně, jak se poslední dobou ukazuje, 

agregace proteinů má spíše ochranný vliv. Toxické jsou ve skutečnosti rozpustné oligomery 

aberantních proteinů. Při agregaci dochází k odklízení těchto oligomerů z míst, kde by mohly 

interferovat s normálním fungováním buněčných procesů. Agregace představuje způsob, jak 

buňce umožnit přežívání za podmínek, při kterých dochází k poškození proteinů, ať už 

se například jedná o špatné sbalení vlivem vnějších stresů nebo o důsledek genetické mutace. 

Nicméně i agregáty, přestože méně toxické než oligomery aberantních proteinů, jsou pro 

buňku zatěžující.  

Existují různé typy proteinových agregátů a inkluzí, které se liší svými vlastnostmi, 

lokalizací či mechanismem vzniku. Potenciálně toxické polypeptidy náchylné k agregaci jsou 

rozděleny do dvou typů inkluzí. Jedné v blízkosti jádra, JUNQ (juxtanuclear quality control 

compartment), jejichž vytváření bývá přechodné. Zde se hromadí především rozpustné 

proteasomové substráty. Druhý typ inkluzí představuje IPOD (insoluble protein deposit) 

lokalizované na periferii buňky u vakuoly. Tato inkluze se vytváří spíše za stresových 

podmínek či při poškození proteasomu a shromažďuje nerozpustné amyloidogenní proteiny, 

jako jsou např. priony nebo huntingtin, protein zodpovědný za Huntingtonovu chorobu. 

Dalším typem intracelulární inkluze je agresom, inkluze, která se vytváří v oblasti MTOC 
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(microtubule organizing center) při inhibici proteasomu. Specifickým typem 

bezmembránových proteinových agregátů jsou stresové granule, které obsahují zejména 

RNA, esenciální složky translačního aparátu a malé ribozomální podjednotky. Tento typ 

agregátů byl za určitých specifických stresových podmínek zjištěn ve všech eukaryotických 

buňkách včetně kvasinek Saccharomyces cerevisiae.  

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae představuje modelový organismus hojně 

využívaný pro objasnění různých buněčných procesů probíhajících v eukaryotických 

buňkách. Studium chování proteinů za stresových podmínek není výjimkou. Jak se ukázalo 

zejména v poslední době, řada mechanismů podílejících se na agregaci proteinů je evolučně 

konzervovaná. Vzhledem k velmi dobré přístupnosti kvasinek pro genetické manipulace lze 

očekávat, že budou nalezeny nové farmaceutické cíle využitelné například v boji proti 

neurodegenerativním chorobám. 
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2 LITERÁRNÍ ÚVOD 

2.1 Stresové granule 

Eukaryotické buňky odpovídají na působení stresových podmínek zastavením 

translace a akumulací mRNA a asociovaných proteinů do granulí nazývaných stresové 

granule (SG, stress granules). Jedná se o cytoplazmatická ohniska, která nejsou ohraničena 

membránou. Stresové granule vznikají pouze za stresů, které vedou k inhibici translace, oproti 

tomu jiná seskupení obsahující mRNA nazývaná jako „processing bodies – P-bodies“ 

můžeme pozorovat i u nestresovaných rostoucích buněk (shrnuto Erickson and Lykke-

Andersen, 2011). SG byly pozorovány u kvasinek i u vyšších eukaryot včetně rostlin. Funkce 

stresových granulí není zcela objasněna. Jeví se však jako přechodná struktura pro uskladnění 

mRNA a preiniciačního translačního aparátu, kde tyto složky přečkávají nepříznivé 

podmínky. Po odeznění stresu mohou být složky uvolněny a pokračovat v translaci (Anderson 

and Kedersha, 2009). 

Tvorbu stresových granulí spouští různé stresové podmínky, např. oxidativní stres, 

teplotní šok, UV záření nebo virová infekce. Dochází k odpoutání mRNA od polyzomů, 

zastavení iniciace translace a přesunu molekul mRNA s asociovanými proteiny do granulí. 

SG obsahují základní komponenty shodné pro všechny eukaryotické organismy. Mezi tyto 

základní složky patří netranslatovaná mRNA, iniciační komplexy eIF3, eIF4F, eIF4B, dále 

malá podjednotka ribozomu 40S a protein Pab1 (poly(A) binding protein 1). Další proteiny 

vyskytující se v SG nejsou univerzální a jejich výskyt se liší ve stresových granulích různých 

organismů. Jsou to proteiny, které vážou mRNA, a které jsou spojené s translačním umlčením 

či stabilitou mRNA. Dále jsou to proteiny spojené s metabolismem RNA jiným než translací 

a degradací. Ribonukleoproteinové komplexy (mRNP) nejsou v granulích zachyceny stabilně. 

Složky stresových granulí jsou v dynamické rovnováze s translatujícími polyzomy (Anderson 

and Kedersha, 2009).  

Základní složkou P-bodies (PB) je taktéž nepřekládaná mRNA a také některé další 

komponenty společné se stresovými granulemi. Bylo prokázáno, že některé proteiny se z PB 

přesouvají do stresových granulí. I jeden typ mRNA se může nacházet jak v PB, tak v SG. 

Místo preiniciačního komplexu však „processing-bodies“ obsahují proteiny Dcp1, Dcp2 

(decapping protein 1, 2) a další komplexy zodpovědné za degradaci mRNA. „P-bodies“ 
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přechodně asociují se stresovými granulemi a umožňují přenos vybraných mRNP (shrnuto 

Erickson and Lykke-Andersen, 2011). 

Ve většině případů je pro vytvoření stresových granulí potřebná fosforylace 

iniciačního translačního faktoru eIF2α (Anderson and Kedersha, 2009). Neplatí to však vždy, 

např. kvasinkové SG vytvářené po tepelném šoku nebo po ošetření etanolem fosforylaci 

eIF2α nevyžadují (Grousl et al., 2009; Kato et al., 2011). 

Působení stresových podmínek vede nejprve k zastavení iniciace translace, rozpadu 

polyzomů a agregaci ribonukleoproteinů. Vzniká větší množství malých SG, které se zvětšují 

a fúzují. Kinetika sestavování stresových granulí se liší podle typu stresových podmínek 

(Buchan et al., 2011). Po odeznění stresu SG mizejí. Zdá se, že se rozpouštějí, spíše než že 

dochází k jejich fragmentaci (shrnuto Anderson and Kedersha, 2008). 

U savců, primární agregaci řídí proteiny, které zahajují shlukování mRNP a fyzicky 

umožňují skládání granulí, např. proteiny TIA1 (T-cell-restricted intracellular antigen 1) 

a TIAR (TIA-1-related protein), které váží RNA. Tyto proteiny obsahují doménu 

se zvýšeným obsahem glutaminu a asparaginu, podobnou doménám nalezeným u prionů. 

Od toho je také odvozen název domény PRD (prion-like domain). Bez PRD domény 

se stresové granule nevytvoří. Funkci této domény by mohla zastoupit NM-doména 

kvasinkového prionu Sup35, která je taktéž bohatá na glutamin (Gilks et al., 2004). Podobně 

u kvasinkových PB řídí jejich tvorbu protein Lsm4 s C-koncovou oblastí obohacenou 

o glutamin a asparagin. Tento protein představuje, společně s proteinem Edc3, strukturní 

základ PB nezbytný pro jejich sestavení (shrnuto Erickson and Lykke-Andersen, 2011). 

 

Jeden z projektů řešených v naší laboratoři souvisí s problematikou stresových granulí. 

Je zaměřen na zkoumání vlivu teplotního stresu na chování vybraných proteinů u S. 

cerevisiae. Jejich bližší strukturní a dynamická analýza pomůže objasnit jejich přesnou 

funkci. 

Translační terminační faktor Sup35 jsme identifikovali jako jedna ze složek stresových 

granulí u S. cerevisiae (Grousl a spol., osobní sdělení). Tento protein mimo svojí funkci 

v terminaci translace, může existovat i v prionové formě. Prionizaci tohoto proteinu umožňuje 

jeho specifické aminokyselinové složení, konkrétně oblasti bohaté na glutamin. Jako takový je 

tento protein jedním z možných kandidátů na strukturní základ stresových granulí 

Dalším z proteinů nalezených ve stresových granulích indukovaných tepelným 

stresem je protein Mmi1. Jeho funkce není dosud známá. Je však možné, že by nějakým 
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způsobem mohl souviset s odklízením složek stresových granulí, u kterých došlo k poškození 

vlivem zvýšené teploty.  

 

2.2 Mmi1 

2.2.1 TCTP 

TCTP (translationally controlled tumor protein) je savčím homologem proteinu Mmi1 

(Tma19). Jedná se o evolučně vysoce konzervovaný protein hojně exprimovaný ve všech 

eukaryotických organismech a tkáních. Byl nalezen v lidských nádorových buňkách, odtud 

pochází název. Názvů protein dostal více například p23, HRF (histamine releasing factor) či 

fortillin.  

Protein TCTP se skládá ze tří hlavních domén, domény tvořené β listy, flexibilní 

smyčky a helikální domény. V doméně z β-skládaných listů se nachází nejvíce 

konzervovaných aminokyselinových zbytků. Tato oblast je tedy nejspíše důležitá pro 

molekulární interakce. Další vysoce konzervovanou oblast nazvanou TCTP najdeme 

uprostřed flexibilní smyčky. Za vazbu vápenatých iontů a tubulinu zodpovídá α-helikální 

oblast molekuly. 

TCTP je převážně cytosolický protein, ale můžeme ho nalézt i v buněčném jádře. Je 

produkován v mitoticky aktivních buňkách, naopak v tkáních, kde se buňky dělí málo nebo 

vůbec, je jeho exprese na nízké úrovni. Produkce TCTP je regulována jak na transkripční, tak 

na translační úrovni a též širokou paletou extracelulárních signálů. Mohl by být tedy důležitý 

pro biologicky a lékařsky významné procesy. Růstové signály a cytokiny produkci proteinu 

indukují. Různé stresové podmínky a toxické signály mohou vést k jeho snížené i zvýšené 

produkci. TCTP mRNA může negativně regulovat svou vlastní expresi. mRNA je vysoce 

strukturovaná, schopná vázat se na PKR (dsRNA-dependentní proteinkináza) a tím ji 

aktivovat, což ve výsledku vede k vlastní translační inhibici proteinu TCTP (Bommer et al., 

2002). PKR uplatňuje svůj proapoptotický vliv alespoň částečně inhibicí produkce 

antiapoptotických proteinů jako je TCTP (Bommer et al., 2010). 

TCTP má schopnost vázat vápenaté ionty. Do stejné oblasti jako vápník se váže také 

tubulin. Bylo ukázáno, že část proteinů je navázána na mikrotubuly téměř během celého 

buněčného cyklu (Gachet et al., 1999). TCTP je cílem fosforylace proteinkinázou Plk1 (polo-
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like kinase 1), která se účastní regulace buněčného cyklu. Je tedy možné, že odpoutání TCTP 

od mikrotubulů během mitózy souvisí právě s aktivitou Plk1. Mezi interakční TCTP partnery 

patří antiapoptotické proteiny Mcl1 či Bcl-xl (Bommer and Thiele, 2004).  

Protein TCTP se účastní řady důležitých buněčných procesů, jako je buněčný růst, 

průběh buněčného cyklu, maligní transformace a ochrana buněk proti apoptóze a dalším 

následkům různých stresových podmínek. Protein také interaguje s translačním aparátem. 

Působí jako specifický GDI (guanine nucleotide dissociation inhibitory factor) během 

elongační fáze translace (Rinnerthaler et al., 2006 převzato z Cans et al., 2003). Ukázalo se, 

že vykazuje antiapoptotickou aktivitu a nadprodukce proteinu vede ke stabilizaci mikrotubulů. 

Obecně se předpokládá, že vykonává cytoprotektivní funkci (shrnuto Bommer and Thiele, 

2004). Navíc bylo u TCTP zjištěno působení i mimo buňku. Má podobnou aktivitu jako 

cytokiny a spouští například uvolňování histaminu z bazofilních leukocytů (MacDonald et al., 

1995). 

Protein TCTP může být důležitý i z medicínského hlediska. Co se týče rakoviny při 

navrácení z maligního stavu do původního je hladina TCTP v postižených buňkách výrazně 

snížena. A jeho inhibice brání rozvoji maligního fenotypu. Jako faktor způsobující uvolnění 

histaminu z leukocytů se TCTP účastní alergických reakcí u atopických dětí (MacDonald et 

al., 1995) a pravděpodobně se může zapojit i do řady zánětlivých procesů (shrnuto Bommer 

and Thiele, 2004). 

2.2.2 Mmi1 

Mmi1 (microtubule and mitochondria interacting protein 1) je malý (18,7 kDa, 

167 AK) kyselý (pI 4,2) protein (Fleischer et al., 2006; Nevzglyadova et al., 2009). Patří 

do třídy kvasinkových proteinů se základními funkcemi potřebnými pro udržení života každé 

eukaryotické buňky. Jeho přesná funkce však zatím není zcela známá. Bývá označován 

několika názvy, Mmi1, Tma19 (translation machinery associated 19) či systematicky 

YKL056c (Rinnerthaler et al., 2006). 

2.2.2.1 Struktura proteinu 

Mmi1 je velmi konzervovaný protein. Toto se týká nejen aminokyselinové sekvence, 

ale také trojrozměrné struktury. Predikovaná struktura pro Saccharomyces cerevisiae 

odpovídá proteinu z kvasinky Schizosaccharomyces pombe, u něhož je struktura známá (viz 
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obr. 1). Mmi1 se skládá ze tří domén, α-helikální domény, která váže vápenaté ionty 

a interaguje s mikrotubuly, domény tvořené převážně β-skládanými listy, která interaguje 

s translačním elongačním faktorem, a nestrukturované flexibilní smyčky s TCTP oblastí 

charakteristickou pro tuto rodinu proteinů (shrnuto Bommer and Thiele, 2004; Rinnerthaler et 

al., 2006). 

 

 

Obr. 1: Trojrozměrná struktura proteinu Mmi1. Protein se skládá ze tří částí: α-helikální domény 

(modrá), domény tvořené β-skládanými listy (žlutá) a flexibilní smyčky. A) Struktura TCTP proteinu 

Schizosaccharomyces pombe. B) Model 3D struktury proteinu Mmi1 Saccharomyces cerevisiae (převzato 

z Rinnerthaler et al., 2006, upraveno). 

2.2.2.2 Exprese a možné funkce proteinu Mmi1 

Protein Mmi1 je uváděn v řadě genetických studií. Při funkční klasifikaci genů pomocí 

mikročipové analýzy byl mimo jiné Mmi1 také identifikován. Fakt, že je stejně jako jeho 

savčí homolog TCTP regulovaný spolu s ribozomálními proteiny, poskytl náznak týkající 

se jeho funkce (Brown et al., 2000). Při studiu genů asociovaných s eukaryotickými ribozomy 

bylo nalezeno několik Tma proteinů, mezi nimi i 18,7 kDa Tma19. Jeho delece se fenotypově 

projevuje sníženou rychlostí proteosyntézy, rezistencí k translačním inhibitorům, nepřesností 

translace a změněnými polyzomovými profily (Fleischer et al., 2006). 

MMI1 patří mezi časně indukované geny a to jak u S. cerevisiae kultivovaných 

v minimálním médiu, tak u pivovarských kvasinek při růstu na sladu. Nejvyšší indukce genu 

je v pozdní lag fázi. Na základě výsledků studie se tedy předpokládalo, že hraje důležitou roli 
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během iniciace růstu, pravděpodobně v proteosyntéze (Brejning et al., 2005). Další studií 

prováděnou na pivovarských kvasinkách bylo zjišťování vlivu oxidativního stresu na genovou 

expresi. Produkce Mmi1 proteinu byla během stresových podmínek snížena (Gibson et al., 

2008).  

Při analýze genů zahrnutých v dlouhověkosti byl nalezen i gen MMI1. Jeho delece 

významně prodlužuje délku života kvasinkových buněk (Managbanag et al., 2008; 

Rinnerthaler et al., 2006). Snížení proteosyntézy je buněčná strategie, jak potlačit 

mitochondriální degeneraci spojenou se stárnutím. Degenerace mitochondrií je zastavena 

dlouhověkými mutacemi, které jsou známé tím, že redukují proteosyntézu. A mutace mmi1 je 

jednou z těch, které prodlužují délku života (Wang et al., 2008). 

Mmi1 se účastní regulace buněčné odpovědi na různé stresové podmínky. Lithium 

působí toxicky na kvasinky, které jako zdroj uhlíku využívají galaktózu. Mmi1 byl nalezen 

jako protein inhibovaný v odpověď na růst v médiu s lithiem (Bro et al., 2003). Nadprodukce 

proteinu uděluje kvasinkám rezistenci k arzenu (Takahashi et al., 2010). Hyperosmotický 

stres produkci Mmi1 snižuje (Liu et al., 2007; Norbeck and Blomberg, 1997). Vliv na hladinu 

exprese mají i další kultivační podmínky. Při mikrokultivaci (kultivaci v malém objemu 

média) dochází ke snížení exprese Mmi1 a ovlivněna je též exprese dalších proteinů, které 

se účastní odpovědi na buněčný stres (Warringer and Blomberg, 2003). 

Mmi1 stejně jako jeho savčí homolog TCTP zřejmě interaguje s mikrotubuly. Oblast 

zodpovědná za tuto vlastnost se nachází v helikální doméně. Vazba Mmi1 proteinu 

na mikrotubuly tyto cytoskeletální struktury stabilizuje. Naopak nedostatek proteinu je 

destabilizuje, což by vysvětlovalo zvýšenou citlivost mikrotubulů k depolymerující droze 

benomylu v kmeni s delecí mmi1. Kmen nesoucí deleci genu MMI1 vykazuje rezistenci vůči 

peroxidu vodíku. Má se za to, že zvýšenou odolnost proti H2O2 způsobuje právě mírná 

destabilizace mikrotubulů (Rinnerthaler et al., 2006).  

Při hledání proteinů asociovaných s kvasinkovými priony byla identifikována skupina 

proteinů zahrnutých v translaci a odpovědi na oxidativní stres. Mmi1 je právě jedním 

z proteinů, jejichž agregační stav se shoduje se změnami v obsahu prionů, nebyl však spojen 

s žádnými konkrétními priony (Nevzglyadova et al., 2009).  

2.2.2.3 Mmi1, mitochondrie a apoptóza 

Kvasinky stejně jako buňky vyšších eukaryot mohou prodělávat programovanou 

buněčnou smrt. Vykazují typické znaky apoptózy, jakými jsou expozice fosatidylserinu 
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na povrch buňky, štěpení DNA, kondenzace a rozpad chromatinu či fragmentace jádra 

a rozpad buňky na apoptotická tělíska.  

Delece genu mmi1 zvyšuje odolnost buněk vůči oxidativnímu stresu způsobenému 

peroxidem vodíku. Tyto kvasinky jsou rezistentní vůči takovým koncentracím H2O2, při nichž 

buňky divokého kmene (WT, wild type) nemohou růst (Rinnerthaler et al., 2006). 

