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ABSTRAKT 
 

 Mitochondrie jsou součástí většiny eukaryotických buněk, kde mezi jejich hlavní 

funkce patří produkce ATP pomocí systému OxPhos. Systém OxPhos se skládá z jaderně a 

mitochondriálně kódovaných proteinových podjednotek. Kvalita těchto podjednotek 

(proteinů) musí být neustále kontrolována, protože u nich může docházet k defektním 

změnám. Za rozpoznání a odstranění poškozených mitochondriálních proteinů jsou 

zodpovědné specifické mitochondriální ATP-dependentní proteázy. Doposud byly 

identifikovány 4 takovéto komplexy aktivní v různých mitochondriálních 

subkompartmentech. Proteázy i-AAA a m-AAA se vyskytují ve vnitřní mitochondriální 

membráně. Zatímco proteáza i-AAA je aktivní v mezimembránovém prostoru, tak m-AAA 

proteáza funguje na straně mitochondriálního matrix. Cílem této práce bylo pomocí RNA 

interference a expresních studií charakterizovat buněčnou funkci lidské proteázy YME1L, 

která je orthologem kvasinkové i-AAA proteázy YME1, v buněčné linii HEK293. Z našich 

výsledků vyplývá, že YME1L je integrální membránový protein s molekulovou hmotností 

mezi 600-1100 kDa, jehož karboxylový konec vyčnívá do mezimembránového prostoru. 

Buněčná linie se stabilně “utišenou“ expresí YME1L pomocí RNA interference vykazovala 

akumulaci podjednotek Ndufb6 a ND1 částečně složeného komplexu I a zvýšenou stabilitu 

podjednotky Cox4 komplex IV. Dále byla nalezena snížená proliferace “utišených“ buněk, 

zvýšená apoptóza a karbonylace mitochondriálních proteinů. Naše výsledky ukazují, že 

lidská proteáza YME1L je zodpovědná za udržení mitochondriální proteinové homeostázy, 

a dále podtrhují její důležitost pro mitochondriální a buněčné funkce a integritu. 
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ABSTRACT 
 

Mitochondria are found in virtually all eukaryotic cells where their main function is 

the production of ATP in the oxidative phosphorylation system (OxPhos). OxPhos is build-

up of both nuclear and mitochondrial encoded protein subunits. Due to the potential 

function threatening defects, the quality of these protein subunits is constantly under tight 

control by specialized proteins. The recognition and selective removal of defective 

mitochondrial proteins is carried out by specific mitochondrial ATP-dependent proteases. 

So far, four such proteolytic complexes active within distinct mitochondrial 

subcompartments were identified. Both i- and m-AAA protease complexes are found in the 

inner mitochondrial membrane. Whereas the i-AAA protease is active in the 

intermembrane space, the homologous m-AAA protease functions on the matrix side of the 

inner membrane. The aim of the present work was to characterize cellular function of the 

human orthologue YME1L of the yeast i-AAA protease subunit YME1 using human 

HEK293 cell model. We found that human YME1L is an integral membrane protein with 

molecular weight of approx. 600-1100 kDa, exposing the carboxy-terminal domain to 

intermembrane space. The HEK293 cell line with shRNA silenced expression of YME1L 

showed accumulation of Ndufb6 and ND1 subunits of complex I and increased stability of 

subunit Cox4 of complex IV. The YME1L deficient cells were further found to exhibit 

reduced growth rate, increased apoptosis and carbonylation of mitochondrial membrane 

proteins. Our results thus demonstrate that human YME1L protease is required for the 

maintenance of mitochondrial protein homeostasis and further emphasize its importance for 

mitochondrial and cellular function and integrity. (In Czech). 
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Seznam zkratek 
∆Ψm   membránový potenciál 

AA  aminokyselina (amino acid) 

AAA  ATPázy asociované s různými buněčnými aktivitami (ATPases   

  associated with diverse cellular activities) 

AAx  X označuje pozici aminokyseliny v proteinu 

Acetyl-CoA acetylkoenzym A (acetyl coenzyme A) 

ADP  adenosindifosfát 

APS  persíran amonný (ammonium persulfate) 

Arg  arginin 

ATP  adenosintrifosfát 

BN-PAGE nativní polyakrylamidová elektroforéza (blue native polyacrylamide gel 

electrophoresis) 

bp  páry bází (base pair) 

CcO  cytochrom c oxidáza (cytochrome c oxidase) 

CcP  cytochrom c peroxidáza 

CoQ  koenzym Q (ubichinon) 

Cys  cystein 

cyt c  cytochrom c 

EP  extrakční pufr 

FAD  flavinadenindinukleotid (oxidovaná forma) 

FADH(2) flavinadenindinukleotid (redukovaná forma) 

FMN  flavinmononukleotid 

GTPáza guanosintrifosfatáza 

HEK293 lidská buněčná linie, původem z embryonální ledvinné tkáně (Human 

Embryonic Kidney) 

His histidin 

IMM  vnitřní mitochondriální membrána (inner mitochondrial membrane) 

IMP  peptidáza vnitřní mitochondriální membrány (inner membrane peptidase) 

IMS  mitochondriální mezimembránový prostor (intermembrane space) 

kDa  kiloDalton; 1Da=10-3kDa 

 
 

8



MIP  mitochondriální intermediální peptidáza (mitochondrial intermediate  

  peptidase) 

MPP  mitochondriální procesující peptidáza (mitochondrial processing peptidase) 

mRNA mediátorová RNA (messenger RNA) 

mtDNA mitochondriální DNA 

NAD+  nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaná forma) 

NADH  nikotinamidadenindinukleotid (redukovaná forma) 

nDNA  jaderná DNA (nuclear DNA) 

NS  buňky HEK293 stabilně transfekované neumlčující shRNA 

NS-YME1L buňky HEK293 dvakrát stabilně transfekované jak neumlčující tak umlčující 

  shRNA YME1L 

OMM  vnější mitochondriální membrána (outer mitochondrial membrane) 

OPA1  dynaminu podobný mitochondriální protein (Optic atrophy) 

OxPhos systém oxidační fosforylace (Oxidative Phosphorylation) 

PARL  savčí homolog kvasinkové „rhomboid“ proteázy (presenilin-associated  

  rhomboid-like)  

PARP  Poly-ADP-ribóza-polymeráza (Poly (ADP-ribose) polymerase) 

PBS  fosfátový pufr (phosphate buffered saline) 

Pi  anorganický fosfát 

PNPáza polyribonukleotidová fosforyláza (polynucleotide phosphorylase) 

RNAi  RNA interference 

ROS  reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species) 

RT  pokojová teplota (room temperature) 

SDS-PAGE denaturující polyakrylamidová elektroforéza s použitím dodecylsíran 

sodného (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) 

shRNA sekundární struktura RNA nazývaná vlásenka (short hairpin RNA) 

STE roztok pro izolaci mitochondrií (zkratka prvních názvů chemických 

komponent roztoku) 

TEMED N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin 

Thr  threonin 

Tyr  tyrosin 

UCP  rozpojovací proteiny (Uncoupling proteins) 
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VDAC  napěťově řízený aniontový kanál ze třídy iontových porinových kanálů  

  lokalizovaný v OMM (Voltage-dependent anion-selective channel) 

WT druhově typický fenotyp, který se vyskytuje v přírodě / u buněk v lidském 

těle (wild-type) 

YME1L lidský homolog kvasinkové mitochondriální proteázy (yeast mitochondrial 

  escape 1-like) a buňky HEK293 stabilně transfekované umlčující shRNA  
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1. Teoretická část 
 

1.1. Mitochondrie 
 

1.1.1. Funkce a struktura mitochondrií 

 

 Mitochondrie, objevené Altmanem roku 1890 (1), jsou nezbytným dynamickým 

kompartmentem převážné většiny eukaryotických buněk a mají centrální roli v buněčné 

fyziologii (2,3). Mitochondrie mohou tvořit až 25 % objemu cytoplasmy a jsou přítomné ve 

všech tkáních organismu (kromě maturovaných erytrocytů (4)). Jaderná DNA (nDNA) se 

může replikovat pouze jednou za buněčný cyklus v S-fázi, oproti tomu mitochondriální 

DNA (mtDNA) se může replikovat nezávisle na nDNA (5). Mitochondrie obsahují několik 

set enzymů, které předurčují jejich funkce v buňce: metabolismus aminokyselin (AA), 

mastných a organických kyselin, porfyrinů, purinů a pyrimidinů. Participují také na 

metabolismu acetylkoenzymu A (acetyl-CoA), na který následně navazuje jejich hlavní 

funkce: konverze energie systémem oxidační fosforylace, ústící v produkci většiny 

buněčného ATP (6). Mitochondrie mají vliv na přítomnost na věku závislých 

neurodegenerativních nemocí (7), proces stárnutí (8,9), kontrolují průběh programované 

buněčné smrti prostřednictví cytochromu c (10), homeostázu Ca2+  (11) a termogenezi (12). 

V současné době se předpokládá jejich role také v lidských nemocech jako je diabetes a 

rakovina (2,13,14). 

 Mitochondrie lze rozdělit na 4 subkompartmenty: vnější mitochondriální membrána 

(OMM), mezimembránový prostor (IMS), vnitřní mitochondriální membrána (IMM) a 

mitochondriální matrix (Paladeho model, nazývaný také Baffle model) (15). Někteří autoři 

vyčleňují v mitochondriích ještě další dva subkompartmenty: membránu krist a 

interkristální prostor. Členění subkompartmentů mitochondrií do těchto šesti funkčních 

oddílů odpovídá tzv. „Crista junction modelu“ (16) (obr. 1.1.). OMM, která je obvykle 

hladká, odděluje mitochondrie od cytoplasmy a je charakteristická vysokým obsahem 

porinů (transmembránových proteinů umožňující volný průchod iontům a molekulám do 

 
 

11



velikosti přibližně 5 kDa), takže IMS nemá výrazně odlišné chemické složení od 

buněčného cytosolu. Hlavní selektivní bariérou mezi cytosolem a mitochondriálním matrix 

je IMM, která je významná vysokým poměrem proteinů/lipidů (až 76% celkové hmotnosti 

membrány připadá na proteiny (5)) a to především přítomností systému oxidační 

fosforylace (OxPhos) a dalších pomocných proteinů a též obsahem pro tuto membránu 

specifického fosfolipidu kardiolipinu (difosfatidylglycerol). Kardiolipin pozitivně přispívá 

ke tvorbě proton-motivní síly pomocí negativního ovlivňování selektivní permeability 

membrán pro ionty (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1.1. Modely mitochondriální membránové struktury. (a) Paladeho (Baffle) model a (b) „Crista 
juction model“(15). 
 

IMM má výrazně zvětšený povrch do tzv. krist, které takto zvyšují katalytickou kapacitu 

membrány. Oddílem ohraničeným zvenku IMM je mitochondriální matrix. U spřažených 

mitochondrií má záporný náboj, který přímo souvisí s mitochondriálním membránovým 

potenciálem ∆Ψm a s funkcí mitochondrií syntetizovat ATP a napomáhá mitochondriálnímu 

importu.  

 Mitochondrie se obecně liší nejen tvarem, ale také velikostí, a to jak tkáňově 

specificky v rámci jednoho organismu, tak mezi jednotlivými biologickými druhy. I přes 

tyto rozdíly je jejich uspořádání podobné a odpovídá α-proteobakteriím (18,19). 

 Dříve se předpokládalo, že mitochondrie se v buňce nacházejí jako izolované 

sférické částice. Později bylo pozorováno tzv. mitochondriální retikulum (20). Ve 

skutečnosti je možné pozorovat mitochondrie v buňce v morfologicky odlišných formách 
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od izolovaných sférických částic po vysoce dynamické mitochondriální retikulum, přičemž 

přechody jednotlivých forem jsou ovlivňovány jak vnitřními tak vnějšími podněty (21). 

Mitochondriální retikulum je vysoce dynamická vodivá sít, která fúzuje pomocí vysoce 

evolučně konzervovaných GTPázových mitofuzinů (fúze OMM) (22) a OPA1 (fúze IMM) 

(23) a následně se dělí pomocí GTPázových proteinů Drp1 (Dynamin-related protein 1) a 

Fis1 (Fission 1). Pomocí těchto dějů jsou mitochondrie schopné předávat si svůj obsah a 

informace a okamžitě reagovat na různé změny. Např. při raných fázích hladovění buněk je 

fúze a elongace mitochondrií ochranným mechanismem před mitofagií (24). 

 

1.1.2. Mitochondriální genom  

 

 Ve shodě s endosymbiotickou teorií mají mitochondrie svou vlastní vysoce 

konzervovanou DNA (mtDNA) morfologicky podobnou bakteriální. Savčí mtDNA, 

objevená v roce 1963 ((25,26), je cirkulární dvouřetězcová (řetězce se standardně označují 

H- (Heavy) a L-řetězec (Light) podle vyššího obsahu GT u H-vlákna a AC u L-vlákna) 

molekula obsahující 16 568 párů bází (13) kódujících dohromady 37 genů (většina je 

lokalizována na H-řetězci (27)): 13 polypeptidů, 22 tRNA a 2 rRNA (28) (obr. 1.2.). Všech 

13 polypeptidů kódovaných na mtDNA jsou základní podjednotky komplexů OxPhos, 

které mají katalytickou nebo regulační funkci. Zbývající podjednotky OxPhos jsou 

kódované jaderně a mají především pomocné funkce. Do mitochondrií jsou importovány 

po překladu v cytoplasmě v nesbaleném stavu (29). Charakteristické pro lidskou mtDNA je 

vysoce úsporná organizace, kdy chybí nejen introny, ale i intergenové sekvence, nebo jsou 

výrazně omezené a některé kódující geny se překrývají. Nukleotidová sekvence lidské 

mtDNA byla první kompletní známou sekvencí mitochondriálního genomu (osekvenovala 

Medical Research Council laboratory v Cambridgi) (30). Tato sekvence je dnes známa jako 

Cambridská sekvence a je označována jako referenční (31). 

 Charakteristickou vlastností mtDNA je její nemendelovská maternální dědičnost, 

kdy potomek při pohlavním rozmnožování získává mitochondrie pouze od samice, což 

představuje ochranný mechanismus před možným zvýšeným výskytem mutací v samčí 

mtDNA během fertilizace (32). Samčí mitochondrie jsou zničeny v oocytu krátce po 

oplodnění, pravděpodobně mechanismem zahrnujícím ubiquitinilaci a následnou 
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proteolýzu (33). Přenos malého množství otcovské mtDNA však nelze alespoň u myší 

vyloučit (34).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.2. Mapa lidské mtDNA obsahující 16 568 bp. LSP -  promotor lehkého 
vlákna (light-strand promoter); HSP- promotor těžkého vlákna (heavy-strand 
promoter); OH -začátek replikace bohatý na purinové báze lokalizovaný na těžkém 
vláknu; OL - počátek replikace na lehkém vláknu; ND1-6 – geny pro podjednotky 
1 - 6 NADH dehydrogenázy;COX1-3- podjednotky cytochrom c oxidázy; ATP6 a 
ATP8 - podjednotky ATP syntázy; Cyt b - cytochrom; ARN 12S a ARN 16S - 
mitochondriální RNA (35). 

 

MtDNA je vystavena zvýšenému působení reaktivních forem kyslíku (ROS) především 

díky funkci dýchacího řetězce a tak je, ve shodě s přítomností menšího reparačního aparátu, 

náchylnější k poškození oproti nukleární DNA (nDNA). Její poškození jsou opravovány 

mechanismem vyříznutí báze (ang. Base Excision Repair) (36). Každá buňka obsahuje 

přibližně sta až tisíce mitochondrií podle energetických nároků. Lidská buňka obsahuje 

řádově 1 000 až 10 000 kopií mtDNA, tento vysoký počet kopií v jedné buňce se nazývá 

polyplasmie. Pokud jsou v buňce přítomny pouze sekvenčně identické kopie, tak se tento 

stav nazývá homoplasmie. Pokud jsou v buňce přítomny kopie mtDNA s různou sekvencí 

(mutace, polymorfismus), stav se nazývá heteroplasmie (37). 
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1.2. Systém oxidační fosforylace 

 

Systém oxidační fosforylace se skládá z pěti hlavních komponent: komplexů I-IV. 

dýchacího řetězce a ATP syntázy a je lokalizován v IMM. Propojením komponent 

respiračního řetězce tokem elektronů a následnou tvorbou a využitím mitochondriálního 

membránového potenciálu ∆Ψm je generována většina buněčného ATP. Vzhledem k 

duálnímu původu OxPhos je jeho biogeneze složitý děj vyžadující přesnou koordinaci 

exprese obou genomů (38). 

 

1.2.1. Komplex I 

 

 Komplex I (EC 1.6.5.3), systematicky NADH:ubichinon oxidoreduktáza, má 

velikost přibližně 1MDa a je největším, nejsložitějším a nejméně probádaným komplexem 

OxPhos. Jeho funkcí je přebírat elektrony z redukčního činidla NADH a předávat je dále 

elektrotransportním řetězcem na lipofilní přenašeč ubichinon (koenzym Q, CoQ), který se 

tímto procesem redukuje na ubichinol. 

 Komplex I se skládá ze sedmi podjednotek kódovaných mtDNA, čtyřiceti 

podjednotek kódovaných nDNA a z redoxních kofaktorů: 8 (savci) Fe-S klastrů, 1 redoxní 

kofaktor flavinmononukleotid (FMN) a chinonů (39,40). Tvarem připomíná písmeno "L", 

kdy delší hydrofobní rameno je transmembránové a kratší hydrofilní vyčnívá periferně do 

mitochondriální matrix (obr. 1.3.). Tato struktura je vysoce konzervovaná jak u prokaryot, 

tak u eukaryot (41, 42). Na periferní části komplexu se nachází většina redoxních kofaktorů 

a tato část komplexu I s nekovalentně navázaným FMN se podílí na přenosu elektronů z 

NADH na CoQ. Transfer elektronů je iniciován oxidací NADH. Redukovaná forma 

NADH, která vzniká prostřednictvím FMN (má kladnější potenciál než NADH) 

nekovalentně vázaného na komplex I při metabolických procesech zejména citrátovém 

cyklu. Elektron pokračuje z FMN přes řetězce osmi Fe-S klastrů (dvou binukleárních a 

šesti tetranukleárních, tvořících redoxní centrum komplexu I) až na CoQ. Membránová část 

komplexu I poté provádí redukci koenzymu Q a transport protonů. Přesný mechanismus 

není znám. FMN a CoQ se mohou nacházet ve třech oxidačních stavech: plně oxidované, 

ve stabilní semichinonové formě nebo plně redukované. Jsou tedy schopny přijmout nebo 

odevzdat buď jeden, nebo oba elektrony. NADH, ze kterého elektrony odchází, může 
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odevzdat pouze dva elektrony najednou. Kofaktory FMN a CoQ tak zajišťují transfer mezi 

donorem dvou elektronů NADH a akceptorem jednoho elektronu cytochromy komplexu 

III. Transmembránová hydrofobní část se skládá z více než padesáti α-helixových 

komponent. Její hlavní funkcí je redukce CoQ a transport iontů. Hlavními komponentami 

transmembránové části je sedm membránově vázaných podjednotek ND1-6 a ND4L 

kódovaných v mtDNA. ND1 a ND6 jsou fylogeneticky vysoce konzervované a 

pravděpodobně se podílí na vazbě CoQ. ND2, ND4 a ND5 jsou výrazně homologní a 

vznikly pravděpodobně duplikacemi původně jednoho genu v průběhu evoluce (43). 

Podjednotka ND3 se také pravděpodobně účastní translokace protonů přes membránu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.3. Struktura savčího komplexu I. NADH - redukovaná forma 
nikotinamidadenindinukleotidu; NAD+ - oxidovaná forma 
nikotinamidadenindinukleotidu; QH2 - ubichinol; Q - ubichinon (44). 

 

 

 Přenos protonů přes membránu komplexem I je spřažen s přenosem 4 protonů na 1 

elektronový pár z matrix přes IMM do IMS a přispívá k negativnímu náboji 

mitochondriálního matrix a k tvorbě mitochondriálního membránového potenciálu ∆Ψm 

podle rovnice: 

 
++++ ++→+++ IMSmatrix HQHNADHQHNADH 44 2  

 

Mutace v genech komplexu I mohou vést k inhibici jeho katalytické aktivity, což může mít 

vztah k Parkinsonově chorobě (45). ND4 podjednotka komplexu I je příčinnou přibližně 

poloviny onemocnění Leberovou dědičnou optickou neuropathií, což je onemocnění 
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vedoucí ke ztrátě zraku mezi dvacátým a třicátým rokem života (46,47). Mutace v ND5 

podjednotce mohou vést k syndromu MELAS (z ang. syndrome consisting of 

mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes) nebo Leighově 

syndromu (48). 

 

1.2.2. Komplex II 

 

 Komplex II (EC 1.3.5.1), systematicky sukcinát:ubichinon oxidoreduktáza (jeho 

funkční název je sukcinát dehydrogenáza, která je součástí Krebsova cyklu), katalyzuje 

dehydrogenaci sukcinátu na fumarát podle rovnice (obr. 1.4.): 

 

 

  

 

 

 
Obr. 1.4. Dehydrogenace sukcinátu na fumarát. 

 

Tento děj je spojený s redukcí ubichinonu na ubichinol a není během něj přenesen žádný 

proton z matrix do IMS, takže komplex II se nepodílí na tvorbě mitochondriálního 

elektrochemického potenciálu ∆Ψm, jeho funkcí je umožnit vstup elektronů do systému 

OxPhos z intermediátu citrátového cyklu. 