Protein Cdc48 (cell division cycle 48) se účastní procesů zajišťujících integritu ER 

a jaderné obálky. Hraje roli ve fúzi ER a je potřebný pro fúzi váčků odvozených 

od endoplazmatického retikula. Patří do vysoce konzervované rodiny hexamerních AAA 

ATPáz a jako chaperon pomáhá rozbalování proteinů ER určených k degradaci v proteasomu. 

Defekt genu CDC48 vede k zastavení buněčného cyklu a postižené kvasinkové buňky 

vykazují charakteristické morfologické rysy apoptózy (Madeo et al., 1997). Buněčné smrti 

indukované takovýmto způsobem se účastní i mitochondrie. Dochází k uvolnění cytochromu 

c do cytosolu a ke zvýšení produkce reaktivních kyslíkových radikálů (ROS, reactive oxygen 

species) (shrnuto Frohlich et al., 2007). 

Mmi1 pravděpodobně hraje roli během programované buněčné smrti. Při porovnání 

proteinů u WT kmene a kmene nesoucího mutaci genu cdc48 byl Mmi1 po indukci apoptózy 

výrazně obohacený v mitochondriální frakci (Rinnerthaler et al., 2006). Za fyziologických 

podmínek je Mmi1-GFP lokalizován v cytoplazmě (Huh et al., 2003; Rinnerthaler et al., 

2006). Po působení apoptotických stimulů, jako jsou například H2O2, teplotní šok či cdc48 

mutace, se fluorescenční signál objevuje na mitochondriích. Mmi1 může být prostřednictvím 

proteinázy K z mitochondrií odstraněn, což svědčí o jeho umístění na vnější mitochondriální 

membránu. Vazbu na mitochondrie řídí odlišná část molekuly než vazbu na mikrotubuly. 

Lokalizace na mitochondrie je zcela reverzibilní proces. Když apoptotický stimul, např. 

peroxid vodíku, přestane na buňky působit, Mmi1 se vrací zpět do cytosolu (Rinnerthaler et 

al., 2006). 

Mmi1 je jedním z proteinů, na kterých v důsledku přítomnosti reaktivních kyslíkových 

radikálů dochází k oxidaci –SH skupiny cysteinu (Le Moan et al., 2006; Takanishi and Wood, 

2011). S-thiolace má pravděpodobně souvislost s mitochondriální lokalizací Mmi1 po stresu, 

nicméně nepředstavuje hlavní signál vedoucí k přemístění proteinu (Rinnerthaler et al., 2006).  
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2.3 Sup35 

Protein Sup35 (Supressor) je esenciální kvasinkový protein, který se účastní terminace 

translace. Zároveň patří mezi kvasinkové prionové proteiny. [PSI+] prionový fenotyp 

vyvolaný změnou konformace Sup35 proteinu vede ke zhoršení přesnosti translace a může 

vyústit v „nonsense“ supresorové mutace. 

2.3.1 Struktura proteinu Sup35 

Protein Sup35 je 76,5 kDa velký protein, 685 aminokyselin dlouhý. Skládá se ze tří 

domén (viz obr. 2), N-, M- a C-domény. N-terminální a M- doména nejsou konzervované, 

kdežto C-koncová oblast je konzervovaná od kvasinek po člověka. Vykazuje sekvenční 

homologii s translačním elongačním faktorem eEF1A. Právě C-terminální doména je 

zodpovědná za funkci Sup35 proteinu v terminaci translace (Zhouravleva et al., 1995). N- 

a M-oblasti nejsou pro translaci esenciální. N-koncová doména je potřeba pro udržení 

prionového fenotypu. M-doména je také důležitá pro propagaci [PSI+] (shrnuto Scheibel, 

2004). N-doména může interagovat s Pab proteiny (poly(A) binding proteins) a propojovat 

tak terminaci translace a regulaci degradaci mRNA (Hosoda et al., 2003). 

 

Obr. 2: Struktura proteinu Sup35. A) Primární struktura proteinu eRF3/Sup35. Protein se skládá ze tří 

domén. N-koncová doména je bohatá především na aminokyseliny glutamin a asparagin. Vyskytují se zde 

nedokonalé nonapeptidové repetice. M-doména obsahuje hodně nabitých aminokyselin. C-koncová doména 

je největší a je evolučně konzervovaná. B) Detail N-koncové domény (převzato z Scheibel, 2003, 

upraveno). 

N-koncová doména (aminokyseliny 1 – 123) je bohatá na glutamin, asparagin, glycin 

a tyrosin. Obsahuje 5 nedokonalých nonapeptidových repetitivních sekvencí 
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(PGGYQ(Q)QNP, viz obr. 2B). Tato doména je zodpovědná za prionizaci proteinu Sup35. 

Aminokyseliny glutamin a asparagin se často vyskytují v proteinech, které vykazují sklony 

k agregaci. M-doména (aminokyseliny 124 – 253) je vysoce nabitá. Ve své sekvenci nese 

hodně nabitých aminokyselin lysinu a glutamátu. Ani M- ani N-doména nejsou esenciální pro 

život kvasinkové buňky. Jak již bylo zmíněno, C-terminální doména (aminokyseliny 254 – 

685) je jediná oblast proteinu Sup35 s konzervovanou aminokyselinovou sekvencí (shrnuto 

Scheibel, 2004). 

2.3.2 Funkce 

Protein Sup35/eRF3 (eukaryotic peptide chain release factor 3) se účastní terminace 

translace. Společně s proteinem eRF1 působí jako uvolňovací faktor (Stansfield et al., 1995). 

Terminace translace probíhá na ribozomech sestavených na mRNA. Když se v sekvenci 

překládané mRNA objeví stop kodon, nasednou na komplex uvolňovací faktory a řídí 

ukončení translace. U eukaryot terminace translace vyžaduje dva uvolňovací faktory. eRF1 

rozeznává všechny tři terminační kodony, a tím i místo, kde se má translace zastavit. Samotný 

eRF1 ale nestačí, jelikož pro ukončení translace u eukaryot je potřeba energie v podobě GTP. 

eRF1 nemá žádnou vazebnou oblast pro GTP. Motiv zodpovědný za vazbu GTP se nachází 

na konzervovaném C-konci proteinu eRF3. eRF3/Sup35 stimuluje působení faktoru 

eRF1/Sup45 a může dojít k terminaci translace. Uvolňovací faktory řídí hydrolytické 

odštěpení poslední peptidyl-tRNA a vedou k uvolnění nově nasyntetizovaného polypeptidu 

(Zhouravleva et al., 1995). Pro ukončení translace je nezbytná C-terminální doména proteinu 

eFR3/Sup35. Nicméně i N-koncová oblast hraje roli v terminaci translace, moduluje její 

účinnost (Urakov et al., 2006). 

Terminace translace proteinů představuje jednu z mnoha úrovní, na nichž lze regulovat 

genovou expresi. Za běžných okolností se na stop kodonu translační aparát zastaví a translace 

končí. Někdy ale může dojít k pročtení stop kodonu, translace pokračuje a vznikají proteiny 

s prodlouženým C-koncem. Ne vždy je pročtení kodonu chybou. Kvasinka S. cerevisiae může 

regulovat přesnost ukončení translace. Bylo popsáno, že snížená účinnost terminace translace 

může mít pozitivní vliv na schopnost buněk odpovídat, případně se adaptovat, na měnící 

se podmínky prostředí (shrnuto von der Haar and Tuite, 2007).  

Translační terminační faktor eRF3 řídí deadenylaci poly(A) ocásku na 3´ konci mRNA 

a řídí degradaci mRNA v S. cerevisiae. N-koncová doména, která není nutná pro terminaci 

translace, se váže na poly(A) binding protein Pab1. Tento proces vyžaduje přítomnost N-
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koncové domény proteinu Sup35. Dále je potřeba, aby ribozom prošel terminačním kodonem, 

proces je tedy úzce spojený s translací. Pab1 se váže na ocásky a chrání je před degradací. 

eRF3 tvoří komplex s Pab1, dojde k odhalení poly(A) ocásku a následnému zkracování. 

Zkracování poly(A) ocásku je první krok v obratu mRNA (Hosoda et al., 2003).  

2.3.3 Prionizace proteinu Sup35 

Protein Sup35 je jedním z kvasinkových prionů. Typickým znakem prionů je, že 

mohou zaujímat dvě stabilní konformace. Jednu solubilní, v té se vyskytují za fyziologických 

podmínek, a druhou nerozpustnou, náchylnou k agregaci. Při prionizaci protein Sup35 ztrácí 

svou funkci a dochází tak častěji k pročtení terminačních kodonů. Dalším znakem prionů je, 

že jsou infekční. Mohou se šířit a indukovat prionovou konformaci u nově syntetizovaných 

proteinů. Tato změna není kódována v genomu a je přenášena pouze proteinovou konformací 

(shrnuto Scheibel, 2004). 

Za prionizaci proteinu Sup35 a tvorbu přenosných [PSI+] elementů je zodpovědná N-

koncová doména proteinu. Konkrétně fragment obsahující aminokyseliny 2 – 114 je 

dostačující pro vznik a udržení prionového fenotypu (King et al., 1997). N-doména proteinu 

je obohacená o aminokyseliny glutamin a asparagin. Zvýšený obsah těchto aminokyselin je 

typický pro řadu proteinů se sklonem k agregaci, jako jsou savčí priony nebo jiné proteiny 

asociované s některými degenerativními chorobami.  

Prionová forma proteinu Sup35 agreguje a tvoří vysoce uspořádaná amyloidní vlákna 

obohacená o β-skládané listy (Balbirnie et al., 2001). Vlákna jsou stabilní, vykazují zvýšenou 

rezistenci vůči proteázám. Agregace prionových proteinů je zahajována spontánně. Nicméně 

pokud jsou k dispozici menší fragmenty agregovaných proteinů, tvorba filament z takových 

ohnisek postupuje velmi rychle (King et al., 1997). 

Kvasinkové priony sdílejí řadu společných vlastností se savčími priony a dalšími 

stabilními agregáty amyloidogenních proteinů. Proto je možné, využívat je jako modelový 

organismus, který by mohl pomoci objasnit základní mechanismy vzniku a šíření prionů. 

Zejména proto, že tvorba prionových agregátů a uspořádaných vláken často souvisí s různými 

chorobami (shrnuto Scheibel, 2004). 
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2.4 α-synuclein 

α-synuclein je lidský protein hojně produkovaný v mozku, můžeme ho ale nalézt 

i v dalších tělních tkáních (Ueda et al., 1993). V buňkách je lokalizovaný v cytosolu 

a asociovaný s membránami. U neuronů se vyskytuje hlavně v presynaptických zakončeních, 

kde pravděpodobně asociuje s presynaptickými váčky. Gen pro α-synuclein je lokalizovaný 

na lidském chromozomu 4.  

Tento protein je spojován s Parkinsonovou chorobou (PD, Parkinson´s disease), 

účastní se i Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění souhrnně 

nazývaných synucleopatie. První zmínky o Parkinsonově chorobě pocházejí z roku 1817 

od Jamese Parkinsona (Polymeropoulos et al., 1997). Jedná se o poměrně časté onemocnění 

postihující nervový systém, které se projevuje převážně u starších lidí. Mezi příznaky 

onemocnění patří třes, svalová ztuhlost, zpomalení pohybů a nestabilní držení těla. 

Neurodegenerace selektivně postihuje oblast mozku zvanou substantia nigra, především její 

dorzální část (pars compacta). Dochází k degeneraci dopaminergních neuronů, což následně 

vede k nedostatku dopaminu. 

Většina případů Parkinsonovy choroby jsou sporadické formy s pozdním nástupem 

a neznámými příčinami, největší rizikový faktor zde představuje věk. Předpokládá se, že 

ve stárnoucích neuronech je překročena kapacita buněčných systémů kontrolujících kvalitu 

proteinů. Pro některé dědičné formy však existují genetické predispozice a příznaky 

se u pacienta mohou projevit i  v dřívějším věku. Jedním z genů souvisejících s PD je právě α-

synuclein. Mutace v genu pro α-synuclein mohou způsobovat značnou část familiárních forem 

Parkinsonovy choroby. Při studiu rodin postižených PD s autozomálně dominantní dědičností 

byly doposud nalezeny 3 mutace v genu pro α-synuclein, které urychlují nástup onemocnění. 

Jsou to následující mutace, při nichž dochází k záměně aminokyselin: Ala 53 Thr (substituce 

G→A na pozici 209 v sekvenci DNA), Ala 30 Pro (substituce G→C na pozici 88) 

a Glu 46 Lys (substituce G→A na pozici 188) (Kruger et al., 1998; Polymeropoulos et al., 

1997; Zarranz et al., 2004). Různé mutace jednoho genu mohou způsobit různé klinické 

fenotypy a lišit se i závažností choroby. Příčinou familiární formy PD nejsou jen substituční 

mutace, ale i duplikace či triplikace lokusu kódujícího α-synuclein (Singleton et al., 2003).  

α-synuclein přestavuje hlavní vláknitou součást Lewyho tělísek (LB, Lewy bodies) 

a Lewyho neuritů, patologických inkluzí postižených neuronů. Dalšími složkami inkluzí jsou 

například ubiquitin či neurofilamenta (Spillantini et al., 1997). Zvýšená produkce α-

synucleinu se překrývá s výskytem LB v mozku pacientů. Lewyho tělíska se nacházejí nejen 
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v substantia nigra, ale i v dalších částech mozku. Předpokládá se tedy, že tělíska vznikají 

současně na více místech (Hughes et al., 1992). α-synuclein se účastní také dalších 

neurodegenerativních chorob. Je minoritní součástí amyloidních plaků u Alzheimerovy 

choroby. Hlavní složku nerozpustných fibrilárních proteinových ložisek v tomto případě tvoří 

β amyloid protein (Aβ) (Ueda et al., 1993) 

Jak již bylo uvedeno, hlavním stavebním kamenem Lewyho tělísek je α-synuclein. 

Vyskytují se zde zkrácené formy i protein plné délky a jeho agregáty. Mutace α-synucleinu či 

jeho aberantní interakce s dalšími axonálními proteiny mohou vést ke srážení α-synucleinu 

s dalšími proteiny do nerozpustných vláknitých agregátů, Lewyho tělísek. Dlouhodobým 

následkem pak může být poškození funkce postižených neuronů, které nakonec vyústí v jejich 

buněčnou smrt (Baba et al., 1998). 

2.4.1 Struktura 

α-synuclein patří do rodiny malých proteinů. Obsahuje 140 aminokyselin a jeho 

molekulová hmotnost je 14,46 kDa (Ueda et al., 1993). Skládá se ze tří částí, N-koncové 

domény, střední hydrofobní oblasti a C-koncové domény (viz obr. 3). Konzervovaná N-

terminální doména (aminokyselinové zbytky 1 – 60) je tvořena 6 – 7 variantami 

11 aminokyselinového repetitivního motivu. Tato oblast zodpovídá za vazbu α-synucleinu 

na buněčnou membránu. Centrální část proteinu (aminokyselinové zbytky 61 – 95) je 

hydrofobní a podílí se na fibrilizaci α-synucleinu při tvorbě patologických inkluzí. C-konec 

(aminokyseliny 96 – 140) je obohacený o kyselé aminokyseliny a prolin (Vamvaca et al., 

2009).  

Poprvé byl α-synuclein identifikován v amyloidních placích u pacientů 

s Alzheimerovou chorobou, které jsou tvořeny převážně proteinem amyloid β. Nalezené 

fragmenty neznámého proteinu byly pojmenovány NAC (non-amyloid β component of 

Alzheimer´s disease amyloid plaque). α-synuclein coby 140 aminokyselin dlouhý prekurzor 

těchto peptidů dostal název NACP (NAC precursor). NAC fragmenty představují centrální 

doménu α-synucleinu (Ueda et al., 1993; Weinreb et al., 1996).  

Mutace Ala 53 Thr se nachází v oblasti proteinu, která je schopna tvořit α-helikální 

strukturu a sousedí s úsekem se sklonem zaujímat konformaci β-skládaných listů. Substituce 

může narušit tvorbu α-helixu a naopak vést k rozšíření β struktury (Polymeropoulos et al., 

1997). Stejně tak mutace Ala 30 Pro pravděpodobně ovlivňuje sekundární strukturu proteinu 
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a může podmiňovat jeho roli v patogenezi některých vzácných forem PD (Kruger et al., 

1998). 

 

Obr. 3: α-synuclein se skládá ze tří částí. N-konec po vazbě na lipidovou membránu přejímá α-helikální 

strukturu. Čísly 1 – 7 jsou označeny 11 aminokyselinové repetice. Hydrofobní centrální oblast (NAC) má 

sklon tvořit β-listy. Negativně nabitý C-konec podporuje rozpustnost proteinu (převzato z Vamvaca et al., 

2009, upraveno). 

α-synuclein je přirozeně nesbalený protein. Za fyziologických podmínek má vlastnosti 

nahodilé spirály. Členové této vysoce konzervované rodiny kyselých mozkově specifických 

proteinů bývají tepelně stabilní a často se účastní protein-proteinových interakcí (Weinreb et 

al., 1996). α-synuclein má dlouhý poločas života (Okochi et al., 2000) a taktéž je velmi 

stabilní za vysoké teploty. Konformační vlastnosti proteinu nejsou závislé na pH ani 

na koncentraci solí v prostředí či na chemických denaturačních činidlech (Weinreb et al., 

1996).  

Pokud se α-synuclein vyskytuje volně, obsahuje jen velmi malé množství 

sekundárních struktur a nemá žádné hydrofobní jádro (Weinreb et al., 1996). Tento protein 

může zaujímat i sekundární struktury, v závislosti na podmínkách. Při kontaktu 

s fosfolipidovou dvojvrstvou dochází k uspořádání N-koncové domény do amfipatických 

helixů, díky nimž se α-synuclein může na membránu vázat (Davidson et al., 1998). Při 

agregaci naopak α-synuclein zaujímá strukturu β-skládaných listů. Tato forma se vyskytuje 

v Lewyho tělískách degenerujících neuronů a na tvorbě β-listů se podílí centrální doména.  

Na α-synucleinu dochází k posttranslačním modifikacím, které mohou měnit vlastnosti 

a funkci proteinu. Ser 129 může být fosforylován, což může ovlivnit vazbu proteinu 

na plazmatickou membránu. Tuto fosforylaci na C-koncové doméně provádějí kasein kinázy 
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CK1 a CK2 (Okochi et al., 2000). N-konec proteinu podléhá acetylaci. Ta pravděpodobně 

také hraje roli ve vazebných schopnostech α-synucleinu. Acetylace vnáší do oblasti záporný 

náboj a pomáhá uspořádání sekvence do  α-helixu, který zprostředkovává vazbu na membránu 

(Vamvaca et al., 2009). 

2.4.2 Funkce 

Funkce α-synucleinu není známá. Protein se vyskytuje ve zvýšené míře v mozku a to 

v presynaptických zakončeních neuronů, kde byla prokázána jeho schopnost vázat 

se na buněčné membrány a asociovat s presynaptickými váčky. Proto se předpokládá, že by α-

synuclein mohl hrát roli v nervové plasticitě, vytváření synapsí, recyklaci synaptických váčků 

a uvolňování neurotransmiteru (shrnuto Franssens et al., 2010).  

Jediná dosud zjištěná funkce byla inhibice savčí fosfolipázy D2 (PLD2). Bylo 

popsáno, že α- i β-synuclein silně inhibují její aktivitu (Jenco et al., 1998). Nicméně při 

pokusu rozšířit poznatky týkající se vlivu α-synucleinu na PLD2 se nepodařilo potvrdit, že by 

k inhibici docházelo (Rappley et al., 2009).  

2.4.3 α-synuclein a kvasinka Saccharomyces cerevisiae 

Klíčové buněčné procesy jsou konzervovány od kvasinek po člověka. I jednoduchý 

modelový organismus může být využit ke zkoumání složitých neurodegenerativních chorob. 

Přestože kvasinky nemají homolog α-synucleinu, ukázaly se jako dobrý model hojně 

používaný v řadě studií týkajících se tohoto proteinu.  

Pro kvasinky i neurony je akumulace α-synucleinu toxická. U různých synucelopatií 

nalezneme poškození ubiquitin-proteasomového sytému, dysfunkci mitochondrií, tvorbu 

reaktivních kyslíkových radikálů či zátěž endoplazmatického retikula. Kvasinkový model 

rekapituluje řadu těchto defektů (shrnuto Franssens et al., 2010). Otázkou však zůstává, co je 

příčinou a co následkem akumulace α-synucleinu. 

2.4.3.1 Nadprodukce α-synucleinu a toxicita 

U lidí i kvasinek toxicita závisí na dávce. α-synuclein i jeho mutantní formy jsou 

relativně neškodné, pokud jsou produkované v jedné kopii. Ve vysokých hladinách ale působí 
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toxicky. Výjimku tvoří mutanta Ala 30 Pro. Ta pro kvasinky toxická není, pro savčí buňky 

však ano (Outeiro and Lindquist, 2003). 

α-synuclein produkovaný v kvasinkách asociuje s plazmatickou membránou. 

Membránově vázaná forma je v dynamické rovnováze s cytoplazmatickou. Nadprodukce vede 

ke změnám v chování α-synucleinu. Protein se nejprve hromadí na membráně a poté vytváří 

cytoplazmatické inkluze, dochází k inhibici růstu, akumulaci lipidových kapének (Outeiro and 

Lindquist, 2003), k defektům ve váčkové přepravě (Cooper et al., 2006), zvýšené produkci 

ROS (Flower et al., 2005) a ke spouštění odpovědi na tepelný stres (Dixon et al., 2005).  

Při asociaci s fosfolipidovou dvojvrstvou vykazuje α-synuclein určité preference, 

upřednostňuje určité zakřivení a složení membrány. Váže se spíše na menší váčky s alespoň 

30 % obsahem záporně nabitých kyselých fosfolipidů (Davidson et al., 1998). Membránová 

lokalizace je důsledkem přímé vazby na dvojvrstvu (Volles and Lansbury, 2007). α-synuclein 

se váže na lipidové rafty v závislosti na obsahu ergosterolu. Podobně je tomu u myších 

neuronů, kde je potřeba cholesterol. Interakce se steroly však může být nepřímá (Zabrocki et 

al., 2008). 

WT a Ala 53 Thr formy α-synucleinu jsou přes klasickou sekretorickou dráhu 

dopravovány na cytoplazmatickou membránu. Ala 30 Pro není schopen do této dráhy vstoupit 

a je spíše rovnoměrně rozptýlen v cytoplazmě (Dixon et al., 2005). I tato mutantní forma 

asociuje s plazmatickou membránou, ne však v takové míře jako zbylé dvě (Flower et al., 

2007). 

Tvorba inkluzí je „nukleační elongační“ proces zahajovaný na cytoplazmatické 

membráně. α-synuclein vstupuje do endocytické dráhy, zároveň však dochází k poškození 

endozomálního transportu a ke zvýšené recyklaci váčků zpět na membránu. Tím se zvyšuje 

množství přítomného α-synucleinu. Dosažení kritické koncentrace proteinu na plazmatické 

membráně umožňuje jeho samouspořádávání a vznik inkluzí (Dixon et al., 2005; Zabrocki et 

al., 2008). α-synuclein nejprve vytváří oligomery bohaté na β-listy (protofibrily), které 

se následně skládají do vláken (fibril) a agregátů (shrnuto Franssens et al., 2010). 

Esenciální gen S. cerevisiae s neznámou funkcí YPP1 (alpha-synuclein protective 

protein 1) potlačuje negativní působení Ala 30 Pro α-synucleinu. Vysoké hladiny Ypp1 

způsobují, že WT i mutantní formy α-synucleinu jsou směrovány do endocytických váčků 

pučících na cytoplazmatické membráně. Pouze váčky obsahující Ala 30 P však absolvují 

celou endocytickou dráhu a nakonec fúzují s vakuolou, kde dochází k proteolytickému štěpení 

α-synucleinu. Snížení toxicity vyvolané mutantním α-synucleinem je způsobeno spíše 

odsunem proteinu do vakuoly než jeho degradací (Flower et al., 2007).  
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Navázání na plazmatickou membránu je pro toxické působení α-synucleinu nezbytné. 

Toxicita souvisí se schopností proteinu interagovat s membránou a tvořit inkluze. Přestože 

cytosolické inkluze jsou spojovány s funkčním poškozením buňky a jsou považovány 

za příčinu neurodegenerace, může být ve skutečnosti jejich tvorba spíše přínosem (Vamvaca 

et al., 2009). Toxicita u kvasinek silně koreluje se schopností α-synucleinu asociovat 

s membránou. Žádná korelace však nebyla pozorována mezi toxicitou a rychlostí fibrilizace 

proteinu. U kvasinky Schizosaccharomyces pombe se α-synuclein nachází pouze v cytosolu 

a není toxický, přestože agreguje. Zdá se tedy, že fibrilizace není podmínkou pro škodlivý 

vliv α-synucleinu na kvasinky. A pokud ano, pak není dostačující, toxicky působí 

i nefibrilární oligomery (Volles and Lansbury, 2007).  

Přítomnost α-synucleinu s defektem vazby na fosfolipidovou dvojvrstvu pro kvasinky 

škodlivá není. Pro toxický účinek je dostačující N-terminální doména proteinu, která za vazbu 

zodpovídá. Mutace, jež brání interakci s membránou, také ruší schopnost α-synucleinu 

vytvářet cytosolické inkluze. Jsou to nejen mutace, které nedovolí proteinu zaujmout α-

helikální konformaci jako např. Ala 30 Pro, ale také mutace bránící acetylaci N-konce. Tato 

posttranslační modifikace je potřeba pro správné navázání na plazmatickou membránu. 

V důsledku inhibice N-terminální acetyltransferázy B (NatB) vykazuje α-synuclein spíše 

cytosolickou lokalizaci (Vamvaca et al., 2009; Zabrocki et al., 2008). 

Mechanismus toxického působení α-synucleinu není zcela známý. Možná se ale jedná 

o nespecifický proces. Jelikož α-synuclein pokrývá cytoplazmatickou membránu a další 

buněčné membrány, je pravděpodobné, že porušuje homeostázu a brání fyziologickým 

membránovým procesům (Volles and Lansbury, 2007; Zabrocki et al., 2008). Jedním 

z možných konkrétních scénářů, co se týká postižení neuronů, je, že protofibrily tvoří póry 

v membráně váčků a způsobují únik dopaminu (shrnuto Franssens et al., 2010).  

2.4.3.2 α-synuclein a vezikulární transport 

Kvasinková analýza delečních mutant vykazujících zvýšenou tvorbu inkluzí objevila 

řadu mutací, které ovlivňují mimo jiné funkce spojené s váčkovou přepravou, hlavně 

s endocytózou, tříděním proteinů nebo transportem z cytosolu do vakuoly (Cooper et al., 

2006; Zabrocki et al., 2008). Jedním z nalezených proteinů je Ypt1 (yeast protein two 1, 

homolog savčí guanosin fosfatázy Rab1). Zvýšená produkce Rab1/Ypt1 proteinu je 

dostatečná ochrana proti ztrátě dopaminergních neuronů zapříčiněné α-synucleinem (Cooper 

et al., 2006). 
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Při nadprodukci v Saccharomyces cerevisiae α-synuclein vytváří cytoplazmatické 

inkluze podobné těm savčím. U kvasinek však agregáty α-synucleinu nejsou složené z fibril, 

jako je tomu v případě lidských Lewyho tělísek, ale jsou spojené s klastry váčků. 

Ke shlukování s váčky dochází i v LB u neuronů postižených Parkinsonovou chorobou. 

Shluky veziklů možná představují časná stadia tvorby Lewyho tělísek. Mohou sloužit jako 

lešení pro vznik filament a následné vytvoření LB (Soper et al., 2008). Cytotoxická forma α-

synucleinu asociuje s transportními váčky stejně jako funkční protein s váčky synaptickými 

(Cooper et al., 2006). 

Akumulace α-synucleinu je zahájena na plazmatické membráně, menší inkluze 

asociují s buněčným kortexem, mohou se zvětšovat a spojovat ve větší, které se nacházejí 

v cytosolu. Nahloučené váčky představují nedílné součásti α-synucleinových akumulací. 

Původem jsou to váčky sekretorické a váčky zajišťující transport mezi endoplazmatickým 

retikulem a Golgiho komplexem. Tyto inkluze neovlivňují ER, vakuolu ani endozomy, 

narušují však morfologii Golgiho aparátu (GA). (Soper et al., 2008). Poškození organizace 

GA může přispívat k již dříve pozorovanému fenotypu, kdy produkce α-synucleinu narušuje 

transport z ER do GA. Váčky odvozené od ER nejsou schopny zakotvit a splynout 

s membránou Golgiho aparátu. α-synuclein zatěžuje endoplazmatické retikulum. Poškozuje 

také proteasomální degradaci selektivních substrátů určených pro ERAD (endoplasmic 

reticulum associated (protein) degradation) tím, že je zadržuje v ER (Cooper et al., 2006). 

Protein Ypk9 (yeast PARK9, homolog savčího genu PARK9) zachraňuje schopnost proteinů 

opustit ER a putovat do GA (Gitler et al., 2009). WT forma α-synucleinu navíc 

pravděpodobně způsobuje defekt fúze endocytických váčků s vakuolou (Zabrocki et al., 

2008). Ala 30 Pro varianta stejný defekt nevyvolává a při nadprodukci proteinu Ypp1, který 

řídí transport váčků do vakuoly přes endocytickou dráhu, tato mutantní forma α-synucleinu 

vstupuje do lumen vakuoly (Flower et al., 2007). 

α-synuclein zasahuje do vezikulárního transportu na více úrovních. Kromě transportu 

z ER do GA, endocytické a sekretorické dráhy ovlivňuje i další dráhy váčkové přepravy, jak 

je zřejmé z genetických testů (Flower et al., 2007; Willingham et al., 2003; Yeger-Lotem et 

al., 2009; Zabrocki et al., 2008). Přehled toxického působení α-synucleinu na vezikulární 

transport je zobrazen na obrázku 4. 
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Obr. 4: Vliv exprese α-synucleinu na vezikulární transport u kvasinky S. cerevisiae. Jak je znázorněno 

v rámečcích, produkce α-synucleinu ovlivňuje váčkovou přepravu na různých úrovních. Transport 

z endoplazmatického retikula (ER) do Golgiho komplexu a sekretorická dráha jsou zablokovány. Dochází 

ke zpomalení endocytózy, zvýšení recyklace váčků a defektu ve vakuolární fúzi (převzato z Franssens et 

al., 2010, upraveno). 

2.4.3.3 α-synuclein a systémy pro kontrolu kvality buněčných proteinů 

α-synuclein stimuluje také odpověď na tepelný šok. Jelikož se jedná o protein, který je 

přirozeně nesbalený, možná samotná jeho přítomnost indukuje expresi proteinů tepelného 

stresu (Hsp, heat shock protein). Mírné hladiny α-synucleinu jsou pro buňku stresující 

(vyvolávají stresovou odpověď), vysoké hladiny působí toxicky (poškozují růst buněk) 

(Dixon et al., 2005).  

Chaperony jsou zahrnuty v toxickém působení α-synucleinu. Jejich delece podporuje 

tvorbu inkluzí (Zabrocki et al., 2008), zatímco nadprodukce chaperonů kvasinku chrání před 

toxicitou α-synucleinu (Dixon et al., 2005). Po tepelném šoku je proteasomový systém méně 

citlivý k toxicitě vyvolané α-synucleinem. Zřejmě proto, že tepelný stres indukuje produkci 

Hsp proteinů (Lindersson et al., 2004).  

Systém proteinů tepelného šoku Hsp104, Hsp70 a Hsp40 se účastní rozpouštění 

agregovaných proteinů. Tento systém brání fibrilizaci α-synucleinu, za hydrolýzy ATP 
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rozkládá preamyloidní oligomery a amyloidní vlákna složená z α-synucleinu a pomáhá ho 

udržet v rozpustné formě. Proteiny z agregátů jsou pravděpodobně převáděny do solubilního 

stavu, jelikož nebyla pozorována jejich degradace. Po vnesení kvasinkového Hsp104 proteinu 

do krysy došlo ke snížení tvorby α-synucleinových inkluzí a zastavení/potlačení 

neurodegenerace dopaminergních neuronů. Přirozeně se však chaperon Hsp104 u metazoí 

nevyskytuje. Nemají takovou schopnost efektivně zachránit agregované proteiny, což může 

přispívat k letalitě nadměrné agregace proteinů u živočichů (Lo Bianco et al., 2008). 

α-synuclein má souvislost i s ubiquitin-proteasomovým systémem (UPS). Další 

analýza genů, které při nadprodukci ovlivňují toxicitu způsobenou α-synucleinem, odhalila 

také geny zahrnuté v degradaci proteinů právě pomocí UPS (Yeger-Lotem et al., 2009). α-

synuclein způsobuje poškození proteasomu a snižuje jeho schopnost degradovat jiné proteiny. 

Mutace 20 S katalytického jádra proteasomu zvyšuje toxický účinek α-synucleinu (Dixon et 

al., 2005). Navíc některé α-synucleinové agregáty obsahují ubiquitin (Outeiro and Lindquist, 

2003).  

Přítomnost α-synucleinu nemění množství proteasomů v buňce, ovlivňuje však jejich 

složení a snižuje chymotrypsin-like (ChT-L) proteolytickou aktivitu, žádný jiná aktivita 

změněna není. Je pravděpodobné, že poškozená proteasomální degradace nebude spočívat 

v samotném proteasomu, ale spíše v pozměněném směrování, rozbalování a vstupu proteinů 

do proteasomu (Chen et al., 2005).  

Souvislost mezi akumulací α-synucleinu, tvorbou LB a poškozením funkce 

proteasomu je zřejmá i u nervových buněk. Kromě ubiquitinu se v Lewyho tělískách 

nacházejí také podjednotky proteolytického jádra proteasomu. 20 S se váže na agregovaný 

vláknitý α-synuclein, což vede k účinné selektivní inhibici ChT-L aktivity. Inhibici způsobují 

jak nerozpustné vláknité agregáty, tak rozpustné oligomery. V obou případech je α-synuclein 

obohacen o strukturu β-skládaných listů. Na monomerní formu proteinu se však proteasom 

neváže (Lindersson et al., 2004).  

2.4.3.4 α-synuclein, oxidativní stres a buněčná smrt 

Výsledky další analýzy delečních mutant se zvýšenou tvorbou inkluzí ukazují 

na spojitost mezi α-synucleinem a buněčnou odpovědí na oxidativní stres (Zabrocki et al., 

2008). Nadprodukce α-synuclein v S. cerevisiae sama o sobě způsobuje oxidativní stres, vede 

ke zvýšené produkci ROS a v konečném výsledku může vyvolat buněčnou smrt. To samé 

bylo popsáno i u neuronů. Jak už bylo ukázáno v souvislosti s UPS, i v tomto případě má 



34 

tepelný šok ochranné účinky. Buňky produkující α-synuclein po tepelném šoku nevykazovaly 

žádné apoptotické znaky. Protektivní vliv je nejspíše zprostředkován zvýšenou produkcí 

proteinů tepelného stresu, které odstraňují α-synuclein z dráhy vedoucí ke spuštění apoptózy 

(Flower et al., 2005). 

Toxicita vyvolaná α-synucleinem závisí na chronologickém stárnutí. Jeho exprese 

stárnutí urychluje, což se projevuje nižším počtem přežívajících buněk kvůli zvýšené 

produkci reaktivních kyslíkových radikálů a indukci apoptotické i nekrotické smrti. S. 

cerevisiae ve svém genomu kóduje jednu kaspázu. Buněčná smrt ale na kvasinkové kaspáze 

není závislá. Pro škodlivé následky přítomnosti α-synucleinu jsou však potřeba funkční 

mitochondrie. Odstranění mitochondriální DNA potlačuje produkci ROS a následnou 

apoptózu (Buttner et al., 2008).  

Obecně při poškození proteasomu zastává jeho funkci degradaci špatně sbalených 

proteinů autofagická dráha. U pacientů postižených Parkinsonovou chorobou tato dráha 

zodpovídá za odklízení oligomerních agregátů α-synucleinu, které nemohou vstoupit 

do proteasomu. Je jedním z možných mechanismů, které se uplatňují při ztrátě zasažených 

neuronů. Nicméně buněčná smrt vyvolaná nadprodukcí α-synucleinu v kvasinkách 

na autofágii závislá není (Buttner et al., 2008).  

2.4.3.5 Genetické analýzy a terapie 

Při mnoha testech prováděných na kvasinkových buňkách byly nalezeny geny, které 

modifikují toxicitu α-synucleinu. Řada z nich má lidské homology (Flower et al., 2007; Gitler 

et al., 2009; Liang et al., 2008; Willingham et al., 2003; Yeger-Lotem et al., 2009; Zabrocki et 

al., 2008). Analýzy nejsou zaměřené jen na identifikaci genů, ale také na hledání 

nízkomolekulárních látek, které ovlivňují toxicitu a podporují například odklízení 

nebezpečných proteinů náchylných k agregaci. Takové látky by jistě mohly najít uplatnění 

jako drogy při léčbě neurodegenerativních chorob (Sarkar et al., 2007). Objasnění 

mechanismu agregace α-synucleinu do amyloidních vláken, která jsou považována 

za neurotoxická a představují možnou příčinu vzniku Parkinsonovy choroby, by mohlo být 

důležité pro vývoj léků. 
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3 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Mmi1: 

 Testovat možné kolokalizace proteinu Mmi1 s vybranými proteiny 

za tepelného šoku. 

 Připravit kmeny s fluorescenčně značenými proteiny exprimovanými 

z genomu. 