 Komplex II má molekulovou hmotnost 127 kDa. Je složený ze čtyř jaderně 

kódovaných podjednotek a kofaktorů: flavinadenindinukleotid (FAD), tří Fe-S center a 

cytochromu b560 (podle absorpce při 560nm vlnové délky UV-VIS spektra). Dvě 

podjednotky jsou hydrofilní označované SdhA (obsahuje FAD) a SdhB (obsahuje Fe-S 

centra) a dvě podjednotky jsou hydrofobní SdhC a SdhD (49-51). Největší podjednotkou 

komplexu je SdhA (70 kDa), která obsahuje kovalentně vázaný FAD. Další podjednotkou 

je SdhB s Fe-S proteiny (27 kDa), který váže všechna Fe-S centra (S1-3). Tato Fe-S centra 

se vyskytují v poměru 1:1:1:1 s FAD flavoproteinu. Centrum S1 je typ [2Fe-2S], S2 je 

[4Fe-4S] a S3 je [3Fe-4S] (52), kdy pouze centra S1 a S3 jsou redukovatelná sukcinátem. 
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Výše uvedené flavoproteinové a Fe-S podjednotky tvoří katalytické jádro enzymu sukcinát 

dehydrogenázy, ale aktivní jsou pouze v přítomnosti zbývajících nejmenších podjednotek. 

Nejmenší podjednotky komplexu II SdhC a SdhD (15 kDa a 13 kDa) obsahují cytochromy 

b560 a jsou membránově vázané (celkem šesti α-helixy), takže jsou prostřednictvím nich 

připojené větší hydrofilní podjednotky SdhA (70 kDa) a SdhB (27 kDa). Byly nalezeny dvě 

odlišné isoformy lidské podjednotky SdhA označované jako FpI (flavoprotein I) a FpII 

(flavoprotein II) komplexu II (53) (obr. 1.5.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.5. Struktura komplexu II (vepřové srdce). Protein SdhA označen tmavě 
modře, SdhB krémově, SdhC růžově a SdhD žlutě. Šedý pruh naznačuje 
předpokládanou transmembránovou oblast s nepřístupným regionem. Schéma 
přenosu elektronů přes komplex II je zakreslen vpravo (52). 

 

Přenos elektronů ze sukcinátu na ubichinon probíhá přes prostetické skupiny FAD 

(pravděpodobně Glu255, Arg286 a His242), pak klastry [2Fe-2S], [4Fe-4S] a [3Fe-4S] a hem, 

který tvoří integrální část komplexu. Vazebné místo pro sukcinát je lokalizované na 

podjednotce SdhA stabilizované jejími AA Thr254, His354 a Arg399 během oxidace FAD a 

přenosu elektronů na [2Fe-2S] klastr (54). Vazebné místo pro ubichinon je kapsa 

ohraničená podjednotkami SdhB, SdhC a SdhD, kdy ubichinon je stabilizován vazbami 

His207 (SdhB), Ser27 a Arg31 (SdhC) a Tyr83 (SdhD). Chinonový kruh je obklopený Ile28 

(SdhC) a Pro160 (SdhB), což s Trp163,164 (SdhB) a Ser27 (SdhC) dotváří prostředí chinon-
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vazebné kapsy (55). Obě vazebná místa jak pro sukcinát tak pro ubichinon jsou spojené 

řetězcem (až 40Å dlouhým) redoxních center složených z FAD a Fe-S klastrů. Také byly 

nalezeny molekuly kardiolipin a fosfatidyletanolamin na podjednotkách SdhC a SdhD, 

které pravděpodobně zlepšují vazebné schopnosti (56). 
Bylo ukázáno, že komplex II je regulován buněčnou signalizací, neboť v něm byly 

nalezeny fosforylovatelné podjednotky (57,58). První identifikované jaderně kódované 

mitochondriální tumor-supresorové geny byly pro komplex II (59). Mutace v genech 

kódujících komplex II způsobují hereditární Leightův syndrom (změny na podjednotce 

SdhA) (60). 

 

1.2.3. Koenzym Q 

 

 Koenzym Q, systematický název 2,3-dimethoxy-5-methyl-6-polyprenyl-1,4-

benzochinon, kde polyprenylový řetězec je tvořen 6-10 jednotkami. Lidský koenzym Q 

obsahuje deset jednotek (Q10) (61). Z chemického hlediska se může nacházet ve třech 

redoxních stavech: plně oxidovaný ubichinon, částečně redukovaný semichinon a úplně 

redukovaný ubichinol (nazývaný také dihydrochinon) (62) (obr. 1.6.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 1.6. Jednotlivé redoxní formy koenzymu Q (29). 
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 Tyto jeho chemicko-fyzikální vlastnosti zvyšují jeho variabilitu a tudíž i jeho 

uplatnění v buněčných pochodech, kdy může být přítomen jako agregát, rozpuštěn 

v lipidové membránové dvojvrstvě nebo navázaný na proteiny (63,64). V IMM funguje 

jako mobilní přenašeč elektronů a protonů, je redukován komplexy I nebo II a následně se 

oxiduje redukcí komplexu III (65).  

 

1.2.4. Komplex III 

 

 Komplex III (EC: 1.10.2.2), systematickým názvem ubichinol:cytochrom c 

oxidoreduktáza neboli komplex bc1, katalyzuje přenos elektronů mezi dvěma přenašeči: 

CoQ a cytochromem c (cyt c), kdy substrátem jsou ubichinol a ferri (Fe3+) cytochrom c a 

produkty jsou ubichinon a ferro (Fe2+) cytochrom c. Energie redoxních reakcí je následně 

využita k translokaci protonů přes IMM. 

 Velikost komplexu III je přibližně 240 kDa, avšak funkční je jako dimer (66) o 

velikosti 480 kDa. Monomer se skládá z celkem jedenácti podjednotek: Core I (49 kDa), 

Core II (47 kDa), cytochrom b (43 kDa), cytochrom c1 (27 kDa), Fe-S protein (22 kDa), 

"hinge" protein (9 kDa) a dalších 4-5polypeptidů. Pouze 1 podjednotka: cytochrom b je 

kódovaná mtDNA, ostatních 10 podjednotek je jaderně kódovaných (savci). Cytochrom b 

je velmi hydrofobní podjednotka, která se skládá z devíti α-helixů a tvoří hlavní 

transmembránovou doménu komplexu III. Obsahuje dva hemy typu b: b562 (označovaný 

také bL) a b566 (označovaný bH) (čísla definují maximální absorpci v UV-VIS spektru), 

které se liší redoxními vlastnostmi. Fe-S protein (Rieskeho protein), má na C-konci dva 

páry cysteinu schopné vázat [2Fe-2S] centrum a je lokalizován mezi cytochromy b a c1 

(odtud je odvozen další název komplexu III: komplex bc1) (67). Cytochrom c1 obsahuje 

dva Cys a jeden His, které se podílí na vazbě hemu c1, je lokalizovaný na vnějším povrchu 

IMM a reaguje přímo s cytochromem c. Redoxní centrum komplexu III tvoří hem b, 

nehemová Fe-S skupina a hem c1, které jsou přítomné v molárním poměru 2:1:1. Ostatní 

výše vyjmenované podjednotky nejsou mtDNA kódované a ani se pravděpodobně přímo 

neúčastní transferu elektronů, ale jejich funkce je nejspíše pomocná. Proteiny "Core 1" a 

"Core 2" pomáhají udržovat vzájemnou orientaci redoxních skupin, protein "hinge" 

stimuluje přenos elektronů z cytochromu c1 a na cytochrom c, podjednotky 13 kDa a 9 kDa 
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participují na vazbě CoQ. Podjednotka 7 kDa je pravděpodobně spojena s cytochromem c1 

a "hinge" proteinem a podjednotka 6 kDa je spojená s Rieskeho proteinem (obr. 1.7.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 1.7. Dimerní struktura komplexu III (hovězí srdce). Podjednotky 
(vypsány po levé straně) utvářející část v mezimembránovém prostoru 
(nahoře), transmembránovou část (střed) a v matrix (dole) (68). 

 

Funkcí komplexu III je přenos elektronů z ubichinolu na cytochrom c 

mechanismem tzv. Q-cyklu. Během tohoto děje uvolní celkem čtyři protony při průchodu 1 

elektronového páru do IMS: dva protony přímo z mitochondriálního matrix a další dva 

protony přenesené CoQ podle rovnice: 

 

2QH + 2 cytochrom + 2  → Q + 2 cytochrom + 4  +3c +
matrixH +2c +

IMSH

 

 Byly navrženy dva základní modely mechanismu pumpování protonů komplexem 

III, kdy první model popisuje přímé, redoxně řízené spřažení, následované tzv. Q-cyklus 

mechanismem. Při tomto modelu je vazebné místo pro ubichinon a pro protonovou 

translokaci v těsném kontaktu s redoxním centrem v periferním rameni a tudíž dovoluje 

přesnou interakci. Zatímco druhý model předpokládá nepřímé, konformačně řízené 

spřažení, kdy centrum je na periferním rameni spřaženo s komponentou přenášející proton 
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lokalizovanou na konci membránového ramene a pracuje na principu konformačních změn 

na velké vzdálenosti (69). V současné době je nejdiskutovanější třetí model, který je 

kombinací obou předchozích. V tomto případě by enzym působil jako redoxně řízený a 

transport by fungoval jako konformačně řízená protonová pumpa. Poté by existovala dvě 

energeticky spřažená místa (70). Q-cyklus je dvoukolový mechanismus, při kterém je v 

prvním kole vázán plně oxidovaný ubichinon a plně redukovaný ubichinol na cytochrom b. 

Následně redoxní centrum [2FE-2S] s hemem bL uvolní dva elektrony z ubichinolu. První 

elektron je přenesen na cytochrom c1 a druhý elektron je přenesen na cytochrom bH. Během 

tohoto kroku jsou uvolněny dva proton do IMS. První elektron pokračuje z cytochromu c1 

na cytochrom c a druhý elektron z cytochromu bH do blízkosti ubichinonu, takže vzniká 

stabilní částečně, redukovaný semichinon. Cytochrom c je uvolněn a pokračuje na CcO, 

také ubichinon (na začátku ubichinol) je uvolněn a vázán zůstává pouze semichinon. Ve 

druhém kole se nejprve další přicházející ubichinol váže na cytochrom b. Redoxní centrum 

[2FE-2S] s hemem bL opět uvolní dva elektrony z ubichinolu, kdy první elektron je 

přenesen na cytochrom c1 a druhý elektron je přenesen na cytochrom bH a opět během 

tohoto děje přenese dva protony do IMS. Cytochrom c1 opět předá jeden elektron na 

cytochrom c, který je uvolněn a pokračuje k CcO, avšak druhý elektron je opět přenesen do 

blízkosti vázaného semichinonu, který ho váže se dvěma protony z matrix a oxiduje se na 

ubichinon, který je následně uvolněn a připraven pro další cyklus (71). 

 Mutace BSC1L genu (gen pro mitochondriální chaperon) komplexu III mohou vést 

k "Gracile" syndromu (autosomální recesivní genetické onemocnění, způsobující růstovou 

retardaci, aminoacidurii, cholestázu, akumulaci iontů železa v těle a laktátovou acidózu z 

ang. Growth Retardation, amino Aciduria, Cholestasis, Iron overload, Lactic acidosis) (72). 
 