 Sledovat lokalizaci značených proteinů. 

 Prokázat kolokalizaci proteinu Mmi1 s proteinem eIF3a/Rpg1, s proteasomem 

(proteinem Rpn1) a s proteinem Cdc48. 

 

Sup35: 

 Určit vliv prionizační domény proteinu Sup35 na dynamiku stresových granulí. 

 Určit, zda má N-koncová doména vliv na lokalizaci proteinu Sup35 

do stresových granulí. 

 

α-synuclein: 

 Zjistit, zda mají agregáty α-synucleinu určitou specifickou lokalizaci 

v kvasinkové buňce – sledovat kolokalizaci α-synucleinu s vybranými proteiny 

a strukturami. 

 Zjistit, zda agregáty α-synucleinu interferují s procesem tvorby autofagozomu. 
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Materiál 

4.1.1 Seznam použitých organismů 

Escherichia coli 

kmen DH5   F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG 

Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK
- mK

+), λ– 

 

kmen TOP10   F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 

                                   recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 

                                   nupG 

 

Saccharomyces cerevisiae 

kmen CRY772 MATa his3 leu2 ura3 met15 BY4741 originál EuroSCARF 

 

kmen CRY773 MATα his3 leu2 ura3 lys2 BY4742 originál EuroSCARF 

 

kmen CRY993 MAT a/α his3/his3 leu2/ leu2 ura3/ura3 lys2/LYS2 MET15/met15 

sup35::kanMX4/SUP35 

 

kmen CRY998 MATα his3 leu2 ura3 met15 sup35::kanMX4 pRS316-Sp-SUP35  

 

kmen CRY1001 MATα his3 leu2 ura3 met15 sup35::kanMX4 pRS316-SUP35MC  

 

kmen CRY1007 MATα his3 leu2 ura3 RPG1-GFP::HIS3MX6 sup35::kanMX4 pRS316-

SUP35MC  

 

kmen CRY1011 MATa his3 leu2 ura3 met15 RPG1-GFP::HIS3MX6 sup35::kanMX4 

pRS316-Sp-SUP35  
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kmen CRY1081 MATa his3 leu2 ura3 met15 CDC48 GFP::HIS3MX6   

 

kmen CRY1089 MATa his3 leu2 ura3 RPG1-GFP::HIS3MX6   

 

kmen CRY1103 MATa his3 leu2 ura3 met15 MMI1-GFP::HIS3MX6  

 

kmen CRY1126 MATα his3 leu2 ura3 lys2 Sla2-mCherry::nourseothricine + pRS426-α-

synuclein-EGFP  

 

kmen CRY1130 MATa his3 leu2 ura3 bar1::LEU2 ABP1-RFP::HIS3 + pRS426-α-

synuclein-EGFP  

 

kmen CRY1131 MATα his3 leu2 ura3 lys2 TUB4-RFP::kanMX + pRS426-α-synuclein-

EGFP  

 

kmen CRY1148 MATα his3 leu2 ura3 SNF7-RFP::kanMX + pRS426-α-synuclein-EGFP  

 

kmen CRY1155 MATa his3 leu2 ura3 met15 + pMITO-RFP + pRS426-α-synuclein-

EGFP  

 

kmen CRY1161 MATa his3 leu2 ura3 met15 RPN1-RFP::kanMX  

 

kmen CRY1166 MATa his3 leu2 ura3 met15 MMI1-RFP::kanMX  

 

kmen CRY1197 MATa his3 leu2 ura3 met15 + pRS426-α-synuclein-EGFP 

 

kmen CRY1198 MATa his3 leu2 ura3 met15 YIp128-PMA1-mRFP + pRS426-α-

synuclein-EGFP  

 

kmen CRY1226 MATα his3 leu2 ura3 lys2 MMI1-GFP::HIS3MX6  

 

kmen CRY1231 MATa his3 leu2 ura3 met15 MMI1-GFP::HIS3MX6 RPN1-

RFP::kanMX  
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kmen CRY1307 MATα his3 leu2 ura3 met15 lys2  MMI1-RFP::kanMX   

 

kmen CRY1308 MATa his3 leu2 ura3 met15 CDC48-GFP::HIS3MX6 MMI1-

RFP::kanMX   

 

kmen CRY1309 MATα his3 leu2 ura3 lys2 RPG1-GFP::HIS3MX6 MMI1-RFP::kanMX  

 

kmen CRY1310 MATa his3 leu2 ura3 met15  RPG1-GFP::HIS3MX6 MMI1-

RFP::kanMX   

 

4.1.2 Kultivační média a roztoky 

LB médium 

10 g/l trypton (Sigma) 

10 g/l NaCl (Lachema) 

5 g/l Bacto yeast extrakt (Difco) 

 

LB misky: 2 % živný agar, 20 g/l Bacto agar (Difco) 

Do standardní Petriho misky o průměru 90 mm nalít cca 25 ml média. 

 

Pro přípravu médií používat deionizovanou vodu. Médium sterilizovat 20 min 

v autoklávu při teplotě 119 – 121 °C, pokud není uvedeno jinak. Po ochlazení cca 

na 45-50 °C je možné do média přidat ampicilin (výsledná koncentrace 100 µg/ml, 

Biotika). 

 

YPD médium 

20 g/l Bacto pepton (Difco) 

20 g/l glukóza (Penta) 

10 g/l Bacto yeast extrakt (Difco) 

 

YPD misky – 2 % živný agar: 20 g/l Bacto Agar (Difco) 
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Používat deionizovanou vodu. Médium sterilizovat před přidáním glukózy 20 min 

v autoklávu při teplotě 119 – 121 °C. Poté přidat 50 ml 40 % glukózy sterilizované 

v autoklávu na výsledný objem 1000 ml. 

 

Fowel – sporulační agar 

10 g/l KAc (Sigma)  

1 g/l Bacto yeast extrakt (Difco) 

0,5 g/l glukóza (Penta) 

20 g/l Bacto agar (Difco) 

 

Pro přípravu použít deionizovanou vodu. Médium sterilizovat v autoklávu i s glukózou 

(119 – 121 °C, 20 min). 

 

Minimální médium (MM) 

1,7 g/l YNB (Yeast Nitrogen Base, Difco) 

5 g/l (NH4)2SO4 (Lachema) 

20 g/l glukóza (Penta) 

 

V autoklávu sterilizovat pouze deionizovanou H2O a po mírném ochlazení přidat 

příslušné ingredience. Přidává se 40 %roztok glukózy sterilizovaný v autoklávu, 

roztok YNB se sterilizuje filtrací. 

 

Kompletní médium (CM) 

1,7 g/l YNB (Difco) 

5 g/l (NH4)2SO4 (Lachema) 

20 g/l glukóza (Penta) 

1,3 g/l COMPLETE AA (směs všech aminokyselin a uracilu) 

 

Dle potřeby nahradit COMPLETE AA nahradit směsí aminokyselin a uracilu 

s vynecháním určité z nich např. URA-, HIS-, LEU-, MET-, LYS-. 

Místo glukózy je možné přidat rafinózu na konečnou koncentraci 1 %, či galaktózu 

na konečnou 2 % koncentraci. 
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Minimální médium s G418 

800 ml H2O 

20 g/l Bacto agar (Difco) 

100 ml 10x YNB (Difco) 

50 ml 40 % glukóza (Penta) 

50 ml 20x COMPLETE AA 

1 g/l glutamát sodný (Sigma) 

200 mg G418 (výsledná koncentrace 200 µg/ml) 

 

Deionizovanou vodu spolu s agarem sterilizovat v autoklávu (119 – 121 °C, 20 min), 

poté přidat zbytek ingrediencí. 

 

Stejným způsobem je možné připravit minimální médium s nourseothricinem (NTC, 

výsledná koncentrace NTC je 100 µg/ml). 

 

10x YNB 

1.7 g YNB (Difco) 

100 ml H2O 

Sterilizace filtrací 

 

20x AA 

1,3 g COMPLETE AA dropout powder 

50 ml deionizovaná H2O 

Sterilizace filtrací 

 

Complete AA 

Adenine 500 mg (Serva) L-Serine 4500 mg (Serva) 

L-Arginine 240 mg (Serva) L-Threonine 2400 mg (Serva) 

L-Aspartic acid 1200 mg (Serva) L-Tryptophane 480 mg (Serva) 

L-Glutamic acid 1200 mg (Sigma) L-Tyrosine 360 mg (Serva) 

L-Histidine 240 mg (Serva) L-Valine 1800 mg (Serva) 

L-Leucine 720 mg (Serva) Uracil 240 mg (Sigma) 
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L-Lysine 360 mg (Serva) L-Methionin 240 mg (Serva) 

L-Phenylalanine 600 mg (Serva)  
 

 

4.1.3 Seznam primerů 

číslo název sekvence (5´-3´) popis 

115 GFP-40 GGTCAATTTACCGTAAGTAGC ověření GFP fúze 

443 Sup35-A CACCAAAAGAGGTACATGCTAAGAT ověření N-koncové 
delece Sup35 

444 Sup35-GTP GCATCCAATATGGTATAACG ověření N-koncové 
delece Sup35 

499 Sup35 fw GCGAGCTCTGAGAGAACCGTTAAATTCCC klonování Sup35 

500 Sup35 rev GCTCTAGACTCGGCAATTTTAACAATTTTACC klonování Sup35 

566 Atg18-mCh5 CGATTGCTTAATATTGTCACAGTATTCCATCT
TGATGGATCGTACGCTGCAGGTCGAC 

mCherry C-
koncová fúze 

567 Atg18-mCh3 CGTTGTGACGTACGGAAGGCAGCGCGAGACAC
TTCCGTGAATCGATGAATTCGAGCTCG 

mCherry C-
koncová fúze 

 

4.1.4 Seznam DNA modifikujících enzymů  

Restrikční endonukleázy 

 

Enzym Pufr Reakční 
teplota 

Rozeznávaná 
sekvence 

výrobce 

SacI NEBuffer 4 37 °C GAGCT/C New England BioLabs 

XbaI NEBuffer 4 37 °C T/CTAGA New England BioLabs 
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PCR 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Finnzymes) 

Pufr – 5x Phusion HF Buffer (Finnzymes) 

Taq DNA Polymerase LC (Fermentas) 

Pufr – 10x Taq buffer (Fermentas) 

 

Ligace plazmidové DNA 

T4 DNA ligáza (New England BioLabs) 

Pufr – 10x T4 DNA ligase buffer (New England BioLabs) 

 

4.1.5 Seznam komerčních kitů 

- GenEluteTM Plasmid Miniprep Kit – izolace plazmidové DNA z E. coli (SIGMA-

ALDRICH) 

- QIAquick® Gel Extraction Kit (50) – izolace DNA z agarózového gelu 

(QUIAGEN) 

- QIAEX® II Gel Extraction Kit (150) - izolace DNA z agarózového gelu 

(QUIAGEN) 

- GenEluteTM Plasmid Miniprep Kit – izolace DNA z agarózového gelu (SIGMA-

ALDRICH) 

- QIAquick® PCR Purification Kit (50) – izolace PCR produktu (QUIAGEN) 

 

4.1.6 Seznam použitých protilátek  

primární 

anti NM Sup35 králičí polyklonální IgG protilátka proti NM doméně proteinu Sup35, 

Pavel Ivanov, A. N. Belozersky institut fyzikálně-chemické biologie 

MSU, Moskva, Rusko 

ředění 1:2000 

GFP (B-2) myší monoklonální IgG protilátka proti proteinu GFP, konjugovaná 

s křenovou peroxidázou, Santa Cruz Biotechnology  

ředění 1:2000 
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sekundární 

anti – rabbit IgG oslí protilátka proti králičí primární IgG protilátce, konjugovaná 

s křenovou peroxidázou, GE Healthcare 

ředění 1:10000 

 

4.1.7 Standardy velikostí DNA fragmentů a molekulových hmotností proteinů 

1 kb DNA ladder  předbarvený proteinový       SDS-PAGE standard 

(New England   standard Kaleidoscope       High Range 

BioLabs)   (Bio-Rad)         (Bio-Rad) 

                         
 

4.1.8 Seznam plazmidů 

pUG35 – vektor s C-koncovou GFP fúzí 

 selekce E. coli – ampicilin 

 selekce S. cerevisiae – URA3 

Vektor pUG35 byl použit pro C-koncovou GFP fúzi ke genu SUP35 a SUP35 ΔN. 
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pLewi0518 pYOC462 pRS315-SUP35MC 

 selekce E. coli – ampicilin 

 selekce S. cerevisiae – LEU2 

vektor použitý ke konstrukci plazmidu kódující M a C části genu SUP35. 

 

pLewi0564 pYOC289 pRS316-Sp-SUP35 

 selekce E. coli – ampicilin 

 selekce S. cerevisiae – URA3 

vektor použitý ke konstrukci plasmidu kódujícího gen SUP35. 

 

pRS426GAL- α-synuclein-EGFP (WT) 

 selekce E. coli – ampicilin 

 selekce S. cerevisiae – URA3 

vektor použitý ke konstrukci plasmidu kódujícího gen pro lidský α-synuclein 

 

pFM699 (kazeta s mCherry)  

 selekce E. coli – ampicilin 

 selekce S. cerevisiae – nourseothricin 

Vektor pFM699 je vytvořen z vektoru pFA6a-natNT2 vložením mCherry kazety mezi 

BamHI a SalI restrikční místa. V práci byl použit jako předloha pro naklonování mCherry 

kazety a fúzi genu ATG18 s mCherry. 
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4.2 Metody 

4.2.1 Kultivace mikroorganismů 

4.2.1.1 Růst na pevném médiu 

- Na Petriho misku s daným živným médiem sterilním párátkem nebo bakteriologickou 

kličkou zaočkovat kulturu.  

- V případě výsevu tekuté kultury nanést pipetou 200 – 300 μl kultury a rozetřít sterilní 

skleněnou hokejkou. 

- Misku umístit do termostatu, 30 °C (pokud není uvedeno jinak) pro kvasinkové, 37 °C 

pro bakteriální kultury. Nechat růst alespoň jeden den, v případě potřeby déle. 

- Misky lze skladovat 1 – 2 měsíce v lednici (4 °C). 

4.2.1.2 Kultivace v tekutém médiu 

- Do Erlenmeyerovy baňky či plastové jamkové destičky nalít kultivační médium 

(maximálně 1/10 objemu nádoby).  

- Sterilním párátkem nebo bakteriologickou kličkou zaočkovat kulturu narostou 

na misce. Buněčnou masu řádně resuspendovat. 

- Při ředění tekuté kultury přenést pipetou požadované množství kultury do kultivačního 

média. 

- Baňky či destičky umístit do termostatu a kulturu třepat, 30 °C, 160 – 200 RPM pro 

kvasinkové kultury, 37 °C, 180 RPM pro bakteriální kultury. 

4.2.2 Zamražování a výsev glycerolových konzerv S. cerevisiae 

- První den zaočkovat kulturu do příslušného tekutého média a kultivovat přes noc.  

- Druhý den sterilně odebrat 800 μl kultury, přenést do zamražovací zkumavky s 200 μl 

100 % glycerolu a dobře promíchat.  

- Konzervu zamrazit v tekutém dusíku a skladovat při -80 °C. 

- Při výsevu buněk z konzervy sterilním párátkem z vrchu seškrábnout zamraženou 

kulturu a zaočkovat na Petriho misku s příslušným médiem. Pracovat rychle, aby 

konzervy nerozmrzly.  
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- Vyseté kmeny nechat rozrůst dva dny v termostatu při 30 °C 

4.2.3 Křížení, sporulace a tetrádová analýza spor 

- První den odpoledne na pevné YPD médium načárovat jeden z křížených kmenů 

na plochu cca 1 cm2. Přes něj nanést druhý kmen opačného párovacího typu. 

Kultivovat při 30 °C do druhého dne. 

- Druhý den ráno mikroskopicky zkontrolovat, zda se dané kmeny kříží.  

- Sterilním párátkem nanést biomasu z křížených kmenů do mikrozkumavky s 1 ml 

deionizované vody. 4 větší kapky suspenze nakapat na polovinu Petriho misky s YPD 

agarem, roztáhnout hokejkou a nechat zaschnout.  

- Pomocí mikromanipulátoru vybrat zygoty a přenést na druhou polovinu plotny. 

- Vybrané zygoty kultivovat v termostatu při 30 °C cca 2 dny.  

- Monokolonie diploidních buněk narostlé z jednotlivých zygot nanést sterilním 

párátkem na sporulační agar. Biomasu opět rozetřít do čtverce.  

- Plotny inkubovat 5 – 6 dní při pokojové teplotě. 

- Pod mikroskopem zkontrolovat, zda diploidní buňky sporulují.  

- Biomasu z plotny přenést párátkem do mikrozkumavky s 250 μl deionizované vody, 

přidat 12,5 μl 20T zymolyázy (10 mg/ml, Seikagaku) a inkubovat 11 minut.  

- Poté buňky stočit, odsát vodu a pelet dvakrát promýt v deionizované vodě. 

- Pelet resuspendovat v 1 ml deionizované vody, odebrat 200 – 400 μl suspenze (dle 

velikosti peletu) do nové mikrozkumavky s 1 ml deionizované vody. 

- Z nové suspenze přenést 3 – 4 kapky na polovinu plotny s YPD agarem, roztáhnout 

a nechat zaschnout.  

- Pomocí mikromanipulátoru (SINGER INSTRUMENTS MSM manual) oddělit 

jednotlivé spory a přenést je na druhou polovinu plotny. Inkubovat 2 – 3 dny při 

30 °C. 

4.2.4 Štěpení DNA restrikčními endonukleázami 

- Do mikrozkumavky připravit rekční směs: 
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  reakční směs 20 µl reakční směs 50 µl 

vzorek štěpené DNA objem dle potřeby (0,1 – 
4 µg DNA) 

objem dle potřeby (0,1 – 
4 µg DNA) 

10x reakční pufr 
(NEBuffer 4) 2 µl 5 µl 

BSA (100 µg/ ml) 0,1 µl 0,1 µl 

SacI (1 – 10 U/ µg DNA) 0,3 µl 0,5 µl 

XbaI (1 – 10 U/ µg DNA) 0,3 µl 0,5 µl 

deionizovaná H2O doplnit do objemu 20 µl doplnit do objemu 50 µl 
 

- Směs promíchat a inkubovat minimálně 1,5 hod či přes noc při požadované teplotě. 

- Reakční směs inaktivovat zahřátím, zamrazením na -20 °C či přidáním příslušného 

objemu vzorkového pufru pro agarózovou elektroforézu. 

(www.neb.com) 

4.2.5 Amplifikace DNA pomocí PCR 

- Do 200 µl mikrozkumavky připravit reakční směs o objemu 20 – 50 µl. Příprava 

probíhá na ledu. DNA polymerázu přidat až nakonec.  