1.2.5. Cytochrom c 

 

 Cytochrom c se skládá z přibližně 100 aminokyselinových zbytků (lidský, hovězí) 

(73) s kovalentně vázanou hemovou skupinou, kdy hemové železo je vázané histidylovým 

a methioninovým zbytkem (obr. 1.8.). Je kódován pouze nDNA a je syntetizován v 

cytoplasmě ve formě prekursoru tzv. apocytochrom c, který má shodnou sekvenci avšak 

postrádá typicky hemové kovalentní vazby. Apocytochrom c tedy je schopný volně 

procházet přes OMM pomocí P70 (porinu podobný protein) do IMS, kde je následně 
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navázána hemová skupina, která brání jeho návratu zpět do cytoplasmy. Cytochrom c také 

hraje významnou úlohu v programované buněčné smrti. Jeho vylití do cytoplasmy 

v důsledku permeabilizace OMM vede ke spuštění mitochondriální apoptotické dráhy 

(74,75). 

 

 

 

  

 

 

 
 
Obr. 1.8. Struktura cytochromu c 
(koňské srdce). Uprostřed je 
znázorněn kovalentně vázaná 
hemová skupina.  (76). 

 

1.2.6. Komplex IV 

 

 Komplex IV, systematickým názvem cytochrom c: kyslík oxidoreduktáza (EC 

1.9.3.1), nazývaný také cytochrom c oxidáza (CcO) je terminální enzym mitochondriálního 

dýchacího řetězce, který sbírá elektrony z redukovaného cytochromu c a používá je k 

redukci kyslíku za vzniku molekul vody. Energii uvolněnou průchodem elektronů používá 

k translokaci protonů přes IMM  

 Savčí holoenzym má velikost přibližně 205 kDa, přičemž funkční je pravděpodobně 

jako dimer. CcO je mnohapodjednotkový komplex. Sleduje evoluční trend v průběhu času 

počet podjednotek zvyšovat, ačkoliv redoxní centrum komplexu IV zůstává podobné a tedy 

je evolučně vysoce konzervované. CcO vyšších eukaryot se skládá z třinácti podjednotek 

(vyskytují se v ekvimolárním množství; savci), kdy první tři (Cox1, Cox2 a Cox3) jsou 

kódované mitochondriálně, mají katalytickou funkci a tvoří strukturní jádro enzymu (jsou 

vysoce evolučně konzervované). Zbylých 10: IV, Va, Vb, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc a 

VIII je jaderně kódovaných a jejich hlavní funkcí je zajištění stability a/nebo asemblace 

enzymu. CcO dále obsahuje pro katalýzu nezbytné kofaktory zejména dva atomy mědi CuB 

(Cox1) a CuA (Cox2) a hemy a a a3 (Cox1), ale i další ionty, které nepřímo zasahují do 
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katalýzy: ion zinku, hořčíku a sodíku. Číslice používané k označení jednotlivých 

podjednotek jsou odvozeny od jejich stoupající elektroforetické mobility (77). Tyto 

podjednotky se nacházejí na povrchu strukturního jádra tvořeného mtDNA kódovanými 

podjednotkami. Většina strukturních podjednotek CcO je tvořena jednou nebo více 

transmembránovými doménami, vyjma podjednotek Cox5a a Cox5b lokalizovaných na 

matrixové straně a Cox6b. Podjednotka Cox6b se váže ke komplexu ze strany IMS a je v 

kontaktu s oběma monomery, takže její funkcí je pravděpodobně stabilizace komplexu. 

Další podjednotkou, která pravděpodobně stabilizuje dimerní strukturu je α-helix 

podjednotky Cox6a v interakci s Cox3 stejného monomeru a Cox1 druhého monomeru. 

Aktivita CcO je modulována pomocí vazebných míst a/nebo fosforylačních míst pro 

adeninové nukleotidy na strukturních podjednotkách (78) (obr. 1.9.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Obr. 1.9. Struktura dimerní cytochrom c oxidázy. Nalevo jsou nakreslena katalytická 
místa enzymu a v pravé části obrázku proteinová struktura (79). 

 

 Asemblace složité vícepodjednotkové heterogenní struktury CcO je postupný, 

relativně pomalý proces lokalizovaný do IMM. Existuje několik detekovatelných 

asemblačních intermediátů (savci), které ukazují existenci různých limitujících kroků (80). 

Jsou to: samotná strukturní podjednotka Cox1 (označ. intermediát S1), spojení podjednotek 

Cox1-4-5a (S2), dvanácti podjednotkový (S3) a holoenzym CcO (S4) (81). Poločas života 

holoenzymu je přibližně 3 dny (savci) (82). Ve dvou dalších krocích jsou provedeny 
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posttranslační modifikace (vazba Tyr244 s His240 CuB centra (83)) a asemblace do 

suprakomplexové struktury (84). 

 Redoxní centrum CcO je tvořené podjednotkami Cox1, Cox2 a Cox3. Cox1 má 

velikost 56 kDa, takže je největší podjednotkou komplexu a obsahuje iont mědi CuB centra 

a hem a (binukleární centrum) a hem a3. Je membránově-vázaná a tvořená dvanácti α -

helixy. Cox2 podjednotka má velikost 26 kDa a je tvořena dvěma transmembránovými α-

helixy s C-koncovou doménou vyčnívající do IMS. Na této doméně jsou lokalizovány dva 

ionty mědi centra CuA koordinované dvěma His a dvěma Cys. Cox3 se skládá z šesti 

transmembránových α-helixů spojených krátkými smyčkami. Její funkce je pravděpodobně 

stabilizace komplexu, neboť CcO bez Cox3 je stále translokačně aktivní (85), avšak má 

nestabilní binukleární centrum, které je velmi rychle a irreverzibilně inaktivováno během 

redukce kyslíku (86). 

Funkcí CcO je redukce molekulárního kyslíku na dvě molekuly vody pomocí 

elektronů, které získává z cytochromu c. Při tvorbě příspěvku k membránovému potenciálu 

∆Ψm dochází k součtu dvou samostatných mechanismů. Prvním z nich je přímý důsledek 

potřeby protonů z mitochondriálního matrix k redukci molekuly kyslíku a druhým je 

aktivní protonová pumpa, která přečerpává protony z mitochondriálního matrix na účet 

energie příchozích elektronů. Tato energie stačí na přenesení čtyř protonů přes IMM. 

Reakce probíhá podle rovnice: 

 

4 cytochrom  + 4 +2c +H +  → 4 cytochrom  + 2  2O +3c OH 2

 

 Molekulární mechanismu redukce kyslíku CcO je následující: dva elektrony jsou 

přeneseny ze dvou cytochromů c na Trp121 (Cox2) a jsou přes čtyři vnitřní redoxní centra 

(CuA, CuB, hem a a hem a3) přeneseny na kyslík. CuA a CuB jsou atomy mědi a hem a a 

hem a3 jsou členy chemické skupiny hemu A, která obsahuje hem (koordinační komplex, 

obsahující porfyrin se specificky navázaným iontem železa přes axiální His) a methylová 

strana kruhu v pozici osm je oxidovaná na formyl a hydroxyethylfarnesylová skupina byla 

připojena k vinylové straně kruhu v pozici tři tetrapyrolového kruhu (87). Nejprve je 

elektron přenesen na binukleární centrum CuA (Cox2), kde se cytochrom c se oxiduje zpět 

na Fe3+. Centrum se skládá ze dvou iontů mědi s odlišným oxidačním stavem (CuI/CuII). 

Elektron pak pokračuje přes hem a (Cox1) do binukleárního centra tvořeného hemem a3 
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(Cox1) a iontem mědi CuB (Cox1; vzdálenost iontů železa v tomto centru je 4,5 Å; toto 

binukleární centrum je místem redukce kyslíku za vzniku dvou molekul vody) redukujíce 

iont železa na Fe2+ a iont mědi na CuI+ a zároveň je hydroxidový ligand Tyr244 protonován 

a uvolňuje se jako molekula vody a na prázdné místo se ihned váže molekula kyslíku, která 

je rychle redukována elektrony z Fe2+ hemu a3, který se přeměňuje na vzácnou ferryl-oxo 

formu Fe4+=O. První kyslíkový atom se také nachází blízko u CuB (Cox1) a sbírá jeden 

elektron z CuI+ a druhý elektron a jeden proton z hydroxidu Tyr244, který se tak stává 

tyrosylovým radikálem. Druhý atom kyslíku přijme dva elektrony a proton a je přeměněn 

na hydroxylový anion. Třetí elektron z cytochromu c je přenesen přes první dva 

elektronové přenašeče do druhého binukleárního centra hem a3-CuB a s dvěma protony z 

matrix přeměňuje tyrosilový radikál zpět na Tyr244 a hydroxid vázaný na CuB uvolňuje opět 

jako molekulu vody. Poslední čtvrtý elektron z druhého cytochromu c projde přes první 

binukleární centrum hem a-CuA do druhého binukleárního centra hem a3-CuB a redukuje 

Fe4+=O na Fe3+ současně s kyslíkovým atomem sbírajícím protony k regeneraci 

hydroxidové vazby v binukleárním centru a3-CuB a celý cyklus je opět na začátku. 

 CcO deficience v důsledku mutací v mitochondriálně kódovaných podjednotkách a 

asemblačních faktorech CcO vedou k fatálním metabolickým onemocněním 

kardiomyopatie v dětském věku, protože mají dopad na vysoce energeticky náročné tkáně 

(mozek, srdce, svaly) (88). Je zajímavé, že každá jednotlivá mutace a její klinická 

prezentace mohou být výrazně odlišné dokonce i mezi pacienty s identickou mutací (89). 

 

1.2.7. ATP syntáza 

 

 Komplex V, systematickým názvem ATP syntáza (EC 3.6.3.14), je poslední 

komplex systému oxidační fosforylace. Jeho hlavní funkcí je tvorba ATP z ADP a 

anorganického fosfátu (Pi) za využití mitochondriálního membránového potenciálu ∆Ψm 

vytvořeného komplexy dýchacího řetězce (v případě potřeby je schopný ATP hydrolyzovat 

a tím membránový potenciál naopak zvyšovat). Byl nalezen v plasmatické membráně 

bakterií, v thylakoidní membráně chloroplastů a v IMM rostlin a živočichů. 

 Jeho molekulová hmotnost je přibližně 600 kDa a jeho struktura je navzdory své 

komplexnosti vysoce evolučně konzervovaná. Skládá se celkem ze šestnácti až osmnácti 
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podjednotek (savci), avšak některé podjednotky jsou přítomné ve více kopiích. V principu 

jde o nanomotor skládající se ze dvou modulů: F1 části, která vyčnívá do matrix a obsahuje 

katalytická vazebná místa  a FiPADPATP // O části, která je zapuštěna ve vnitřní 

mitochondriální membráně a její funkcí je řídit zpětný tok protonů přes periferní a rotační 

centrální "stopku" k syntéze ATP (proton-translokující funkce). Obě domény jsou 

propojeny "stopkou" (z ang. stalk), která bývá někdy označována FA část. Při absenci FA 

části jsou domény od sebe odděleny, ale F1 doména si stále zachovává schopnost syntézy 

ATP a FO domén proton-translokující funkci, která je však pasivní a obousměrná. Na 

syntézu ATP pomocí energie membránového potenciálu vzniklého vektorovou translokací 

protonů přes IMM je tedy nutné, aby obě domény byly spojeny (90-92). 