 

 

 
Phusion HF DNA 
Polymerase 

Taq DNA 
Polymerase 

Konečná 
koncentrace 

Templátová DNA   10 pg – 
1 µg 

Pufr 
5x PhusionTM HF 
Buffer,  

4 – 10 µl 

10x Taq buffer, 
NH4SO4 -MgCl2,  

2 – 5 µl 

1x 

dNTP mix (dATP, 
dTTP, dGTP, 
dCTP) 

  každý 
0,2 mM 
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primer I   0,1 – 1 µM 

primer II   0,1 – 1 µM 

25 mM MgCl2   1,5 mM 

DNA polymeráza 
Phusion HF DNA 
Polymerase,  

0,2 – 0,5 µl 

Taq DNA 
Polymerase  

0,5 µl 

0,2 – 
0,25 U/µl 

deionizovaná voda   
Doplnit do 
příslušného 
objemu 

 

- Jako negativní kontrolu použít reakční směs bez templátové DNA. Pokud je to možné, 

použít i pozitivní kontrolu. 

- Reakci nechat proběhnout v PCR cycleru (Eppendorf Master personal) dle příslušného 

programu. 

- PCR produkty rozdělit na agarózové elektroforéze, nebo přečistit pomocí komerčního 

kitu. 

 

(www.finnzymes.com, www.fermentas.com)  

4.2.6 Izolace PCR produktů pomocí kitu QIAquick® PCR Purification Kit (50) 

(QUIAGEN) 

- Dle návodu v kitu. 

4.2.7 Elektroforetická analýza velikosti DNA fragmentů v agarózovém gelu 

- Připravit 0,8 – 1 % roztok agarózy v 1x TAE (pro následnou izolaci DNA fragmentů 

z gelu) či 1x TBE pufru. Roztok zahřát a agarózu rozpustit. 

- Po mírném ochlazení nalít agarózový gel do bločku s nasazeným hřebínkem a nechat 

ztuhnout. 
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- Ztuhlý gel zalít malým množstvím TAE či TBE pro snazší vyjmutí hřebínku. Bloček 

s gelem přemístit do tanku pro horizontální gelovou elektroforézu a zalít TAE či TBE 

pufrem tak, aby byl gel ponořený. 

- Do jamek v gelu nanést standard velikosti DNA fragmentů a vzorky ve vzorkovém 

pufru. 

- Aparaturu připojit ke zdroji elektrického napětí a pustit napětí požadované velikosti. 

- Gel barvit 30 min v roztoku GelRed a poté opláchnout destilovanou vodou. Pro 

pozorování použít UV záření. 

 

Roztoky: 

10x TAE pufr:  48.4 g Tris 

11.5 ml kyselina octová 

7.49 g EDTA pH 8 

Doplnit vodou na výsledný objem 1000 ml 

 

10x TBE pufr:  108 g Tris base 

55 g H3BO3 

7.44 g EDTA 

Doplnit vodou na výsledný objem 1000 ml 

 

6x vzorkový pufr: 60 mM EDTA 

60 % glycerol 

0,06 % bromfenolová modř 

 

roztok GelRed: GelRed Nucleic Acid Stain (Biotium) ředit 10000x do destilované vody 

 

GelRed je možné přidat přímo do gelu. Přidává se 1 µl GelRed na 30 ml gelu těsně 

před nalitím do bločku. 

4.2.8 Izolace DNA z agarózového gelu pomocí kitů:  

QIAquick® Gel Extraction Kit (50) (QUIAGEN) 

QIAEX® II Gel Extraction Kit (150) (QUIAGEN) 

GenEluteTM Plasmid Miniprep Kit (SIGMA-ALDRICH) 
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- Podle návodů v kitech. 

4.2.9 Ligace DNA 

- Do mikrozkumavky namíchat ligační směs, objem 20 µl: 

DNA inzert a vektor v molárním poměru 3:1 

2 µl 10x ligačního pufru (T4 DNA ligase buffer) 

1 – 5 U/µl ligázy (T4 DNA ligase) 

deionizovaná voda – doplnit do příslušného objemu 

 

- Ligační směs inkubovat buď 4 hodiny při laboratorní teplotě, nebo přes noc při 16 °C. 

- Ligázu inaktivovat teplem 10 min při 65 °C. 

- Ligační směs transformovat do E. coli. 

- Jako negativní kontrolu použít ligační směs bez inzertu pouze s vektorovou DNA. 

4.2.10 Transformace E. coli elektroporací 

Příprava elektrokompetentních buněk 

- První den odpoledne zaočkovat 10 ml LB média jednou kolonií kmene E. coli 

a kultivovat přes noc na třepačce (37 °C, 180 RPM). 

- Druhý den ráno přeočkovat narostlou kulturu do 400 ml LB média s 400 µl thiaminu 

(0,1 mg/ml) na OD600 = 0,05. 

- Kultivovat na třepačce a nechat kulturu narůst na OD600 = 0,6. 

- Baňky s kulturou chladit 15 min v ledové lázni. Od této chvíle pracovat na ledu. 

- Kulturu centrifugovat (Hettich Rotanta 460 R, 4000 RPM, 10 min, 4 °C). 

- Supernatant slít, k peletu přidat 10 ml vychlazené deionizované vody a důkladně 

resuspendovat. Doplnit vodu na původní objem. 

- Znovu centrifugovat, pelet resuspendovat do 10 ml vychlazené deionizované vody 

a doplnit na objem 100 ml. 

- Suspenze přelít do centrifugačních zkumavek (50 ml) a stočit (Jouan BR4i, rotor S40, 

4200 RPM, 10 min, 4 °C). 

- Sediment resuspendovat do 5 ml ledového 10 % glycerolu. Doplnit glycerol 

do objemu 25 ml, slít obsah dvou zkumavek do jedné a centrifugovat (Jouan BR4i, 

rotor S40, 4200 RPM, 10 min, 4 °C). 
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- K sedimentu přidat stejný objem 10 % glycerolu a resuspendovat. 

- Suspenzi po 50 – 100 µl rozplnit do 1,5 ml mikrozkumavek vychlazených v tekutém 

dusíku. 

- Zamrazit v tekutém dusíku. Uchovávat při -80 °C. 

 

Vlastní transformace 

Pracovat na ledu. 

- Do mikrozkumavky (500 µl) připravit 30 – 80 µl elektrokompetentních buněk. Přidat 

1 -10 µl čisté plazmidové DNA nebo ligační směsi (5 pg – 0,5 µg DNA). Nechat 

chvíli stát na ledu. 

- Směs přenést pipetou na dno vychlazené elektroporační kyvety (0,2 cm). 

- Kyvetu vložit do elektroporátoru (Bio-Rad, Gene Pulser Xcell Electroporation 

System), nastavit příslušné hodnoty (kapacitace 25 µF, napětí 2500 V, odpor 

200 a aplikovat elektrický pulz (délka pulzu cca 5 ms). 

- Směs přenést do bakteriologické zkumavky obsahující 1 ml LB média s 25 µl 20 % 

glukózy (výsledná koncentrace 0,5 %). 

- Inkubovat minimálně 1 hod na třepačce (37 °C, 180 RPM). 

- Kulturu vysít na příslušné LB selekční plotny (s ampicilinem). Inkubovat přes noc při 

37 °C. 

4.2.11 Izolace plazmidové DNA z E. coli 

- První den odpoledne zaočkovat příslušný kmen E. coli do 1,5 – 2 ml LB média 

s příslušným antibiotikem (ampicilin, koncentrace 100 µg/ml).  

- Kultivovat přes noc na třepačce (37 °C, 180 RPM). 

- Druhý den nalít kulturu do 2 ml mikrozkumavky a dát na 10 min do ledové lázně. 

- Centrifugovat (Jouan BR4i, rotor AB2.14, 12000 RPM, 2 min, 0 °C). 

- Slít supernatant, k sedimentu přidat 100 µl roztoku 1 a resuspendovat na vortexu. 

- Přidat 200 µl roztoku 2 a opatrně promíchat několikanásobným převrácením 

zkumavky. Buňky nechat lyzovat, ne však více než 5 minut. 

- Přidat 150 µl vychlazeného roztoku 3 a zkumavku přenést opět do ledu. Opatrně 

promíchat převrácením zkumavky a inkubovat 5 min na ledu. 

- Centrifugovat (Jouan BR4i, rotor AB2.14, 12000 RPM, 10 min, 0 °C). 
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- Pipetou opatrně přenést lyzát do nové mikrozkumavky (1,5 ml). Přidat 1 ml 96 % 

ethanolu vychlazeného na -20 °C, promíchat převracením zkumavky a znovu 

centrifugovat (Jouan BR4i, rotor AB2.14, 12000 RPM, 10 min, 0 °C). 

- Pipetou odebrat ethanol, přidat cca 600 µl 70 % ethanolu a promíchat na vortexu. 

- Stočit (Jouan BR4i, rotor AB2.14, 12000 RPM, 5 min, 0 °C). 

- Pipetou odsát ethanol a sediment nechat vysušit. 

- Vysušený sediment rozpustit ve 30 µl deionizované vody a skladovat při -20 °C. 

 

Roztoky: 

roztok 1 (GET): 25 mM Tris-Cl  

   10 mM EDTA 

   50 mM glukóza 

   pH 8 

 

roztok 2:  0,2 M NaOH 

   1 % SDS 

 

roztok 3:  2 M kys. octová 

3 M octan draselný 

pH 5,2 

4.2.12 Izolace plazmidové DNA z E. coli pomocí kitu GenEluteTM Plasmid 

Miniprep Kit (SIGMA-ALDRICH) 

- Podle návodu v kitu. 

4.2.13 Transformace S. cerevisiae lithium-acetátovou metodou 

Příprava kompetentních buněk 

- První den zaočkovat příslušný kvasinkový kmen do 5 – 10 ml YPD média. Kultivovat 

přes noc na třepačce (30 °C, 160 RPM). 

- Druhý den přeočkovat kulturu na OD600 = 0,2. Objem YPD média závisí na počtu 

transformací (15 ml pro 3 transformace). Kulturu třepat cca 4 hod (30 °C, 160 RPM). 
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- Kulturu narostlou na OD600 = 0,4 – 0,6 přelít do centrifugační zkumavky a stočit 

(Jouan B4i, rotor S40, 4200 RPM, 3 min, 20 °C). 

- Odstranit supernatant, sediment promýt cca 4 ml deionizované vody a centrifugovat 

(Jouan B4i, rotor S40, 4200 RPM, 3 min, 20 °C). 

- Sediment promýt cca 4 ml roztoku H2O/TE/LiAc, znovu centrifugovat (Jouan B4i, 

rotor S40, 4200 RPM, 3 min, 20 °C). 

- Sediment resuspendovat do 150 µl roztoku H2O/TE/LiAc (bráno pro sediment z 15 ml 

kultury) a inkubovat 20 min na třepačce při 30 °C. 

 

Vlastní transformace 

- Nosičovou ssDNA (salmon sperm DNA, Serva) denaturovat 3 min při 95 °C a dát 

na led. 

- Do 1,5 ml mikrozkumavek připravit: 

300 µl roztoku PEG/TE/LiAc 

50 µl buněčné suspenze v roztoku H2O/TE/LiAc 

5 µl ssDNA 

1 -5 µl plazmidové DNA (> 100 ng) 

- Směs dobře promíchat na vortexu a za občasného otáčení zkumavky inkubovat 30 min 

při 30 °C. 

- Transformační směs rychle přenést do termobločku zahřátého na 42 °C a navodit tak 

tepelný šok. Mikrozkumavky inkubovat alespoň 20 min. 

- Zkumavku chvíli temperovat při laboratorní teplotě. 

- Směs centrifugovat (Eppendorf mini Spin, 5000 RPM, 3 min, 20 °C). Pipetou odsát 

supernatant, znovu centrifugovat a odstranit zbylý PEG. 

- K peletu přidat 1 objem deionizované vody, dobře resuspendovat a stočit (Eppendorf 

mini Spin, 5000 RPM, 3 min, 20 °C). 

- Sediment resuspendovat do 200 µl deionizované vody a suspenzi vysít na plotnu 

s daným selekčním agarem. 

 

Jako negativní kontrolu použít transformační směs bez plazmidové DNA. 

 

Pro zvýšení efektivity je možné v posledním kroku sediment resuspendovat do YPD 

média a kultivovat několik hodin na třepačce (30 °C, 160 RPM). Poté kulturu stočit, pelet 



54 

resuspendovat a vysít na příslušnou selekční plotnu (provádí se při selekci na rezistenci 

k antibiotiku). 

 

Roztoky: 

50 % PEG:  5 g PEG 4000  

   doplnit deionizovanou vodou do objemu 10 ml 

   připravit čerstvě 

 

10x TE:  100 mM Tris-Cl 

   10 mM EDTA 

   pH 7,5 

 

1 M LiAc:  1,53 g LiAc 

   doplnit deionizovanou vodou do objemu 15 ml 

   pH 7,5 

 

H2O/TE/LiAc:  poměr 8:1:1, výsledná koncentrace 1x TE/100 mM LiAc 

   připravit čerstvě, sterilizace filtrací 

 

PEG/TE/LiAc:  poměr 8:1:1, výsledná koncentrace 40 % PEG/1x TE/100 mM LiAc 

   připravit čerstvě, sterilizace filtrací 

4.2.14 Transformace S. cerevisiae elektroporací 

Příprava elektrokompetentních buněk 

- Do 5 ml YPD zaočkovat příslušný kmen a kultivovat na třepačce (30 °C, 160 RPM). 

- Druhý den večer přeočkovat 3 µl kultury do 25 ml YPD média. Kultivovat na třepačce 

(30 °C, 160 RPM). 

- Třetí den ráno spočítat koncentraci buněk. Při koncentraci 1 -2 x 107b/ml kulturu stočit 

(Jouan B4i, rotor S40, 3000 RPM, 5 min, 20 °C). 

- Pelet resuspendovat v roztoku YP/HEPES/DTT tak, aby koncentrace buněk byla 

109 b/ml.  

- Kultivovat 15 min v termobločku (30 °C, 600 RPM). 

- Suspenzi buněk přenést na led a od té doby držet chlazené.  
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- Přidat 5 ml vychlazeného elektroporačního pufru a centrifugovat (Jouan BR4i, rotor 

S40, 3000 RPM, 5 min, 4 °C). 

- Pelet 2x promýt 5 ml elektroporačního pufru, stočit (Jouan BR4i, rotor S40, 

3000 RPM, 5 min, 4 °C). 

- Výsledný pelet resuspendovat v takovém množství elektroporačního pufru, aby 

konečná koncentrace buněk byla 109 b/ml. 

 

Vlastní transformace 

- Do mikrozkumavky namíchat: 

50 µl suspenze buněk 

0,1 – 0,5 µg DNA (2 -3 µl) 

- Transformační směs přenést do vychlazené elektroporační kyvety (0,1 mm) 

a inkubovat 5 min na ledu. 

- Kyvetu umístit do elektroporátoru (BTX) a aplikovat 1 elektrický pulz, délka pulzu 

24 ms, napětí 310 V. 

- Hned po elektroporací přidat k buňkám 1 ml YPD média a inkubovat v případě 

antibiotické selekce 4 hod na třepačce (30 °C, 160 RPM). 

- Centrifugovat (Jouan B4i, rotor S40, 3000 RPM, 5 min, 20 °C). 

- Supernatant slít, pelet resuspendovat ve zbytku média a vysít na plotny s příslušným 

selektivním agarem. 

 

Jako negativní kontrolu použít transformační směs bez plazmidové DNA. 

 

Roztoky: 

YP/HEPES/DTT: 1 g yeast extract 

   2 g pepton 

   20 mM HEPES 

   doplnit deionizovanou vodou na objem 100 ml 

   pH 8 

   sterilizace v autoklávu 

   před použitím přidat DTT na konečnou koncentraci 25 mM 

 

Elektroporační pufr:  100 mM Tris-Cl 

   270 mM sacharóza 
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   1 mM MgCl2 

   pH 7,5 

   sterilizace filtrací 

4.2.15 Stanovení počtu buněk v Bürkerově počítací komůrce 

- Vhodně naředěnou kvasinkovou kulturu nanést do Bürkerovy komůrky. Pod 

mikroskopem spočítat množství buněk v polích rozložených po úhlopříčce komůrky.  

- Spočítat průměrný počet buněk na jedno políčko a podle vzorce stanovit celkovou 

koncentraci buněk v kultuře 

y = X * ř * 25 * 104 

y – celková koncentrace buněk v kultuře (počet b/ml); X – průměrný počet buněk 

na políčko; ř – ředění buněčné kultury 

4.2.16 Izolace proteinů z S. cerevisiae 

- Jednou kolonií zaočkovat 10 ml YPD nebo selekčního média. Kultivovat 16 – 

18 hodin na třepačce (160 RPM) při 30 °C. 

- Druhý den zaočkovat inokulum do 10 ml média na OD600 = 0,3. Kultivovat 

na třepačce (160 RPM) při 30 °C cca 3 hodiny na výslednou OD600 = 0,5 – 0,8. 

- Kulturu přelít do centrifugační zkumavky a centrifugovat (Jouan B4i, rotor S40, 

3200 RPM, 3 min, 20 °C). 

- Sediment resuspendovat v 1 ml deionizované vody. 

- Suspenzi pipetou přenést do mikrozkumavky a centrifugovat (Eppendorf mini Spin, 

4000 RPM, 1 min, 20 °C). 

- Odsát supernatant a sediment umístit na 10 – 15 minut do mrazáku (-20 °C). 

- K sedimentu přidat 100 μl čerstvě připraveného roztoku 1,85 M NaOH, 7 % β-

merkaptoethanol. 

- Obsah mikrozkumavky intenzivně vortexovat 2 minuty při teplotě 4 °C. 

- Přidat 100 μl vychlazené 50 % TCA a inkubovat 5 minut na ledu. 

- Centrifugovat (Jouan BR4i, rotor AB2.14, 12000 RPM, 10 min, 0 °C). 

- Odsát supernatant, k sedimentu přidat 500 μl 1 M Tris, resuspendovat a centrifugovat 

(Jouan BR4i, rotor AB2.14, 12000 RPM, 1 min, 0 °C). 
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- Sediment resuspendovat do 100 μl předehřátého 2x Laemmli a inkubovat 20 minut při 

80 °C. 

- Centrifugovat, aby se usadily zbytky buněk (Eppendorf mini Spin, 13000 RPM, 1 min, 

20 °C). 

- Proteinové extrakty skladovat v mrazáku při -20 či -80 °C. 

 

Roztoky:  

2 M NaOH:  1,6 g NaOH 

   20 ml H2O 

 

1,85 M NaOH + β-merkaptoethanol : 93 μl 2 M NaOH 

      7 μl 100 % β-merkaptoethanol 

 

2x Laemmli:  0,112 M Tris-HCl, pH 6,8 

   3,42 % SDS 

   12 % glycerol 

   0,002 % bromfenolová modř 

4.2.17 Izolace proteinů ze S. cerevisiae balotinou, provedení teplotního šoku 

a diferenciální centrifugace 

- První den zaočkovat inokulum do 5 ml YPD média. Kultivovat na třepačce (160 RPM) 

při 30 °C. 

- Druhý den ráno naředit kmeny do 20 ml YPD média na OD600 = 0,2. Kultivovat další 

4 hodiny cca na OD600 = 0,8 – 1. 

- Kulturu přelít do centrifugační zkumavky a stočit (Jouan B4i, rotor S40, 3000 RPM, 

5 minut, 20 °C). 

- Pelet resuspendovat do předehřátého YPD média. Kontrolní skupinu buněk do média 

předehřátého na 30 °C, buňky určené pro teplotní šok do média o teplotě 46 °C. 

Kultivovat 10 minut na třepačce při příslušné teplotě. 

- Centrifugovat (Jouan BR4i, rotor S40, 3000 RPM, 5 min, 4 °C). 

- Při dalším postupu pracovat při teplotě 4 °C. 

- Do mikrozkumavky připravit cca 200 μl sterilní balotiny. 

- Pelet resuspendovat do 150 μl Lysis pufru a přenést do mikrozkumavky s balotinou. 
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- Buňky rozbít na FastPrepu (Thermo Savant FP120/BIO101, 2x 20 s) 

- Interval mezi jednotlivými cykly rozbíjení cca 30 s. 

- Tekutou frakci odsát injekční stříkačkou, převést do nové mikrozkumavky a stočit 

(Jouan BR4i, rotor AB2.14, 500 RPM, 10 min, 4 °C) 

- Supernatant centrifugovat (Jouan BR4i, rotor AB2.14, 14000 RPM, 10 min, 4 °C). 

- Oddělit od sebe pelet a supernatant, pelet resuspendovat do 30 μl Lysis pufru. 

- K peletu i supernatantu přidat Laemmli.  

- Vzorky povařit 10 minut při 95 °C a centrifugovat (Eppendorf mini Spin, 13000 RPM, 

3 min, 20 °C). 

- Skladovat v mrazáku při -80 °C. 

 

Pokud chceme spektrofotometricky stanovit koncentraci proteinů ve vzorcích, učiníme 

tak před přidáním Laemmli roztoku. 

 

Lysis pufr: 50 mM Tris pH 7,6 

  50 mM NaCl 

  5 mM MgCl2 

  0,1 % NP-40 

  1 mM β-merkaptoethanol 

 Před použitím přidat inhibitory proteáz (Protease inhibitor complete mini 

EDTA-free, Roche) 

4.2.18 SDS-PAGE – polyakrylamidová gelová elektroforéza 

SDS-PAGE byla provedena s použitím soupravy Bio-Rad Mini Protean 3 Cell 

ve vertikálním uspořádání. 

- Sestavit aparaturu pro nalévání gelů, dobře utěsnit. 

- Do skleněné kádinky připravit 10 % separační gel: 

AA/MBA  3,3 ml 

1,5 M Tris (pH 8,8) 2,5 ml 

deionizovaná H2O 4,1 ml 

10 % SDS  100 μl 

20 % APS  60 μl 

TEMED  8 μl 
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- Směs promíchat a okamžitě nanést do aparatury. Aby bylo zabráněno přístupu kyslíku, 

navrch nanést vrstvu vody a nechat gel ztuhnout. 

- Po ztuhnutí odsát vodu buničinou. 

- Připravit zaostřovací gel: 

deionizovaná H2O 3,2 ml 

0,5 M Tris (pH 6,8) 1,25 ml 

AA/MBA  0,7 ml 

10 % SDS  50 μl 

20 % APS  60 μl 

TEMED  8 μl 

- Směs promíchat a okamžitě nanést na ztuhlý separační gel. 

- Do gelu vložit hřebínek, přebytečný gel odsát buničinou. Gel nechat ztuhnout. 

- Po ztuhnutí vyjmout hřebínek ze zaostřovacího gelu, vytvořené jamky promýt 

deionizovanou vodou. 

- Skla s gelem vyjmout a vložit do aparatury pro samotnou elektroforézu, aparaturu zalít 

elektrodovým pufrem. 

- K proteinovým vzorkům v 2x Laemmli pufru přidat 100 mM DTT (0,6 μl DTT 

na 10 μl vzorku). 

- Vzorky povařit 3 min při 99 °C. 

- Pomocí mikropipety Hamilton nanést proteinový standard a vzorky do jamek v gelu. 

- Aparaturu připojit ke zdroji napětí. V zaostřovacím gelu dělit proteiny pomocí 

konstantního elektrického proudu 10 mA na jeden gel. 

- Po přechodu vzorků ze zaostřovacího do separačního gelu zvýšit hodnotu proudu 

na 20 mA na jeden gel. 

- Když čelo dosáhne okraje gelu, vypnout zdroj napětí, rozebrat aparaturu a gel 

vyjmout. 

- Gel obarvit, nebo přenést proteiny na nitrocelulózovou membránu.  

 

Roztoky: 

AA/MBA:  30 g akrylamid 

   0,8 g MBA 

  doplnit do 100 ml deionizovanou H2O  

  přefiltrovat  
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10x elektrodový pufr: 30 g Tris-Cl 

   144 g glycin 

   10 g SDS 

   Doplnit deionizovanou vodou do 1000 ml 

   pH 8,5 

4.2.19 Přenos proteinů na nitrocelulózovou membránu metodou Western blot 

Pro přenos proteinů z polyakrylamidového gelu na nitrocelulózovou membránu byla 

použita aparatura Mini Trans blot Cell (Bio-Rad). 

- Blotovací sendvič sestavovat pod hladinou vychlazeného přenosového pufru. 

- Porézní vložku namočenou v přenosovém pufru a zbavenou vzduchu umístit na černou 

stranu blotovacího sendviče. 

- Na vložku přiložit filtrační papír (Whatman). 

- Na filtrační papír umístit polyakrylamidový gel. 

- Na gel přiložit nitrocelulózovou membránu (Whatman). 

- Na membránu položit filtrační papír, na něj mokrou porézní vložku a sendvič uzavřít. 

- Při sestavování sendviče postupovat tak, aby mezi jednotlivými vrstvami nebyly 

vzduchové bubliny. 

- Blotovací sendvič přenést do aparatury, zalít vychlazeným přenosovým pufrem, přidat 

vaničku s ledem a magnetické míchadlo. Celou aparaturu umístit na magnetickou 

podložku a zapnout míchání. 

- Aparaturu připojit ke zdroji napětí  a aplikovat elektrický proud. Na zdroji nastavit 

konstantní výkon 30 W (napětí cca 90 V, proud okolo 300 mA). 

- Blotovat 90 minut. Po 45 min vyměnit vaničku s ledem, aby byla aparatura dostatečně 

chlazena, a pokračovat. Po 90 minutách přenosu aparaturu odpojit a rozebrat. 

- Nitrocelulózovou membránu oplachovat 5 min v roztoku TBS.  

- Membránu lze uchovávat v lednici při 4 °C, neměla by však vyschnout. 

- Gel je možné obarvit v roztoku Coomassie Brilliant Blue. 

 

Roztoky: 

10x přenosový pufr: 30,3 g Tris 

   144 g glycin 

   doplnit vodou do objemu 1000 ml 
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1x přenosový pufr: 150 ml methanol 

   100 ml 10x přenosový pufr 

   750 ml H2O 

 

TBS:   20 mM Tris-Cl 

   500 mM NaCl 

   pH 7,4 

4.2.20 Barvení proteinů v polyakrylamidovém gelu 

- Gel ponořit do roztoku Coomassie Brilliant Blue, nechat barvit alespoň 1 hod. 

- Obarvený gel přenést do odbarvovacího roztoku a nechat odbarvit. Roztok několikrát 

vyměnit. 

 

Roztoky: 

Coomassie Brilliant Blue: 0,25 g Coomassie Brilliant Blue – R250 

    45 ml methanol 

    10 ml kys. octová  

    doplnit vodou do 100 ml 

    přefiltrovat 

 

odbarvovací roztok:  80 ml kys. octová 

    250 ml ethanol 

    doplnit vodou do 1000 ml 

4.2.21 Imunodetekce proteinů na nitrocelulózové membráně 

- Nitrocelulózovou membránu obarvit pomocí roztoku Ponceau, tužkou naznačit 

proteinový standard a membránu odbarvit v TBS-T. Pokud byl použit předbarvený 

standard (Kaleidoscope, Bio-Rad), není potřeba membránu barvit. 

- Membránu umístit do zkumavky (Falcon, 50 ml), zalít 5 – 10 ml roztoku 3 % mléka 

v TBS-T. Za stálého otáčení zkumavky blokovat membránu 1 hod (horizontální mixér 

RM5 W 80, CAT). 
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- Roztok mléka slít a do zkumavky přidat 5 – 10 ml roztoku 3 % mléka v TBS-T 

s primární protilátkou. Membránu za stálého míchání inkubovat přes noc při 4 °C. 

- Primární protilátku slít. 

- Membránu promýt v roztoku TBS-T 3x 10 min. 

- Poté do zkumavky nalít roztok 3 % mléka v TBS-T se sekundární protilátkou 

konjugovanou s peroxidázou. Inkubovat 1 hod za stálého otáčení zkumavky. 

- Slít sekundární protilátku. Membránu opláchnout 3x po dobu 10 min v TBS-T 

a jednou krátce v TBS. 

- Na membránu pipetou nanést luminogenní substráty (SuperSignal® West Dura, 

Thermo SCIENTIFIC) a přikrýt fólií. Na membránu přiložit fotografický film (Fomei) 

a exponovat. Délka expozice závisí na intenzitě signálu. 

- Exponovaný film omývat ve vývojce, opláchnout ve vodě, oplachovat v ustalovači, 

znovu omýt ve vodě a nechat oschnout. 

 

Roztoky: 

TBS-T:  TBS 

  0,5 % Tween 20 

 

Ponceau: 0,4 g Ponceau S 

  12 ml 50 % TCA 

  88 ml H2O 

4.2.22 Příprava vzorků pro fluorescenční mikroskopii 

- První den odpoledne kvasinkový kmen zaočkovat do 10 ml příslušného média 

a inkubovat na třepačce při 30 °C. 

- Druhý den dopoledne změřit OD kmene a naředit inokulum do 10 ml média 

na OD600 = 0,2. 

- Kulturu dále třepat ve 30 °C, až po dosažení OD600 = 0,8 (cca 4 hodiny). 

 

Kontrolní buňky: 

- Odebrat 750 μl kultury a stočit. 

- Při kultivaci ve YPD médium odsát a pelet opláchnout v CM médiu. 
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- Buňky stočit, špičku pipety zanořit do/přiložit k peletu, odebrat 3 μl husté suspenze 

buněk a nanést ji na krycí sklo.  

- Na buňky přiložit čtvereček agarózy a z druhé strany krycího skla nanést kapku 

imerzního oleje. 

- Připravený preparát pozorovat pod invertovaným mikroskopem Olympus IX-71 

vybaveným digitální kamerou Hammamatsu Orca/ER, objektivem 100x pro olejovou 

imerzi a příslušnými excitačními a emisními filtry. Pro detekci a analýzu obrazu 

používat systém Olympus CellR a Xcellence rt. 

 

Teplotní šok (HS): 

- Stočit 750 μl buněk, médium odsát. 

- Pelet resuspendovat do 750 μl YPD média předehřátého na 46 °C. 

- Třepat 10 minut v termobločku (46 °C, 750 RPM). 

- Kulturu stočit, odebrat médium, pelet opláchnout v CM médiu a dále postupovat stejně 

jako v případě kontroly. 

 

„Recovery“ po teplotním šoku: 

- Postupovat stejně jako u HS. 

- Místo oplachu v CM médiu pelet resuspendovat do 750 μl YPD média předehřátého 

na 30 °C. 

- Třepat v termobločku dalších 30 – 90 minut (dle experimentu, 30 °C, 750 RPM). 

- Kulturu stočit, pelet opláchnout v CM médiu a dále postupovat jako u kontroly. 

 

1,5 % agaróza v CM na mikroskop: 

- 150 mg agarózy (Sigma) 

- 10 ml kompletního média 

- Agarózu zahřátím rozpustit v CM médiu a nalít na dno Petriho misky. Ztuhlou agarózu 

nakrájet na malé kostičky a skladovat v lednici.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Mmi1 

5.1.1 Příprava kmenů s dvojitým fluorescenčním značením vybraných proteinů 

Pro porovnání lokalizace proteinů Mmi1 a Rpg1 v S. cerevisiae bylo potřeba připravit 

příslušný kmen exprimující tyto fluorescenčně značené proteiny. Ve sbírce kmenů naší 

laboratoře byly k dispozici kmeny CRY1089: Rpg1-GFP MATa a CRY1166: Mmi1-RFP 

MATa. Nejdříve bylo tedy potřeba získat jeden z těchto značených kmenů s opačným 

párovacím typem. Křížením kmene Mmi1-RFP MATa s isogenetickým kmenem BY7472 

opačného párovacího typu byl připraven kmen Mmi1-RFP MATα (CRY1307). 

Kmeny CRY1089 a CRY1307 byly použity na přípravu dvojitě značeného kmene 

Rpg1-GFP Mmi1-RFP. Po křížení a sporulaci diploidů byla provedena tetrádová analýza 

a test růstu jednotlivých spor na vybraných plotnách se selekčním agarem. Růst spor 

na selekční plotně s agarem bez histidinu a zároveň na plotně s antibiotikem geneticin (G418) 

značil přítomnost GFP::HIS3MX6 i RFP::kanMX kazety v genomu. Kultura z vybrané spory 

byla zamražena a označena jako kmen CRY1309.  

Stejným způsobem byly získány i následující dva značené kmeny. Kmen exprimující 

Cdc48-GFP Mmi1-RFP (CRY1308) byl připraven křížením kmenů Mmi1-RFP MATα 

(CRY1307) a Cdc48-GFP MATa (CRY1081). Pro přípravu kmene exprimujícího Mmi1-GFP 

Rpn1-RFP (CRY1231) bylo nejprve potřeba získat kmen Mmi1-GFP opačného párovacího 

typu. Křížením kmenů Mmi1-GFP MATa a BY4742 byl získán kmen Mmi1-GFP MATα 

(CRY1226). Ten byl spolu s kmenem Rpn1-RFP MATa (CRY1161) použit na přípravu 

zmiňovaného kmene s označením CRY1231. Všechny připravené kmeny byly kultivovány 

a zamraženy podle postupu uvedeného v kapitole 4.2.2. Cca po týdnu byly kultury 

z kvasinkových konzerv vysety na plotnu s živným agarem pro kontrolu životnosti 

zamražených buněk. 

Z dvojitě značených kmenů byly připraveny proteinové extrakty (viz kap. 4.2.16). 

Izolované proteiny byly rozděleny pomocí SDS-PAGE v 10 % polyakrylamidovém gelu 

a přeneseny na nitrocelulózovou membránu. S použitím protilátky proti GFP (GFP (B-2)) 

byly na membráně detekovány proužky velikostně odpovídající příslušným GFP-fúzním 
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proteinům (viz obr. 5). Exprese červeného fluorescenčního proteinu byla ověřena pouze 

na fluorescenčním mikroskopu, jelikož nebyla k dispozici primární protilátka proti RFP. 

 

 

Obr. 5: Ověření exprese GFP-fúzních proteinů v připravených kmenech metodou Western blot. 

Kvasinkové proteinové extrakty kmenů CRY1309 (Rpg1-GFP Mmi1-RFP), CRY1308 (Cdc48-GFP Mmi1-

RFP) a CRY1231 (Mmi1-GFP Rpn1-RFP) byly rozděleny pomocí SDS-PAGE, přeneseny 

na nitrocelulózovou membránu metodou WB a detekovány s použitím protilátky GFP (B-2) konjugované 

s křenovou peroxidázou. Proužky detekované na membráně velikostně odpovídají GFP-fúzním proteinům 

přítomným v jednotlivých kmenech. Délka expozice 10 s. 

5.1.2 Pozorování lokalizace značených proteinů pod fluorescenčním 

mikroskopem 

Nově vytvořené dvojitě značené kmeny byly připraveny na pozorování pod 

fluorescenčním mikroskopem. Bylo třeba ověřit, zda kmeny vykazují fluorescenci 

odpovídající GFP i RFP proteinům a zda lokalizace těchto proteinů odpovídá známé 

lokalizaci proteinů Mmi1, Rpg1, Cdc48 a Rpn1.  

Kmeny byly kultivovány přes noc v aerovaném YPD médiu při teplotě 30 °C. Druhý 

den byly přeočkovány na OD600 = 0,2 a kultivovány až po dosažení OD600 = 0,8 (cca další 

4 hodiny). Poté byly opláchnuty v CM médiu a naneseny na krycí sklo. Připravené preparáty 

byly pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem (postup viz kap. 4.2.22).  

Všechny proteiny vykazovaly fluorescenci odpovídající známé lokalizaci značených 

proteinů. Mmi1-GFP i Mmi1-RFP stejně jako Rpg1-GFP byly rozprostřeny v cytoplazmě (viz 
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obr. 6A a 8A). Protein Cdc48-GFP odpovídal struktuře endoplazmatického retikula, 

fluorescence byla viditelná i v jádře a v cytoplazmě (obr.7A) a Rpn1-RFP se nacházel 

(převážně) v jádře (obr. 8A).  

5.1.3 Sledování vzájemné lokalizace značených proteinů za tepelného šoku 

5.1.3.1 Za tepelného šoku protein Mmi1-RFP kolokalizuje s iniciačním translačním 

faktorem Rpg1-GFP 

Za tepelného šoku (HS) se v S. cerevisiae vytvářejí stresové granule (SG), které 

obsahují složky translační mašinerie. Po odeznění stresových podmínek a návratu 

do fyziologické teploty SG postupně mizí. Jednou ze složek stresových granulí je translační 

iniciační faktor eIF3a/Rpg1. Lze ho proto použít jako ukazatel SG. Jestliže se protein Mmi1 

za tepelného šoku přesouvá do stresových granulí, měla by se jeho lokalizace překrývat 

s lokalizací proteinu Rpg1. 

Kvasinkové mikroskopické preparáty byly připraveny stejně jako v předchozím 

případě. Kontrolní buňky bylo možné pozorovat bez dalších úprav. Jak Mmi1-RFP tak Rpg1-

GFP se nacházely rovnoměrně rozptýlené v cytoplazmě (obr 6A). Pro pozorování lokalizace 

proteinů za tepelného stresu bylo potřeba buňkám navodit tepelný šok. Pelet obsahující 

analyzované buňky byl resuspendován do předehřátého YPD média a na 10 minut umístěn 

do 46 °C. Poté bylo pozorováno, jak se po teplotním šoku mění umístění značených proteinů 

(viz obr. 6B). Rpg1-GFP se shlukuje do granulí (SG). Taktéž Mmi1-RFP vytváří granule. 