 Část  má molekulovou hmotnost 371 kDa a skládá se z pěti podjednotek α, β, γ, δ 

a ε ve stechiometrickém poměru 

1F

γδεβα 33 . Při zkoumání krystalových struktur domény F1 

(savci), bylo zjištěno, že podjednotky α  (510 aminokyselin) a β  (482 aminokyselin) tvoří 

globulární část, kde jsou lokalizované katalytické domény, které obsahují nukleotid-

vazebná místa a podjednotky γ , δ  a ε   tvoří spojnici obou základních částí tedy centrální 

stopku. Vlastní katalytické místo je na podjednotce β (93), takže existují současně tři 

katalytická místa a tedy i tři různé katalytické konformace. Poslední podjednotkou této 

domény je IF1 (inhibiční protein 1), který se reverzibilně váže na β podjednotku a je 

schopný inhibovat syntézu ATP na základě změn hodnot pH v matrix. Bylo experimentálně 

zjištěno, že největší inhibice dosahuje při pH cca 6,5 (94,95). Doména F1 má až 80% 

sekvenční homologii mezi organismy. 

Doména FO se skládá z devíti podjednotek: a (ATPáza 6), A6L (ATPáza 8) b, c, d, 

F6, e, f a g. Pouze ATPáza 6 a ATPáza 8 jsou kódované mtDNA a spolu s nDNA 

kódovanou podjednotkou c jsou hydrofobní a transmembránové. Podjednotky a, b a c 

obsahuje v poměru , odkud je jasně viditelné, že podjednotka c je nejzastoupenější 

podjednotkou komplexu V. Podjednotka c vytváří cirkulární oligomer, který je 

protonforickou částí H

14102 −cab

+ kanálu FO, který váže dicyklohexykarbodiimid (inhibitor 

translokace protonů). Při zkoumání krystalových struktur domény FO (bakterie) bylo 

zjištěno, že tvoří membránově vázaný stator. Zbývající podjednotky γ, δ a ε tvoří FA 

spojnici obou hlavních domén a spolu s dalšími proteiny b, d, F6 (spřahovací faktor) a 

OSCP (z ang. oligomycin sensitive conferring protein) hrají klíčovou roli ve vazbě F1 k FO 
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(96,97). U savčího (hovězího) enzymu byla potvrzena přítomnost dalších proteinů např. 

MLG a AGP (názvy jsou odvozeny od prvních aminokyselin) (98) (obr. 1.10.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Obr. 1.10. Struktura ATP syntázy se znázorněnými 
podjednotkami F1 a FO (99). 

 

 Produkce ATP je děj, při kterém ATP syntáza syntetizuje ATP z prekursorů ADP a 

Pi. Byly navrženy tři hypotézy: chemická, chemiosmotická a konformační. Podle 

současných poznatků je nejvíce pravděpodobná chemiosmotická teorie navržená P. 

Mitchellem (100). Děj syntézy ATP je poháněn transportem elektronů z přenašečů 

NADH/FADH. Vzniklá energie musí být uchována ve využitelné formě, takže dochází k 

energetickému spřažení s přenosem protonů přes IMM, při kterém se využívají 

konzervativní aminokyselinové zbytky na podjednotce a a podjednotce c ATP syntázy 

(101). Při translokaci protonů dochází ke změnám konformace podjednotek kanálu, kdy 

vždy jedna podjednotka a reaguje postupně s více podjednotkami c (jsou v nadbytku) a tyto 

rotační fluktuace jsou přenášeny "stopkou" (část FA) do domény F1 a tvoří základ přenosu 

energie membránového potenciálu. Tyto konformační změny v části F1 vedou ke změnám v 

trojrozměrné struktuře katalytických míst, která existují ve třech různých, vzájemně se 

přeměňujících konformacích: otevřené O (z ang. open), těsné T (z ang. tight) a volné L (z 

ang. loose). Na otevřené místo O se volně váže ADP a Pi, čímž se toto místo přeměňuje na 
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L. To je dále konformačními změnami přeměněno na T místo, kde jsou molekuly vázány 

těsně a kde dochází k samotné syntéze ATP. Jeho uvolněním se místo vrací do otevřené 

konformace O (102) (obr. 1.11.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Obr. 1.11. Boyerův model syntézy ATP enzymem 
ATP syntázou (99). 

 

 Syntézu ATP spřaženou s konformačními změnami mezi podjednotkami ATP 

syntázy postuloval jako první Paul D. Boyer (103-106). Bylo vypočítáno, že na syntézu 

jedné molekuly ATP je potřeba pootočení rotoru F1 vůči statoru FO o 120°, čímž vzniká 

točivá síla o hodnotě 40 pN·nm-1 a energii na tuto otočku zajistí průchod 4 protonů. Pomocí 

experimentální vazby aktinových filamentů na γ podjednotku ATP syntázy bylo zjištěno, 

že má téměř 100% účinnost, které dosahuje především rozdělením celého děje na několik 

menších kroků (107,108).  

  

1.3. Mitochondriální proteázy 
 

 Přežití buňky a tedy i celého organismu kriticky závisí na udržování správné funkce 

mitochondrií a tím i procesů v nich lokalizovaných (6). Mitochondrie musí proto být 

schopné eliminovat nadbytečné nebo nesbalené polypeptidy, které by mohly potenciálně 

ohrozit její buněčné funkce a proto je zde přítomný propracovaný proteolytický systém, 

který udržuje kvalitu mitochondriálních proteinů v různých kompartmentech organely. 

Množství těchto proteáz také vykonává udržovací funkce a kontrolu klíčových kroků 

mitochondriální biogeneze např. udržení mitochondriálního genomu, expresi 
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mitochondriálních genů a mitochondriální fúzi a dělení (109,110). Mitochondriální 

proteázy mají také funkci „vrátného“ v uvolňování molekul při apoptóze (111). 

 Většina mitochondriálních proteinů savčích buněk je stabilní s poločasem života v 

řádech dnů (112). V kvasinkách pouze 5-10% mitochondriálního proteomu je degradováno 

během jedné generace (113). Nicméně pokud jsou mitochondrie jako celek poškozeny nebo 

se v důsledku změn fyziologických požadavků stanou nadbytečnými, jsou odstraněny 

autofagií (114). Tento neselektivní proces dovoluje univerzální regulaci mitochondriální 

aktivity v buňce, ale nedokáže vysvětlit různé změny poměrů mitochondriálních proteinů 

(115). Vzhledem k těmto informacím byla proto navržena teorie, která předpokládá 

nezávislý proteolytický systém uvnitř mitochondrií. Tento závěr podporují experimenty, 

kde je mnoho mitochondriálních proteinů syntetizováno jako prekursory na cytosolických 

ribosomech a k maturaci v aktivní formu dochází během importu do mitochondrií. Byly 

identifikovány hlavní složky mitochondriálního proteolytického systému. Mnoho z nich je 

vysoce evolučně konzervovaných a jsou distribuované napříč eukaryotickou buňkou. 

Mohou být rozděleny do 4 hlavních tříd podle své hlavní aktivity (tab. 1.1.). 
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Tab 1.1. Přehled čtyř základních tříd mitochondriálních proteáz s jejich lokalizací, označením a funkcí jak 
v kvasinkách, tak lidských buňkách. (116). 
 

Jméno Lokalizace kvasinky Funkce v kvasinkách Savci FFunkce v savcích 

   

Procesující peptidázy   

MPP Matrix Mas1, Mas2 Presekvenční sestřih Α-MPP, β-MPP Jako kvasinky 

MIP Matrix Oct1 Odstranění oktapeptidu MIPEP (HMIP) Jako kvasinky 

IMM Imp1, Imp2 Presekvenční sestřih IMMP1L, 

OMMP2L 

Neznámá IMP 

IMS Atp23 Atp6 zpracování a 

asemblace 

KUB3 Neznámá 

Rhomboid IMM Pcp1 Ccp1 a Mgm1 

zpracování 

PARL Ochrana proti 

apoptóze 

      

ATP-dependentní proteázy     

i-AAA IMM Yme1 Kontrola kvality YME1L Neznámá 

m-AAA IMM Yta10, 

Yta12 

Kontrola kvality, 

zpracování proteinů, 

membránové přemístění 

Paraplegin, 

AFG3L1, 

AFG3L2 

Kontrola kvality, 

sestřih MrpL32 a 

OPA1 

Lon Matrix Pim1 Kontrola kvality LON Kontrola kvality, 

vazba mtDNA 

ClpXP Matrix - - ClpP, ClpX Kontrola kvality 

      

Oligopeptidázy      

 IMS Mop112 Degradace peptidů a 

presekvencí 

PreP Aβ degradace 

 IMS Prd1 Degradace peptidů a 

presekvencí 

Neurolysin Degradace 

peptidů 

 matrix Lap3 Aminopeptidáza, 

ochrana proti 

homocysteinu 

Bleomycinová 

hydroláza 

Jako kvasinky 

      

Ostatní proteázy      

 IMM Oma1 Kontrola kvality OMA1 Neznámá 

 IMS - - HtrA2 (Omi) Proapoptotický 

sestřih β-APP 
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1.3.1. Procesující peptidázy 
 

 Třídící signály nDNA kódovaných proteinů jsou odstraněny specifickými 

procesujícími peptidázami přítomnými v některých subkompartmentech mitochondrií 

(117). Obecně tyto enzymy častěji vykazují nízkou sekvenční specifitu a v případě složené 

cílové sekvence mohou odstraňovat pouze některou její část.  

 Mitochondriální procesující peptidázy (MPP) jsou vysoce konzervované 

heterodimerní peptidázy, které štěpí třídící sekvence v mitochondriálním matrix (118). 

Konzervované podjednotky jsou vysoce homologní k nekatalytickým podjednotkám Core 1 

a Core2 (komplex III) (119). Podjednotky MPP jsou v některých organismech bifunkčními 

proteiny nebo jako v případě rostlinných mitochondrií se rovnoměrně integrují do 

komplexu III (120). Některé mitochondriální prekursory proteinů jsou sestřiženy 

sekundárními procesujícími peptidázami v matrix (121). 

Mitochondriální intermediární peptidázy (MIP) jsou monomerické thiol-

dependentní metalopeptidázy lokalizované do mitochondriálního matrix, jejichž funkcí je 

odstraňovat na N-konci preproteinu oktapeptid F/L/IXXS/T/GXXXX po jeho zpracování 

MPP (122). Fyziologická role MIP sestřihu je doposud nejasná. Nicméně, ale bylo zjištěno 

pomocí inaktivace genů v kvasinkových a myších modelech, že pravděpodobně mají 

důležité regulační funkce (123).  