Jejich ohraničení není tolik ostré jako v případě granulí Rpg1-GFP, nicméně ze snímků 

z mikroskopu je vidět, že oba proteiny za teplotního šoku kolokalizují a shlukují 

se do stejných granulí. 
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Obr. 6: Rpg1 a Mmi1 jsou za teplotního šoku součástí stejných stresových granulí. (A) Ve 30 °C jsou 

proteiny Rpg1-GFP a Mmi1-RFP rovnoměrně rozptýleny v cytoplazmě. (B) Po teplotním šoku (46 °C, 

10 min) oba fúzní proteiny kolokalizují ve stejných granulích. HS – heat shock (tepelný šok). Měřítko 

5 µm. 

5.1.3.2 Mmi1-RFP za tepelného šoku částečně kolokalizuje s Cdc48-GFP 

Cdc48 je ATPáza nacházející se volně v cytosolu i asociovaná s endoplazmatickým 

retikulem. Účastní se cytosolické degradace proteinů v proteasomu, také proteasomální 

degradace spojené s endoplazmatickým retikulem (ERAD) nebo degradace proteinů spojené 

s mitochondriemi. Pokud by Cdc48 za tepelného šoku interagoval s proteinem Mmi1, bylo by 

možné, že se podílí na odstraňování některých složek stresových granulí, které mohou být 

teplem poškozené. 

Příprava kvasinkových buněk pro pozorování pod fluorescenčním mikroskopem 

za fyziologických podmínek i za tepelného šoku byla provedena stejným způsobem jako 

u kmene CRY1309. Po kultivaci ve 46 °C oba fúzní proteiny mění svou lokalizaci (obr. 7). 

Mmi1-RFP vytváří granule shodné se stresovými granulemi. Rozmístění proteinu Cdc48-GFP 

je také více granulární než v kontrolních buňkách. Shluky proteinů Mmi1-RFP a Cdc48-GFP 

se částečně překrývají. 
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Obr. 7: Za tepelného šoku se lokalizace Cdc48 a Mmi1 částečně překrývají. (A) U kontrolních buněk je 

Mmi1-RFP rozprostřen v cytoplazmě. Fúzní protein Cdc48-GFP vykazuje lokalizaci shodnou se strukturou 

endoplazmatického retikula. (B) Za tepelného šoku oba fúzní proteiny mění svou lokalizaci na více 

granulární. Lokalizace obou proteinů se částečně překrývá. HS – heat shock (tepelný šok). Měřítko 5 µm. 

5.1.3.3 Mmi1-GFP za tepelného šoku částečné kolokalizuje s podjednotkou proteasomu 

Rpn1-RFP 

Protein Rpn1 je jednou z podjednotek, které tvoří bázi 19S regulační částice 

proteasomu. Funkcí 19S regulátoru je deubiquitinace proteinů určených k degradaci 

v proteasomu. Samotná Rpn1 podjednotka katalytickou aktivitu nemá. Pokud 

se ve stresových granulích nacházejí poškozené proteiny, proteasom by se mohl účastnit jejich 

degradace. 

Příprava preparátů kmene CRY1231 (Mmi1-GFP Rpn1-RFP) proběhla jako 

v předchozích dvou případech. Při kultivaci ve 30 °C je Mmi1-GFP rozprostřen v cytoplazmě. 

Rpn1 vykazuje převážně jadernou lokalizaci (viz obr. 8A). Po tepelném šoku Mmi1 vytváří 

granule, částečně však také kolokalizuje s Rpn1-RFP. Ze snímků lze určit, že proteiny 

vzájemně kolokalizují v srpkovité oblasti kolem jádra (viz obr. 8B).  
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Obr. 8: Mmi1 za tepelného stresu částečně kolokalizuje s podjednotkou proteasomu Rpn1. (A) 

Kontrolní buňky vykazují lokalizaci typickou pro dané proteiny, Mmi1-GFP se nachází rovnoměrně 

v cytosolu, Rpn1-RFP převážně v jádře. (B) Za tepelného stresu se část proteasomů přesouvá a tvoří srpek 

kolem jádra. Mmi1-GFP se shlukuje ve stresových granulích. Mimo to část proteinů Mmi1-GFP 

kolokalizuje s RFP fúzním proteinem právě v oblasti srpku kolem jádra. HS – heat shock (tepelný šok). 

Měřítko 5 µm. 

5.2 Sup35 

5.2.1 Kontrola exprese proteinů Rpg1 a Sup35 v kmenech použitých 

pro experimenty 

Cílem části práce týkající se kvasinkového prionu Sup35 bylo určit, zda jeho N-

koncová doména, která zodpovídá za prionizaci proteinu, ovlivňuje dynamiku stresových 

granulí a zda ovlivňuje lokalizaci proteinu Sup35 za tepelného šoku.  

Pro tyto účely byly použity následující kmeny:  

- CRY998 – kmen s genomovou delecí SUP35, gen SUP35 je nesen na plazmidu 

(SUP35 WT).  

- CRY1001 – kmen s genomovou delecí SUP35, na plazmidu verze genu SUP35 

bez N-koncové domény (SUP35 ΔN). 

- CRY1007 – kmen s GFP-fúzí genu RPG1, genomová delece SUP35, na plazmidu 

SUP35 ΔN. 

- CRY1011 – kmen s GFP-fúzí genu RPG1, genomová delece SUP35, na plazmidu 

SUP35 WT. 
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U zmíněných kmenů bylo testováno, zda opravdu exprimují dané proteiny. 

Z buněčných lyzátů byly izolovány proteiny a rozděleny v 10 % polyakrylamidových gelech 

metodou SDS-PAGE. Metodou WB byly proteiny přeneseny na nitrocelulózové membrány 

a obarveny příslušnými protilátkami umožňujícími detekci daných proteinů. Jedna membrána 

byla inkubována s protilátkou proti GFP (GFP (B-2)) konjugovanou s peroxidázou. Druhá 

membrána byla barvena primární protilátkou proti N- a M- doméně proteinu Sup35 

(anti NM Sup35) a následně sekundární protilátkou proti primární králičí IgG protilátce taktéž 

konjugovanou s peroxidázou. Protilátky byly detekovány s použitím luminogenních substrátů. 

Polohy proužků na exponovaném fotografickém filmu velikostně odpovídaly hledaným 

proteinům (viz obr. 9). 

 

 

Obr. 9: Ověření exprese proteinů Rpg1-GFP, Sup35 WT a Sup35 ΔN ve vybraných kmenech. 

Proteinové extrakty z kmenů CRY998, CRY1001, CRY1007 a CRY1011 byly rozděleny pomocí SDS-

PAGE, přeneseny na nitrocelulózovou membránu a detekovány s použitím primárních protilátek GFP (B-2) 

a anti NM Sup35 a sekundární protilátky proti králičí IgG protilátce. GFP signál u kmene CRY1001 je 

způsoben kontaminací z vedlejší jamky. Délka expozice 1 min. 

5.2.2 Exprese GFP-fúzního proteinu Rpg1 ani delece N-koncové domény 

proteinu Sup35 neovlivňuje růst buněk za fyziologických podmínek ani 

za tepelného šoku 

Dále bylo testováno, zda zásahy do genomu ovlivňují růstové schopnosti 

kvasinkových kmenů. Buněčné kultury těchto kmenů byly kultivovány přes noc na třepačce 

ve 30 °C ve YPD médiu. Druhý den byly kultury naředěny na OD600 = 0,2 a kultivovány cca 

na OD600 = 0,8 (4 hod). Poté byly buňky určené pro tepelný šok resuspendovány 
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do předehřátého YPD média a kultivovány 10 min na třepačce při 46 °C. Kontrolní buňky 

byly resuspendovány do média o teplotě 30 °C a při této teplotě kultivovány taktéž 10 min. 

Buňky byly naředěny na stejnou hustotu (přibližně 2 * 107 b/ml). Byla připravena dekadická 

ředící řada (5 ředění) a buňky byly vysety na plotnu s YPD agarem. Růst jednotlivých kmenů 

na plotně v rámci testovaných skupin byl srovnatelný. GFP-fúzní protein Rpg1 ani delece N-

konce proteinu Sup35 neměla na buněčný růst vliv a to ani za fyziologických podmínek 

ani po tepelném stresu. Celkově buňky vystavené tepelnému šoku rostly hůře oproti buňkám 

kultivovaným ve 30 °C. (Obr. 10) 

 

  

Obr. 10: Analýza růstu testovaných kmenů za kontrolních podmínek a po působení tepelného šoku. 

Sledování vlivu delece N-terminální domény a GFP genomové fúze na růst kvasinkových kmenů CRY998, 

CRY1001, CRY1007 a CRY1011 A) za kontrolních podmínek ,B) za tepelného stresu.  

5.2.3 N-koncová doména proteinu Sup35 neovlivňuje dynamiku stresových 

granulí 

Protein Sup35 je součástí stresových granulí. Jelikož se jedná o kvasinkový prionový 

protein, bylo otázkou, zda jeho agregační N-terminální doména může sloužit jako lešení pro 

sestavování stresových granulí a zda delece N-konce neovlivňuje jejich dynamiku. 

Za tímto účelem byly pozorovány kmeny CRY1007 (SUP35 N) a CRY1011 

CRY1011 (SUP35 WT). Protein Rpg1-GFP reprezentuje stresové granule. Kmeny byly 

připraveny pro pozorování pod fluorescenčním mikroskopem (viz kapitola 4.2.22). Buňky 

kultivované ve 30 °C sloužily jako kontrola. Pro navození tepelného šoku byly buňky 

umístěny do 46 °C. Po 10 minutách kultivace při této teplotě byly v obou testovaných 
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kmenech pozorovány stresové granule. Aby bylo vidět, co se se stresovými granulemi děje 

po odeznění tepelného stresu, byly buňky po tepelném šoku umístěny opět do 30 °C 

a kultivovány dalších 30 a 90 minut. Poté byly pozorovány (obr. 11).  

Ze snímků z fluorescenčního mikroskopu je zřejmé, že stresové granule se vytvářejí 

po tepelném stresu u obou kmenů. Při zotavení z tepelného šoku se granule postupně 

rozpouštějí opět u obou kmenů. I rychlost rozpouštění stresových granulí je u obou kmenů 

srovnatelná. Můžeme tedy říci, že N-koncová doména neovlivňuje tvorbu ani rozpouštění 

stresových granulí po tepelném šoku.  

 

 

Obr. 11: N-koncová doména proteinu Sup35 neovlivňuje dynamiku stresových granulí. Na panelu A) 

je znázorněn kmen CRY1011 (SUP35 WT), na panelu B) kmen CRY1007 (SUP35 N). V obou případech 

je u kontrolních buněk pozorovatelná cytosolická lokalizace proteinu Rpg1-GFP. Po tepelném šoku 

se vytvářejí stresové granule. Po zotavení z tepelného stresu kultivací buněk ve 30 °C po dobu 30 a 90 min 

se granule postupně rozpouštějí. Tvorba i rychlost rozpouštění stresových granulí je u obou kmenů 

srovnatelná. HS – heat shock (tepelný šok), recovery – zotavení z tepelného šoku. Měřítko 5 µm. 
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5.2.4 N-koncová doména proteinu Sup35 nemá vliv na lokalizaci samotného 

Sup35 do stresových granulí 

Divoká forma proteinu Sup35 se po tepelném šoku nachází ve stresových granulích. 

Otázkou je, zda se do granulí shlukuje i Sup35 ΔN. Pro testování vlivu N-koncové domény 

Sup35 na lokalizaci samotného proteinu do stresových granulí byly použity kmeny CRY998 

(pSup35 WT) a CRY1001 (pSup35 ΔN). 

Pro tuto analýzu byla použita metoda diferenciální centrifugace izolovaných proteinů 

společně s SDS PAGE   metodou Western blot. Tato metoda umožňuje kvantitativní srovnání 

zastoupení testovaných proteinů mezi dvěma frakcemi (pelet a supernatant). Proteiny 

obsažené ve stresových granulích se po působení tepelného šoku akumulují ve frakci pelet. 

Buňky určené pro tepelný šok byly během přípravy přeneseny na 10 min do 46 °C. 

S použitím balotiny byly z kontrolních i stresovaných buněk daných kmenů izolovány 

proteiny (viz kap. 4.2.17). Před elektroforézou na polyakrylamidovém gelu byly proteinové 

extrakty rozděleny centrifugací na pelet, který obsahoval stresové granule, a na supernatant, 

jenž obsahoval cytosolické proteiny. Jednotlivé frakce (5 µg proteinů na nanášku) byly 

rozděleny pomocí SDS-PAGE. Proteiny byly přeneseny na nitrocelulózovou membránu 

a s použitím protilátky proti NM části proteinu Sup35 bylo možné porovnat množství proteinu 

Sup35 WT a Sup35 ΔN v jednotlivých frakcích za kontrolních podmínek a za tepelného 

stresu. 

Z obr. 12 je zřejmé, že za tepelného šoku se jak protein Sup35 WT tak jeho zkrácená 

varianta Sup35 ΔN přesouvají do stresových granulí, zatímco v cytosolu se nevyskytují. N-

koncová doména proteinu Sup35 tedy není zodpovědná za směrování proteinu do stresových 

granulí. 
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Obr. 12: N-koncová doména proteinu Sup35 neovlivňuje jeho lokalizaci do stresových granulí. Kmeny 

CRY998 (Sup35 WT) a CRY1001 (Sup35 ΔN) byly kultivovány za fyziologických podmínek 

a za tepelného stresu. Pelet a supernatant proteinových extraktrů byly rozděleny pomocí SDS-PAGE 

a přeneseny na nitrocelulózovou membránu. S použitím protilátky anti NM Sup35 byly detekovány 

proužky odpovídající velikostí proteinu Sup35 WT a Sup35 ΔN. Obě varianty proteinu jsou za tepelného 

šoku obohacené v peletu. N-koncová doména neovlivňuje směrování proteinu Sup35 do stresových granulí. 

Proteinová nanáška 5 µg. HS – heat shock, sup – supernatant. Délka expozice 1,5 hod. 

5.2.5 Příprava plazmidů kódujících SUP35-GFP WT a SUP35-GFP ΔN 

Z předchozího experimentu vyplývá, že jak WT, tak ΔN forma proteinu Sup35 

se po teplotním šoku shlukuje do stresových granulí. Pro potvrezní výsledku pomocí 

fluorescenční mikroskopie byla započata příprava plazmidů nesoucích GFP značené verze 

obou variant proteinu Sup35 exprimovaných pod vlastním promotorem. Plazmidy pRS315-

SUP35MC a pRS316-Sp-SUP35 byly použity jako předlohy pro naklonování genů SUP35 ΔN 

a SUP35 WT. Pro klonování SUP35 genů metodou PCR byly použity primery Sup35 rev 

a Sup35 fw. Plazmid pUG35 nesoucí gen pro EGFP pod metioninovým promotorem sloužil 

jako vektorová část. Restrikčními endonukleázami SacI a XbaI byl vyštěpen metioninový 

promotor. Vektorová část plazmidu pUG35 i inzerty (SUP35 WT a  SUP35 ΔN) byly 

přečištěny elektroforézou v agarózovém gelu a použity pro ligaci. Ligační směs byla 

elektroporací transformována do E. coli. Z transformovaných kolonií byla izolována 

plazmidová DNA. PCR reakcí s použitím primerů Sup35-A a GFP-40 bylo ověřeno, že 

proběhla ligace. Primery Sup35-A a Sup35-GTP sloužily k ověření, že daný plazmid nese 

buď WT, nebo ΔN formu genu SUP35. Zatím se podařilo připravit plazmid exprimující 

Sup35-GFP ΔN. Zbývá připravit druhý plazmid a oba dva dále natransformovat 

do diploidního kvasinkového kmene CRY993. Tento kmen nese pouze jednu kopii genu 
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SUP35, druhá je deletovaná. Po transformaci bude potřeba nechat kvasniky sporulovat 

a selektovat spory, které budou mít deletovanou genomovou verzi genu SUP35 a gen pro 

tento esenciální protein ponesou na plazmidu. 

 

5.3 α-synuclein 

5.3.1 Agregovaný α-synuclein nekolokalizuje s žádným z vybraných proteinů ani 

buněčnými strukturami 

α-synuclein produkovaný v kvasinkách se hromadí na cytoplazmatické membráně 

a následně vytváří cytosolické inkluze. Naším cílem bylo zjistit, zda se agregáty nacházejí 

volně v cytoplazmě, nebo asociují s nějakou buněčnou strukturou. 

Pro tento účel byly vybrány kvasinkové kmeny s fluorescenčně značenými proteiny 

a strukturami, které jsme chtěli pozorovat. Do vybraných kmenů byl LiAc metodou 

natransformován plazmid pRS426GAL-α-synuclein-EGFP WT (zkráceně pSyn-GFP). Na této 

práci se podílelo více členů naší laboratoře.  

Přehled proteinů a struktur vybraných pro sledování kolokalizace s α-synucleinem 

(kmeny, které byly použity pro fluorescenční mikroskopii, s natransformovaným plazmidem 

pSyn-GFP): 

- CRY1130 – Abp1-RFP (actin binding protein 1) – marker membránově vázaného 

aktinu (,,actin patches‘‘)  

- CRY1126 – Sla2-mCherry (synthetic lethal with Abp1) – označení endocytických míst 

v cytoplazmatické membráně  

- CRY1131 – Tub4-RFP (γ-tubulin 4) – označení spindle pole body  

- CRY1155 – pMito-RFP – mitochondriální marker  

- CRY1148 – Snf7-RFP (sucrose nonfermenting 7) – marker časných endozomů  

- CRY1198 – Pma1-RFP (plasma membrane ATPase 1) – ATPáza cytoplazmatické 

membrány  

 

Uvedené kmeny byly kultivovány přes noc v MM médiu bez glukózy, bez uracilu 

(selekce na plazmid pSyn-GFP) s 1 % rafinózou. Druhý den byla kultura přeočkována 
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na OD600 = 0,2 do MM média Glc– URA– s 1 %rafinózou a 2 % galaktózou. Kmeny byly 

kultivovány další 2 – 4 hodiny pro indukci exprese α-synucleinu. 

Kmeny byly pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem. V žádném z nich však 

nebyla pozorovatelná kolokalizace α-synucleinu-GFP s vybranými strukturami (obrázky 

nejsou uvedené). Z výsledů nebylo možné určit, zda mají agregáty α-synucleinu specifickou 

buněčnou lokalizaci.  

5.3.2 α-synuclein mění distribuci barvy FM4-64 

Dále jsme se chtěli podívat, jestli inkluze α-synucleinu nemají souvislost s vakuolou. 

Pro tento účel jsme zvolili barvení vakuol kmene BY4741 s transformovaným plazmidem 

pSyn-GFP (CRY1197) pomocí barvy FM4-64 (Molecular Probes Inc). Barvení bylo 

provedeno podle postupu uvedeného ve studii Vida and Emr, 1995. FM4-64 barví 

cytoplazmatickou membránu kvasinek. Endocytózou vstupuje do buňky a je dopravena až 

do vakuoly. S pomocí této barvy tedy lze v závislosti na délce barvení vizualizovat endozomy 

či vakuolární membránu (Vida and Emr, 1995). 