Peptidáza vnitřní mitochondriální membrány (IMP) je lokalizovaná v IMM, ale její 

aktivní místo je lokalizováno do mitochondriálního IMS (117). Je to heterooligomení 

komplex, který se skládá z nekatalytických podjednotek Som1 a dvou katalytických 

podjednotek Imp1 a Imp2 obsahující Ser/Lys dvojice (124). Imp1 a Imp2 mají 

nepřekrývající se substrátovou specifitu a jsou homologní k bakteriální peptidáze a 

thylakoidovým procesingovým peptidázám. IMP řídí maturaci intermediátů některých 

nDNA kódovaných proteinů tvořených MPP v matrix (125,126) a mtDNA kódované Cox2 

(komplex IV) (127). Procesující peptidázy mohou být zastoupeny jinými 

mitochondriálními peptidázami např. AAA proteázami, které také mohou regulovat 

biogenezi mitochondrií. Další peptidáza IMP je evolučně konzervovaná metalopeptidáza 

Atp23, která sestříhává presekvence mtDNA kódovaných podjednotky Atp6 (ATP syntáza) 

v IMS po jeho vložení do IMM. Atp23, nezávisle na své proteolytické aktivitě, zastupuje 

chaperonové proteiny a řídí asemblaci Atp6 do membránově kotvené FO domény 
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(128,129). Atp6 je jediný známý substrát Atp23. Nicméně přítomnost Atp23 homologu 

v savčích buňkách, které syntetizují mtDNA kódovanou podjednotku Atp6 bez 

sestřihnutelné presekvence, naznačuje existenci dalších substrátových proteinů.  

„Rhomboid“ (v překladu kosodélník) proteáza patří do rodiny procesujících 

peptidáz a je lokalizovaná v IMM, kde má regulační rolí v mitochondriální biogenezi. 

„Rhomboid“ proteázy zahrnují konzervovanou rodinu membránově kotvených serinových 

peptidáz, které mají katalytickou část uvnitř jejich hydrofobní, membránu-překlenující 

domény, která vytváří solubilní, biologicky aktivní proteinové fragmenty štěpením 

membránově kotvených proteinů uvnitř transmembránového segmentu (130). Kvasinková 

„rhomboid“ proteáza Mgm1 je hlavní komponent mitochondriálního fúzujícího komplexu a 

vytváří krátké isoformy Mgm1 (131-133). Takováto štěpení se vyskytují po odstranění 

mitochondriální adresující sekvence proteázou MPP v nově importovaném Mgm1 (131). 

Na dlouhé i krátké isoformě Mgm1 závisí mitochondriální fúze a podobně jako Pcp1 řízené 

zpracování ovlivňuje mitochondriální dynamiku. Pcp1 štěpící Mgm1 bylo nalezeno závislé 

na mtHsp70 a množství buněčného ATP (134). To má pravděpodobně funkci jako 

energetický senzor regulující mitochondriální fúzi a dovolující odloučení poškozených 

mitochondrií ze sítě neporušených mitochondrií (135). Druhý známý substrát Pcp1 je 

mitochondriální cytochrom c peroxidáza (CcP), která odstraňuje v mitochondriích 

vznikající reaktivní formy kyslíku (136). Dvoudílná presekvence adresuje CcP do IMS a je 

odstraněna „rhomboid“ proteázou po jejím vektorovém membránovém přemístění pomocí 

ATP-závislé m-AAA proteázy. Funkce savčího homologu kvasinkové „rhomboid“ 

proteázy PARL (presenilin-associated rhomboid-like) je málo známá (137). PARL může 

funkčně nahrazovat kvasinkovou Pcp1 a byl nalezen přímo interagující se savčím Mgm1 

homologem OPA1. Analýza PARL deficientních myší odhalila ochranou roli PARL před 

vnitřní (mitochondriální) cestou apoptózy, která také závisí na OPA1. Nicméně snížení 

PARL nevede k výraznému zhoršení zpracování OPA1, takže pravděpodobně většina 

substrátů OPA1 je zpracována „rhomboid“ proteázou (138). 

1.3.2. ATP-dependentní proteázy 
 

 Členové třídy proteáz poháněných ATP jsou lokalizovány v různých 

subkompartmentech. Obecně jsou to multimerní komplexy, které tvoří oddělené 

proteolytické mikrokompartmenty a obsahují ATPásovou doménu P-loop, která je 
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charakteristická pro AAA+ rodinu ATPáz (139,140). Využívají energii z hydrolýzy ATP k 

rozbalení specifických substrátových proteinů a jejich transportu do vnitřní proteolytické 

dutiny popř. jejich specifického označení např.: jeden z kontrolních mechanismů E.coli 

přidává značku „ssrA tag“ (sekvence AANDENYALAA) na C-konec proteinu, který takto 

již nemůže být normálně sbalen. Tuto značku pak rozeznají proteázy ClpXP nebo ClpAP 

(141). Jejich důležitost lze ukázat na některých kvasinkových genotypech, které mají 

sdruženou ztrátu funkčnosti těchto proteáz např.: PIM1 je proteáza podobná Lon proteáze 

s homooligomerní strukturou v S. cerevisiae, která kontroluje proteolýzu v matrix a je 

požadována pro integritu mtDNA. V případě její absence tak buňka ztrácí schopnost udržet 

funkční mtDNA, jehož destabilizace vede k defektním buňkám, které mají mtDNA 

s rozsáhlými delecemi a repeticemi v oblastech konzervovaných sekvencí (109). I když z 

těchto fenotypů jsou jen některé odhaleny až na molekulární úroveň, tak ukazují dvě hlavní 

aktivity těchto proteáz: 1) dohled nad kvalitou proteinů a 2) proteolytická kontrola 

regulačních kroků během biogeneze mitochondrií.  

Mitochondriální ATP-dependentní proteázy jsou blízce příbuzné bakteriálním 

enzymům a mohou být řazeny s proteázami Lon a ClpXP do rodiny FtsH-podobných AAA 

proteáz (tab. 2.1.). 

Lon proteáza, homolog kvasinkové PIM1 proteázy, je lokalizovaná do 

mitochondriálního matrix (142,143). Tato serinová proteáza je homooligomerní komplex, 

který, založeno na kryoelektronových studiích purifikované PIM1 proteázy, má tvar 

kruhového heptameru (144). Její podjednotky jsou kódované v nDNA a jsou syntetizovány 

jako proprekurzor. Po importu do mitochondrií následuje maturace a tím i aktivace 

podjednotek, což je dvoukrokový proces: mitochondriální adresující sekvence je 

odstraněna MPP a následována proteázovou asemblací a autokatalytickým sestřihem pro-

oblasti  (145). PIM1/Lon proteáza provádí kontrolu kvality proteinů v matrix. Tato funkce 

je zvlášť důležitá při stresových podmínkách, kdy se akumulují teplotně denaturované nebo 

oxidačně poškozené proteiny (146). Proteáza rozpoznává špatně sbalené nebo poškozené 

proteiny, řídí jejich kompletní proteolýzu a tím chrání před jejich akumulací a z toho 

plynoucích zhoubných efektů na mitochondriální aktivity. PIM1 požaduje velký a odkrytý 

nenativní proteinový segment pro selektivní rozpoznání a degradaci, ale in vitro je také 

schopná degradovat sbalené substráty (147). Mapování peptidů vytvořených řízenou 

proteolýzou Lon odhalilo, že iniciální štěpení se vyskytuje mezi hydrofóbními AA, které 

jsou vystaveny na povrchu sbaleného proteinu a obklopeny vysoce polárním okolím (148). 
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Předpokladem pro proteolýzu se jeví být, že substráty jsou udržovány v solubilní 

konformaci a nesdružují se do agregátů. Toto je zajištěno chaperony z rodiny Hsp70, které 

ukazují kooperaci s PIM1/Lon proteázou v proteolytické degradaci nenativních polypeptidů 

(149). Nicméně jsou možné další funkce molekulárních chaperonových proteinů, 

pravděpodobně při rozpoznání substrátu proteázou. ClpB je homolog Hsp78 je požadován 

pro ochranu mitochondriálních aktivit před teplotním stresem (Lewadowska 2006). Hsp78 

je spojený s Lon řízenou degradací modelových substrátů nenáchylných k agregaci 

(150,151). Regulační funkce proteázy Lon během mitochondriální biogeneze byla navržena 

fenotypem spojeným se ztrátou PIM1 v kvasinkách. Delece PIM1 genu způsobuje 

destabilizaci mitochondriálního genomu, poškození mitochondriální genové exprese a 

vyústí v respirační deficienci (152). Ačkoliv v nepřítomnosti PIM1 zhoubné vlivy 

akumulujících nenativních polypeptidů v sousedství mtDNA nemůžou být vyloučeny, 

nezvyklá vazebná afinita mitochondriální Lon proteázy k nukleovým kyselinám ukazuje na 

více specifickou roli těchto proteáz v udržení DNA (153). Je představitelné, že Lon 

proteáza ovlivňuje stabilitu mtDNA úplnou proteolýzou nebo produkcí regulačního 

proteinu. Autokatalytická maturace nově importovaných podjednotek Pim1 v kvasinkách 

ilustruje, že Lon proteáza může působit jako procesující peptidáza. 

Proteáza ClpXP je druhá ATP závislá proteáza, která je přítomná v 

mitochondriálním matrix savčích mitochondrií (154). Tato heterooligomerní proteáza je 

postavena z proteolytických podjednotek ClpP se serinovou peptidázovou aktivitou a 

podjednotek ClpX, které mají ATPázovou a s největší pravděpodobností chaperonovou 

aktivitu a zodpovídá za substrátovou specifitu komplexu (155). Pozoruhodně, kvasinkové 

mitochondrie vykazují pouze ATPázovou aktivitu, ale ne proteolytickou aktivitu 

podjednotek ClpP ovlivňující neproteolytickou funkci (156). Role Clp proteáz uvnitř 

mitochondrií není doposud známá. ClpP řízený obrat špatně sbalených modelových 

substrátů a zvýšení exprese ClpP za podmínek buněčného stresu v savčích buňkách 

navrhuje podobnou roli mitochondriálních Clp a Lon proteáz v kontrole kvality proteinů 

(157). 

Členové třetí třídy ATP dependentních proteáz, vysoce evolučně konzervované 

mitochondriální AAA proteázy (ATPázy asociované s různými buněčnými aktivitami; z 

ang. ATPase Associated with diverse cellular Activities) jsou lokalizované v IMM a jejich 

katalytické domény vyčnívají do IMS (i-AAA proteáz) nebo do mitochondriálního matrix 

(m-AAA proteáz) (158). AAA proteázy vytváří velké komplexy, které se skládají z blízce 
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příbuzných nebo identických podjednotek o velikosti 70-80 kDa (159), které, založeno na 

krystalové struktuře katalytických domén homologních eubakteriálních Ftsh proteáz, tvoří 

hexamerní “sudové“ struktury (160,161) (obr. 1.12.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.12. Hexamerní struktura AAA proteáz. A) pohled seshora a B) pohled 

zepředu (162). 
 

 Jejich charakteristikou jsou dvě funkčně odlišné domény: na N-konci 

mitochondriální třídící signál, který adresuje nDNA kódované podjednotky do 

mitochondrií a AAA doménu (200-250 aminokyselin (163)), která obsahuje "Walker A" 

(neboli P-smyčku) a "Walker B" motivy zapojené ve vazbě a hydrolýze ATP, takže jsou 

nazývané druhá oblast homologie (second region of homology; SRH). Dva konzervované 

argininové zbytky tohoto regionu vyčnívají do katalytického místa přilehlých podjednotek 

a tím napomáhají hydrolýze ATP (140). Mutace zaměňující tyto argininové prsty v 

bakteriálních a mitochondriálních m-AAA proteázových podjednotkách snížili ATPázovou 

aktivitu (Karata 2001, Korbel 2004). Proto asemblace podjednotek AAA proteáz je 

nezbytná pro na ATP závislou proteolýzu. Na C-konci obsahují AAA proteázy 

metalopeptidázovou doménu rodiny M41 metalopeptidáz, která je charakteristická 

konzervovanou sekvencí aminokyselin HEXXH (X je libovolná AA) (164). Tato doména 

obsahuje část schopnou vázat kovový ion, protože jsou zde lokalizované dva histidiny 

koordinované k zinečnatému iontu a jako katalytická báze zde slouží glutamát. Mutace 

glutamátového zbytku uvnitř proteolytického centra inhibují proteinovou degradaci AAA 

proteázou (116). Je pozoruhodné, že proteolytická aktivita je kompletně zničená pouze 

pokud všechny podjednotky skrývají mutace ve svých proteolytických centrech (165). 

Zatímco podjednotky m-AAA proteázy jsou kotvené do IMM dvěmi transmembránovými 
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segmenty přítomnými na N-konci, podjednotky i-AAA proteázy překlenují IMM pouze 

jednou. Ve shodě s tímto také katalytické domény následující membránově-kotvené 

domény jsou vystaveny buď na straně mitochondriálního matrix (odtud název m-AAA), 

nebo na straně IMS (i-AAA proteáza).  

 

1.3.3. Oligopeptidázy 
 

 Tato třída oligopeptidáz je, až na pár výjimek, doposud poměrně málo 

prozkoumaná. Jejich existence byla prokázána pozorováním osudu rozsáhlé skupiny 

polypeptidů syntetizovaných uvnitř izolovaných mitochondrií krysích jater. Polypeptidy 

byly uvnitř mitochondrií kompletně degradovány během 60 min na aminokyseliny (166). 

Jako ATP-dependentní proteázy jsou známé postupnou degradací proteinů na peptidy, 

úplnou proteolýzu však dokončují další proteiny s oligopeptidázovou aktivitou. 

Oligopeptidázy Thimet byly první identifikovány v IMS v různých organismech, některé z 

nich reprezentují isoformy cytosolických enzymů např.: oligopeptidáza M (167) a thimet 

peptidáza (168). Experimenty in vivo ukazují oligopeptidázovou aktivitu a odhalují širokou 

substrátovou specifitu, ale jen málo je známo o jejich funkcích in vivo. Kvasinkové 

mutantní buňky s chybějícími mitochondriálními peptidázami nevykazovaly obvykle žádný 

nebo pouze malý fenotypový rozdíl, většinou pravděpodobně kvůli nadbytku aktivity 

dalších enzymů (169).  

 Mitochondrie obsahují peptidový exportní systém, který jim dovoluje účinné 

vyloučení peptidů a tím předejití jejich akumulaci v případě jejich snížené proteolýzy. ABC 

transportérový protein Mdl1 je spojen s tímto transportním procesem. Předpokládá se, že 

peptidy tvořené proteolytickým selháním mitochondriálních proteinů mohou mít 

signalizační funkce ke koordinaci mitochondriální a jaderné genové exprese (170), ale 

přímý důkaz zatím neexistuje. Kvantitativní stanovení mitochondriálního peptidového 

exportu a hmotnostní spektrometrická identifikace peptidů uvolněných z kvasinkových 

mitochondrií dovolila odhadnout stabilitu mitochondriálního proteomu a poskytla prvotní 

obraz o funkci oligopeptidáz in vivo (113). Byly nalezeny dvě oligopeptidázy schopné 

sestřihovat peptidy vytvářené i-AAA proteázou v IMS: thimet oligopeptidáza Prd1 (nebo 

saccharolysin) a metalopeptidáza Mop112/Cym1 (nebo PreP1 a PreP2 v Arabidopsis 

thaliana a lidská PreP) (169,171). Funkční charakterizace in vivo funkcí v matrix 
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lokalizovaných oligopeptidáz ještě není dokončena. Pravděpodobně ale fungují ve shodě s 

ATP dependentními proteázami v proteolýze matrixových proteinů (obr. 1.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1.13. Schematický přehled základních tří tříd mitochondriálních proteáz (116). 

 

1.3.4. Ostatní proteázy 
 

 V mitochondriích je přítomno mnoho dalších proteáz, avšak jejich funkční 

klasifikace do skupin doposud není ustálená. Např. Oma1 byla nalezena u kvasinek a je 

lokalizována v IMM s katalytickou aktivitou v matrixovém prostoru. Je členem evolučně 

konzervované rodiny membránově vázaných metaloproteáz a její funkcí je štěpit špatně 

sbalené membránové proteiny (172). Proto projevuje funkční podobnost s m-AAA 

proteázami v kontrole kvality proteinů IMM a je pravděpodobně částí záchranného systému 

za podmínek limitované aktivity proteáz AAA. Tímto připomíná v homologní proteázu 

HtpX, stresem kontrolovanou proteázu přítomnou v plasmatické membráně E. coli, jejíž 

aktivita se překrývá s Ftsh AAA proteázami (173). 

 HtrA2 (Omi, Prss25) je lokalizována v IMS savčích mitochondrií (174). Je členem 

konzervované rodiny oligomerních serinových proteáz, které byly funkčně spojené s 

kontrolou kvality proteinů v různých organismech (175). Mitochondriální HtrA2 byla 
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identifikována jako proapoptotický XIAP-vazebný protein v cytosolu a je prokázáno její 

uvolnění z mitochondrií apoptotických buněk (176,177). Proapoptotickou funkci HtrA2 

nepotvrdil experiment s cílovou delecí HtrA2 v myších, protože nezvýšil výskyt apoptózy, 

ale vedl k selektivní ztrátě neuronů v striatu (oblast šedé hmoty uvnitř hemisfér koncového 

mozku) (178). Následně nesmyslná mutace inaktivovala  HtrA2 v myších a způsobila 

neuromuskulární defekt (179). Molekulární základy těchto fenotypů, stejně tak jako je 

funkce HtrA2 uvnitř mitochondrií nejsou tedy doposud plně objasněné. Myší embryonální 

fibroblasty s chybějícím HtrA2 ukazovaly zvýšenou citlivost k stresem vyvolané buněčné 

smrti (180). Proto je představitelné, že analogy k homologním bakteriálním proteázám, 

HtrA2 vedou kontrolu kvality proteinů a ochranu mitochondriální aktivity za stresových 

podmínek (175,181). HtrA2 může přímo degradovat nesbalené polypeptidy v IMS nebo 

působit jako stresový senzor jako bakteriální DegS (Walsh 2003), nebo může být částí 

buněčné transkripční odpovědi vůči proteinovému misfoldingu. 

 

1.4. YME1L 
 

 Yme1 patří do rodiny FtsH/AAA proteáz. YME1L je lidský ortolog kvasinkové (S. 

cerevisiae) ATP-dependentní proteázy Yme1, který je dílčí podjednotkou 

homooligomerního komplexu vázaného v IMM, který je také nazýván i-AAA proteáza, 

která provádí peptidázové, chaperonu podobné a translokázové aktivity na IMS straně 

IMM. Kvasinková i-AAA proteáza má nativní molekulovou hmotnost přibližně 1000 kDa a 

byla nalezena asociovaná s dalšími adapterovými proteiny Mrg1 a Mgr3 (182). Inaktivace 

kvasinkového i-AAA komplexu vede k pleiotropním teplotně-citlivým respiračním a 

růstovým defektům zahrnujícím např. zvýšenou frekvenci úniku mtDNA z mitochondrií do 

jádra, neschopnost přežít bez neporušeného mitochondriálního genomu a akumulaci 

mitochondrií s odchylnou morfologií (183,184). Ačkoliv se obecně předpokládalo, že je 

odpovědná za akumulace nesbalených a/nebo nesložených polypeptidů nebo selhání v 

produkci rozhodujících regulačních proteinů, tak přesná molekulární podstata těchto 

fenotypů zůstává skrytá. Pouze několik endogenních proteinových substrátů kvasinkové i-

AAA proteázy bylo až doposud identifikováno. Patří sem nesbalené a/nebo 

nezasemblované proteiny IMM prohibitin 1 a 2, solubilní kvasinková NADH 

dehydrogenáza, mtDNA kódované Cox2 (CcO) proteiny Ups1 a Ups2 fungující v 
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mitochondriálním fosfolipidovém metabolismu (113,169,185). Oproti tomu precizní 

funkční souvislosti a strukturně-funkční charakterizace YME1L zůstává neobjasněna. 

Ektopická exprese lidské YME1L transkripční varianty 3, která je sekvenčně identická ve 

42% s kvasinkovým proteinem částečně komplementuje teplotně-citlivý respirační růstový 

defekt kvasinkového yme1 mutanta (186). Jako substrát lidské YME1L byla identifikována 

v IMS lokalizovaná dynaminu podobná GTPáza OPA1, která působí v mitochondriální fúzi 

a kontrole morfologie krist. Buňky se sníženou expresí YME1L ukázaly fragmentovanou 

mitochondriální síť a vyšší citlivost k apoptóze (187,188). Je zajímavé, že lidská YME1L 

byla opakovaně ukázána v souvislosti s rakovinnou progresí a byla identifikována jako tzv. 