Pro fluorescenční mikroskopii byly buňky kultivovány jako v předchozím případě (viz 

výše). Samotné barvení pak probíhalo ve YPD médiu při 30 °C. 

Z obr. 13 je patrné, že buňky, ve kterých je indukovaná nadprodukce α-synucleinu 

(obr. 13B), vykazují v porovnání s buňkami bez α-synucleinu (obr. 13A) odlišnou distribuci 

barvy FM4-64. Vakuoly byly nabarvené jen částečně nebo vůbec. Viditelné byly tečky FM4-

64 značící endozomy, které kolokalizovaly s inkluzemi α-synucleinu. To odpovídá 

poznatkům, že α-synuclein exprimovaný v S. cerevisiae blokuje fúzi pozdních endozomů 

s vakuolou (viz kapitola 2.4.3.2). 

Při bližším zkoumání bylo vidět, že umístění inkluzí α-synucleinu u vakuolární 

membrány připomíná pohled na lokalizaci proteinu Atg18-GFP, tvořící takzvaný pre-

autofagozomální komplex (obr. 13C). Dalším cílem tedy bylo zjistit, zda spolu proteiny 

Atg18 a α-synuclein kolokalizují. 
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Obr. 13: Nadprodukce α-synucleinu ovlivňuje distribuci barvy FM4-64. A) Vakuoly barvené FM4-64 

v buňkách bez α-synucleinu (BY4741). B) Buňky produkující α-synuclein. Exprese indukována 3 hodiny 

v médiu s galaktózou. Přítomnost inkluzí α-synucleinu mění distribuci barvy FM4-64, brání fúzi pozdního 

endozomu s vakuolou. C) Lokalizace proteinu Atg18-GFP reprezentujícího pre-autofagozomální komplex 

(označeno šipkou). Měřítko 5 µm. 

5.3.3 Nebyla prokázána kolokalizace α-synucleinových inkluzí a pre-

autofagozomální struktury (PAS) 

Pokud by inkluze α-synucleinu kolokalizovaly s proteinem Atg18, mohlo by to 

znamenat, že interferují se sestavováním pre-autofagozomální struktury a brání 

autofagocytóze.  
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Protein Atg18 je jednou ze základních složek PASu (pre-autophagosomal structure), 

struktury nacházející se v blízkosti vakuoly zodpovědné za sestavení autofagozomu. V této 

oblasti se spolu nacházejí vznikající váčky a  proteiny, které se jejich vzniku účastní. Malé 

váčky se postupně zvětšují, fúzují a vytvářejí dvoumembránový autofagozom. Vnější 

membrána splývá s vakuolou a vnitřní membrána je spolu s obsahem autofaogozomu 

proteolyticky degradována. Jednou z funkcí autofágie je degradace proteinů se sklonem 

k agregaci. Pokud se autofagozom nemůže vytvořit, je autofágie zablokována (shrnuto Xie 

and Klionsky, 2007).  

Za účelem sledování vzájemné lokalizace Atg18 a α-synucleinových inkluzí byl 

připraven plazmid nesoucí α-synuclein-RFP WT a natransformován do kmene s Atg18-GFP 

(spolupráce s Tomášem Groušlem).  

Buňky byly kultivovány přes noc v minimálním médiu bez uracilu. Druhý den 

odpoledne byly přeočkovány do 10 ml SD média URA– s 1 % rafinózou na OD600 = 0,2 

a kultivovány do dalšího dne. Třetí den byla do média přidána galaktóza na konečnou 2 % 

koncentraci. Kultura byla inkubována 4 hodiny v SD  URA– médiu s 2 % galaktózou pro 

indukci α-synucleinu. Poté byly buňky pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem. 

Jak je vidět na obrázku 14, agregáty α-synucleinu nekolokalizují s proteinem Atg18. 

Z obrázků ale nelze prokázat ani odlišnou lokalizaci, jelikož se nepodařilo najít žádnou 

kvasinkovou buňku, ve které by nadprodukovaný α-synuclein tvořil inkluze a zároveň by 

se formoval PAS reprezentovaný proteinem Atg18. Výsledek byl stejný i v opakovaných 

experimentech. Nelze proto s jistotou určit, zda spolu proteiny nekolokalizují, nebo zda by 

jejich lokalizace byla shodná, kdyby byly produkované zároveň v jedné buňce.  
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Obr. 14: Agregáty α-synucleinu nekolokalizují s proteinem Atg18 (PAS). Agregáty nevykazují shodnou 

lokalizaci s proteinem Atg18-GFP. Šipka ukazuje vytvoření agregátu α-synucleinu-RFP. V buňkách 

s agregáty se nevytváří shluk Atg18-GFP a obráceně. Měřítko 5 µm. 

5.3.4 Příprava kmene Atg18-mCherry pRS426GAL-α-synuclein-EGFP  

Připojení fluorescenčního proteinu může ovlivnit chování celého fúzního proteinu. 

Kromě sledování kolokalizace s proteinem Atg18 byly všechny ostatní pokusy s α-

synucleinem prováděny s použitím GFP značeného proteinu. Proto byla započata příprava 

kmene exprimujícího Atg18-mCherry společně s plazmidem nesoucím α-synuclein-GFP. 

Zatím se podařilo pomocí PCR naklonovat kazetu s genem pro fluorescenční protein 

mCherry. Jako předloha byl použit plazmid pFM699. Primery Atg18-mCh5 a Atg18-mCh3 

použité pro namnožení kazety umožnily na obou koncích vznik oblastí komplementárních 
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ke koncové oblasti genu ATG18. PCR produkty byly přečištěny pomocí kitu nebo rozděleny 

elektroforézou v agarózovém gelu a izolovány pomocí kitu. Kazeta byla elektroporací 

natransformována do kvasinkových kmenů BY4741 a BY4742 a homologní rekombinací 

se integrovala do genomu. Zbývá pomocí PCR ověřit, zda opravdu došlo k homologní 

rekombinaci a kazeta se integrovala do správného místa, a poté transformací vnést plazmid 

pRS426GAL α-synuclein-EGFP. Po dokončení příprav výše popsaného kmene bude zajímavé 

sledovat distribuci fluorescenčních proteinů a zjistit, zda se liší od kmene předchozího, 

případně jak velký vliv má typ fluorescenčního proteinu na lokalizaci fúzního proteinu.  
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6 DISKUZE 

6.1 Mmi1 

Mmi1 (microtubule and mitochondria interacting protein 1) je malý vysoce 

konzervovaný protein, jehož funkce doposud nebyla zcela objasněna. Je známo, že se účastní 

odpovědi na oxidativní stres, asociuje s ribozomy a hraje roli v translaci (Fleischer et al., 

2006). Bylo popsáno, že nadprodukce proteinu Mmi1 má antiapoptotické účinky. Při 

působení apoptotických stimulů, jako jsou například H2O2, teplotní šok nebo mutace v genu 

pro chaperon endoplazmatického retikula CDC48, se protein Mmi1 přesouvá na povrch vnější 

mitochondriální membrány a brání apoptotickým projevům (Rinnerthaler et al., 2006). 

Pomocí fluorescenční mikroskopie jsme ukázli, že za teplotního šoku, za něhož 

se tvoří stresové granule (SG), protein Mmi1 kolokalizuje s proteinem Rpg1. Rpg1/eIF3a je 

kvasinkový translační iniciační faktor, který se v buňkách vystavených tepelnému šoku 

shlukuje do stresových granulí (Grousl et al., 2009). Kolokalizace proteinů Mmi1-RFP 

a Rpg1-GFP (obr. 6) ukazuje, že protein Mmi1 je také složkou stresových granulí. Avšak 

kromě toho se za stresu též přesouvá do buněčného jádra a částečně kolokalizuje 

s proteasomem. Význam těchto změn v lokalizaci není jasný. 

Jak vyplývá z názvu, protein Mmi1 za určitých podmínek také asociuje 

s mitochondriemi. Po tepelném šoku se protein Mmi1 přesouvá na mitochondrie, za což je 

zodpovědná jeho M-doména. Jelikož bylo v naší laboratoři ukázáno, že alespoň část 

stresových granulí asociuje s mitochondriemi, je možné, že protein Mmi1 tuto vazbu 

zprostředkovává.  

Mutace genu CDC48 v S. cerevisiae indukuje apoptózu. Nadprodukce proteinu Mmi1 

působí proti apoptóze vyvolané touto mutací (Rinnerthaler et al., 2006). Zde je vidět funkční 

provázání těchto dvou proteinů. Teplotní šok (HS) také působí jako apoptotický stimul 

a za HS je pozorovatelná částečná kolokalizace proteinů Cdc48 a Mmi1, což ukazuje i na 

jejich prostorové provázání. Jelikož se chaperon Cdc48 účastní degradace proteinů spojené 

s endoplazmatickým retikulem a mitochondriemi, částečná kolokalizace fúzních proteinů 

Mmi1-RFP a Cdc48-GFP za tepelného šoku (obr. 7) a jejich vazba při apoptóze svědčí pro 

jejich zapojení v degradaci některých složek stresových granulí poškozených tepelným 

stresem.  
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V kvasinkách stresovaných teplotním šokem se část proteinů Mmi1 nachází také 

v jádře. Toto jsme potvrdili i pomocí elektronové mikroskopie. Možný důvod přesunu 

proteinu do jádra je asociace s proteasomem. Pomocí fluorescenční mikroskopie bylo 

ukázáno, že po působení teplotního šoku subpopulace proteinu Mmi1 kolokalizuje 

s proteinem Rpn1 (obr. 8). Tato kolokalizace se jeví v srpkovité oblasti okolo jádra (či v jádře 

na jeho periferii). Protein Rpn1 je podjednotkou regulační částice proteasomu (Sharon et al., 

2006). Kolokalizace těchto dvou proteinů, potažmo kolokalizace stresových granulí 

a proteasomu znamená, že by mohlo docházet k degradaci některých složek SG v proteasomu 

a protein Mmi1 by mohl být prostředníkem. Pokud by degradace v proteasomu nebyla 

dostatečná, je možno předpokládat, že Mmi1 by mohl být proteinem zprostředkujícím 

degradaci aberantních proteinu přes jejich akumulaci na mitochondriích. Mitochondrie 

pravděpodobně mohou sloužit jako zdroj membrány pro tvorbu fagoforu (Tooze and 

Yoshimori, 2010). Ve výsledku by pak mohlo docházet k degradaci některých součástí SG 

prostřednictvím autofágie.  

6.2 Sup35 

V nedávné době jsme v naší laboratoři zjistili (Groušl a spol., osobní sděleni), že 

protein Sup35, který je esenciálním terminačním faktorem translace, se po působení 

teplotního šoku akumuluje ve stresových granulích. Jelikož je protein Sup35, mimo svou 

funkci v terminaci translace, jedním z kvasinkových prionů, je otázkou, zda se ve stresových 

granulích nemůže vyskytovat jeho prionová forma. Skládání savčích SG napomáhá protein 

TIA1, který obsahuje doménu obohacenou o glutamin. Tato PRD doména (prion-related 

domain) zodpovídá za agregaci a umožňuje tvorbu stresových granulí. Nahrazení PRD 

domény NM doménou proteinu Sup35 vedlo též ke vzniku SG (Gilks et al., 2004). Proto jsme 

se rozhodli testovat, zda právě protein Sup35 není jednou ze složek potřebných pro tvorbu 

stresových granulí. 

Za prionizaci proteinu Sup35 zodpovídá jeho N-koncová doména (King et al., 1997). 

Prionová forma proteinu Sup35 – [PSI+] nemůže vzniknout, pokud N-konec proteinu chybí. 

Tato oblast je bohatá na aminokyselinu glutamin. Řada proteinů se sklonem k agregaci má 

ve své aminokyselinové sekvenci oblast, kde se ve zvýšené míře vyskytují aminokyseliny 

glutamin a asparagin. Proto se zdá, že zde by mohla být taková oblast zodpovědná 

za shlukování proteinu Sup35 do stresových granulí, případně by mohla podporovat agregaci 
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i dalších proteinů (poškozených tepelným stresem). Otázkou je, zda by stresové granule 

mohly být formou prionových granulí. 

Proto byly provedeny experimenty, při kterých byl sledován vliv delece N-koncové 

domény proteinu Sup35 na tvorbu a rozpouštění stresových granulí, případně na rychlost 

těchto procesů. Z mikroskopických snímků, na nichž GFP-fúzní protein Rpg1 po tepelném 

šoku reprezentuje stresové granule, je zřejmé, že dynamika stresových granulí je srovnatelná 

jak u kmene s WT verzí proteinu Sup35, tak u proteinu s delecí N-konce (viz obr. 11). N-

terminální doména tedy nemá vliv na tvorbu stresových granulí a SG nelze považovat 

za formu prionových granulí.  

Protein Sup35 se vyskytuje ve stresových granulích přítomných po tepelném šoku při 

kultivaci ve 46 °C. Nicméně ve 42 °C, kdy už se SG začínají vytvářet, se Sup35 v granulích 

nenachází (Groušl a spol., osobní sdělení). Z těchto výsledků je zřejmé, že protein Sup35, ať 

už WT či ΔN varianta, nepatří mezi základní proteiny, které by řídily tvorbu SG. 

Dalším cílem bylo určit, zda má N-koncová doména proteinu Sup35 vliv na jeho 

lokalizaci do stresových granulí během tepelného šoku. Kvasinkové proteinové extrakty 

kmenů kultivovaných za fyziologických podmínek a za tepelného šoku byly rozděleny 

diferenciální centrifugací na pelet a supernatant. Při provedení experimentu podle popsaného 

postupu se stresové granule a jejich složky nacházejí v peletu stresovaných buněk. Pomocí 

metody Western blot (WB) byl v jednotlivých frakcích vizualizován protein Sup35. 

Za normálních okolností je protein Sup35 spíše cytosolický. Po tepelném šoku se však protein 

přesouvá do stresových granulí. Na WB je viditelné výrazné obohacení peletu o tento protein. 

Výsledek je stejný pro WT i ΔN verzi proteinu Sup35. Protein Sup35 se nachází 

ve stresových granulích nezávisle na své N-terminální doméně. Jeho přítomnost ve SG tedy 

nijak nesouvisí s kvasinkovými priony. 

6.3 α-synuclein 

α-synucleinu je v buňkách lokalizovaný v cytosolu a často ho najdeme asociovaný 

s buněčnými membránami. Při nadprodukci tohoto proteinu v S. cerevisiae se α-synuclein 

hromadí nejprve na cytoplazmatické membráně a následně vytváří cytosolické inkluze 

(Outeiro and Lindquist, 2003).  

V naší laboratoři jsme se pokoušeli zjistit, jestli α-synucleinové agregáty vykazují 

specifickou lokalizaci, nebo jsou volně uložené v cytosolu bez asociace s jinou buněčnou 
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strukturou. Bylo zvoleno několik fluorescenčně značených kmenů a sledovala se vzájemná 

lokalizace značených struktur a α-synucleinu. Inkluze α-synucleinu ale nekolokalizovaly 

s žádnou z vybraných struktur.  

Nicméně při snaze zjistit, zda umístění α-synucleinových inkluzí souvisí s vakuolou, 

jsme pozorovali pozměněnou distribuci barvy FM4-64 použité k vizualizaci vakuol (viz obr. 

13). Stejný efekt α-synucleinu byl popsán v jiných studiích (Outeiro and Lindquist, 2003). 

Špatné barvení vakuol v kvasinkách produkujících α-synuclein souvisí s tím, že FM4-64 

vstupuje do kvasinkové buňky endocytózou a prochází celou endocytickou dráhou až 

do vakuoly (Vida and Emr, 1995). α-synuclein vyvolává defekt ve fúzi endozomů s vakuolou 

(Zabrocki et al., 2008) a zabraňuje vstupu FM4-64 do vakuoly. Barva FM4-64 pak zůstává 

v pozdních endozomech umístěných blízko vakuoly. 

Umístění agregátů α-synucleinu u vakuolární membrány viditelné na snímcích 

z fluorescenčního mikroskopu připomíná lokalizaci proteinu Atg18. Atg18 je jakožto jedna 

ze základních složek PASu nezbytný pro sestavení autofagozomu a následnou autofágii 

(shrnuto Xie and Klionsky, 2007). Kdyby se ukázalo, že α-synucleinové inkluze interferují 

se sestavováním pre-autofagozomálního komplexu a blokují tvorbu autofagozomu, mohlo by 

to znamenat, že α-synuclein brání degradaci proteinů a dalších autofagických substrátů 

ve vakuole.  

Proto byl připraven kmen exprimující společně Atg18-GFP a α-synuclein-RFP, aby 

bylo možné porovnat vzájemnou lokalizaci těchto proteinů. Při pozorování pod 

fluorescenčním mikroskopem nebyla nalezena kolokalizace těchto proteinů (viz obr. 14). 

Protože buňky s viditelným PASem neobsahovaly agregáty α-synucleinu a obráceně, 

nemůžeme ani s jistotou říci, že proteiny spolu nekolokalizují. Interferenci proteinů tedy 

vyloučit nelze. 

Jedno z možných vysvětlení takového výsledku je, že se nepodařilo optimalizovat 

kultivační podmínky, za kterých byly buňky připravovány pro fluorescenční mikroskopii. 

Aby se v buňkách začal sestavovat pre-autofagozomální komplex, je potřeba kulturu pěstovat 

minimálně do rané stacionární fáze. Pak začíná buňka využívat autofágii pro získání živin. 

Pro indukci exprese α-synucleinu je však potřeba do média přidat galaktózu, čerstvý zdroj 

uhlíku, a 2 – 4 hodiny kultivovat. V tom případě by kultura nemusela být ve správných 

růstových podmínkách, aby docházelo k formování PASu. 

Druhým možným vysvětlením je, že α-synuclein opravdu brání sestavování pre-

autofagozomálního komplexu a blokuje tak autofágii. Původní myšlenka byla, že uvidíme 

kolokalizaci obou struktur, což by ukazovalo na jejich možnou interferenci. Nicméně to, že 
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nevidíme PAS v buňkách, které obsahují inkluze α-synucleinu, může potvrzovat myšlenku, že 

α-synuclein opravdu brání sestavení PASu a ta proto není vidět. 
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7 ZÁVĚRY 

 

Mmi1: 

 Byly připraveny požadované kmeny s fluorescenčně značenými proteiny. 

 Byla pozorována kolokalizace proteinu Mmi1 s proteinem eIF3a/Rpg1 

a částečná kolokalizace Mmi1 s proteasomem a proteinem Cdc48 za tepelného 

šoku. 

 

Sup35: 

 Podařilo se určit, že N-koncová doména proteinu Sup35 neovlivňuje dynamiku 

stresových granulí a nemá vliv na lokalizaci samotného proteinu do stresových 

granulí. 

 

α-synuclein: 

 Byla sledována lokalizace agregátů α-synucleinu v kvasinkových buňkách. 

Nebyla pozorována kolokalizace s žádnou z vybraných struktur. 

 Agregáty α-synucleinu pravděpodobně brání sestavování pre-autofagozomální 

struktury. 
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