MYC-responzivní gen (189,190). 
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2. Materiál a metody 

 

2.1. Materiál 

 

2.1.1. Zakoupené chemikálie a komerčně vyrobené směsi 

 

• akrylamid, Sigma-Aldrich (USA) 

• aminokaprová kyselina, Sigma-Aldrich (USA) 

• ampicilin, Sigma-Aldrich (USA) 

• antibiotický a antimykotický roztok (koncentrovaný 100x), PAA (Rakousko) 

• bisakrylamid, Sigma-Aldrich (USA) 

• bovinní sérový albumin (BSA), Sigma-Aldrich (USA) 

• Bradfordové reagens, BioRad (USA) 

• bromfenolová modř, Sigma-Aldrich (USA) 

• Coomassie Brilliant Blue R-250, Sigma-Aldrich (USA) 

• deoxycholát sodný, Sigma-Aldrich (USA) 

• dimethylsulfoxid (DMSO), Sigma-Aldrich (USA) 

• dodecylsíran sodný (SDS), Sigma-Aldrich (USA) 

• Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), PAA (Rakousko) 

• EndoFree® Plasmid Purification (velikost midi) , QIAGEN (Německo) 

- obsahovalo pufry: P1, P2, P3, ER, QBT, QC, QN 

• ethanol (96%), Penta (ČR) 

• fenylmethylsulfonyl fluorid (PMSF), Roche Diagnostics GmbH (Německo) 

• fetální bovinní sérum (typ Gold), PAA (Rakousko) 

• fosfátový pufr (PBS) (koncentrovaný 10x), Lonza (Švýcarsko) 

• geneticin (G-418), Sigma-Aldrich (USA) 

• glycerol (bezvodý), Penta (ČR) 

• glycin, Sigma-Aldrich (USA) 

• chlorid sodný, Penta (ČR) 
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• isopropanol, Penta (ČR) 

• koktejl inhibitorů proteáz (PIC), Roche (Švýcarsko)  

• kvasinkový extrakt (Yeast extract bacteriological), Sigma-Aldrich (USA) 

• kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA), Sigma-Aldrich (USA) 

• kyselina octová (99%), Penta (ČR) 

• luminiscenční substrát SuperSignal WestFemto Maximum Sensitivity Substrate, 

ThermoScientific (USA) 

• luminiscenční substrát SuperSignal WestPico Chemiluminescent Substrate, 

ThermoScientific (USA) 

• marker molekulových hmotností SeeBlue Plus2 Prestained Standard, Invitrogen 

(USA) 

• MemCode Reversible Protein Stain Kit (pro PVDF membrány), ThermoScientific 

(USA) – obsahovalo pufry MemCode Sensitizer, MemCode Reversible Stain, 

MemCode Destain, MemCode Stain Eraser 

• methanol (99,8%), Lach-Ner (ČR) 

• N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich (USA) 

• n-dodecyl-β-D-maltopyranosid, Sigma-Aldrich (USA) 

• OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit, MilliPore (USA) 

• Pepton, Sigma-Aldrich (USA) 

• persíran amonný (APS), Sigma-Aldrich (USA) 

• primární protilátky (MitoScience, Velká Británie; CellSignaling, USA) 

- YME1L, PNPáza, F1-α, OXA1L, Cox2, Sco1, Core2, Cox1, Ndufb6, mtHSP70, 

VDAC, PARP, β-tubulin, Ndufb8, Cox4, isoformy OPA, komplex I, komplex II, 

komplex III, komplex IV, komplex V 

• puromycin, Sigma-Aldrich (USA) 

• sacharóza, Penta (ČR) 

• sekundární králičí protilátka, Sigma-Aldrich (USA) 

• sekundární myší protilátka, Sigma-Aldrich (USA) 

• Serva Blue G, Sigma-Aldrich (USA) 

• Staurosporin, Sigma-Aldrich (USA) 

• superdestilovaná voda Milli-Q, MilliPore (USA) 

• sušené odtučněné mléko, Laktino (ČR) 
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• The Nucleofector® Kits, Lonza (Švýcarsko) 

• tricin, Sigma-Aldrich (USA) 

• tris, Sigma-Aldrich (USA) 

• trypsin, Sigma-Aldrich (USA) 

• trypton, Sigma-Aldrich (USA) 

• Tween 20, Sigma-Aldrich (USA) 

• uhličitan sodný (bezvodý), Sigma-Aldrich (USA) 

• Whatman® filtrační papír, Whatman (Německo) 

• zeocin, Invitrogen (USA) 

• β-merkaptoethanol, Sigma-Aldrich (USA) 

 

2.1.2. Roztoky připravené v laboratoři 
 

• 30,8% akrylamid/bisakrylamid – 30% (v/v) akrylamid; 0,8% (v/v) bisakrylamid na 

přípravu 50ml roztoku 

• 49,5% akrylamid/bisakrylamid – 48% (v/v) akrylamid; 1,5% (v/v) bisakrylamid na 

přípravu 50ml roztoku 

• anodový pufr (BN-PAGE) – 50 mM Bis-Tris, pH 7,0 

• anodový pufr (SDS-PAGE) – 100mM Tris-Cl, pH 8,9 

• barvící roztok na gely – 0,25% (w/v) Coomassie briliant Blue R-250; 45% (v/v) 

methanol; 10% (v/v) octová kyselina 

• extrakční pufr (BN-PAGE) -  1,75 M aminokaprová kyselina; 75mM Bis-Tris, pH 

7,0; 2 mM EDTA, 1% (v/v) PIC  

• gelový pufr na BN-PAGE (koncentrovaný 3x) – 150mM Bis-Tris, pH 7,0; 1,5 M 

aminokaprová kyselina 

• gelový pufr na SDS (koncentrovaný 3x) – 3 M Tris-Cl, pH 8,45; 0,3 % (w/v) SDS 

• katodový bezbarvý pufr (BN-PAGE) – 15mM Bis-Tris, pH 7,0; 50 mM tricin 

• katodový modrý pufr (BN-PAGE) - 15mM Bis-Tris, pH 7,0; 50 mM tricin; 0,02% 

(w/v) Serva Blue G 

• katodový pufr (SDS-PAGE) – 100 mM Tris-Cl, pH 8,9; 100mM tricin; 0,1% (w/v) 

SDS  
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• LB roztok média s nížším obsahem soli (LB-LS) – 1% (w/v) trypton; 0,5% (w/v) 

kvasinkový extrakt; 0,5% (w/v) NaCl  

• odbarvovací roztok – 25% (v/v) methanol; 10% (v/v) octová kyselina 

• RIPA pufr – 50 mM Tris-Cl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 1 mM PMSF; 1 mM EDTA; 

1% (w/v) Triton X-100; 1% (w/v) deoxycholát sodný; 0,1% (w/v) SDS; 1% (v/v) 

PIC  

• STE izolační roztok – 10 mM Tris-HCl, pH 7,4; 250 mM sacharóza; 1 mM EDTA; 

1% (v/v) PIC  

• stripovací roztok – 62,5 mM Tris-Cl, pH 6,7; 100 mM β-merkaptoethanol; 2% 

(w/v) SDS 

• TBS pufr (koncentrovaný 10x) –20mM Tris-Cl; 130mM NaCl; pH 7,6  

• transferový pufr pro PVDF membrány – 25 mM Tris; 192 mM Glycin; 10% (v/v) 

methanol; 0,02% (w/v) SDS 

• vzorkový pufr (SDS-PAGE) (koncentrovaný 4x) – 50 mM Tris-HCl, pH 6,8; 12% 

(v/v) glycerol; 4% (w/v) SDS; 0,01% (w/v) bromfenolová modř; 2% β-merkapto-

ethanol (přidat před použitím) 

 

2.1.3. Přístroje 

 

• „digital imaging system“ VersaDoc 4000, Bio-Rad (USA) 

• „vortex“ Vortex-Genie 2, Scientific Industries (USA) 

• analytické váhy ScalTec (USA) 

• aparatura na vertikální elektroforézu MiniPROTEAN 3 Cell, Bio-Rad (USA) 

• automatické pipety Eppendorf (Německo); Gilson (USA); Thermo Electron (USA) 

• automatický autokláv MAC-235EX, Schoeller (Česká republika) 

• blotovací aparatura TE77X Semidry blotter, Hoefer (USA) 

• centrifugy Biofuge 28RS, Heraeus (Německo); Mikro 20, Hettich Zentrifugen 

(Německo); MR23i, Jouan Refrigerated Centrifuge (USA); Rotanta 460R, Hettich 

Zentrifugen (Německo); UNIVERSAL 16R, Hettich Zentrifugen (Německo); 

UNIVERSAL 32R, Hettich Zentrifugen (Německo) 
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• elektroforetické zdroje PowerPac 1000, PowerPac Basic, PowerPac HC, Bio-Rad 

(USA) 

• hybridizační pec SI 20H, Stuart Scientific (Velká Británie) 

• chladící a mrazící boxy Liebherr (Švýcyrsko); Sanyo (Japonsko); Zanussi (Itálie) 

• inkubátor MCO-18 AIC, Sanyo (Japonsko) 

• kryokontejner Thermolyne Liquid Nitrogen Cryo Storage Tank s monitorem 

tekutého dusíku , Thermo Scientific (USA) 

• laminární box Clean Air, Schoeller (Česká republika) 

• ledovač, Brema Ice Makers (Itálie) 

• magnetické míchadlo AREX, P-Lab (ČR) 

• mikroskop DIAPHOT 200, NIKON (Japonsko) 

• orbitální inkubátor, GALLENKAMP (Velká Británie) 

• pH-metr 774, Metrohm (Švýcarsko) 

• Potterův homogenizátor, Bellco, (USA) 

• předvážky, ScalTec (USA) 

• přístroj na přípravu gradientové elektroforézy s pumpou Pump P-1, Pharmacia 

Biotech (Švédsko) 

• Scepter Handheld Automated Cell Counter, MilliPore (USA) 

• spektrofotometr NanoDrop Spectrophotometer ND-1000, NanoDrop Technologies 

(USA) 

• spektrofotometr UV-2401PC, Shimadzu (Japonsko) 

• sušička gelů Whatman Biometra (Německo) 

• termostat AccuBlock Digital Dry Bath, Labnet (USA) 

• The Nucleofector® II Device, Lonza (Švýcarsko) 

• třepačka Polymax 1040, Heidolph (Německo) 

• ultracentrifuga Optima L-90K Ultracentrifuge, Beckman Coulter (USA) 

• ultrasonikační homogenizér 4710, Cole-Parmer instrument (USA) 

 

 Pro všechny experimenty bylo používáno běžné laboratorní sklo (Simax, sklárny 

Kavalier, Česká republika), plastové kyvety (BRAND GmbH, Německo) a plast (Axygen, 

USA; Eppendorf, Německo; Gilson, USA; TPP, Švýcarsko; Verkon, Česká republika; 

Schoeller, Česká republika). 
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2.1.4. Biologický materiál 

 

• E.coli - kmen DH5α, Invitrogen (USA) 

• HEK293 – CRL-1573, American Type Culture Collection (USA) 

• kontrolní vzorky mitochondrií z lidských tkání ze srdce, kosterních svalů, frontální 

kůry mozkové a ledvin 

• neumlčující vlásenkový konstrukt (negativní kontrola) pGIPZ shRNAmir, 

OpenBiosystem (USA) 

• pět různých vlásenkových konstruktů pGIPZ shRNAmir (plasmid s reportérovým 

zeleným fluorescenčním proteinem „Green fluorescent protein“ a iniciačním 

místem translace Internal ribosome entry site se selekčními markery puromycinem 

a zeocinem) cílených proti oběma známým transkripčním variantám YME1L, 

OpenBiosystem (USA), kde vlásenka shRNA "sense", "smyčka" a "antisense" je v 

kontextu lidské endogenní mir-30 microRNA 

 

shRNA-1, vlásenková sekvence pro V2LHS_211676         
TGCTGTTGACAGTGAGCGCAGTGTGGAAATTGATAACAAATAGTGAAGCCACAGATGTA  

TTTGTTATCAATTTCCACACTTTGCCTACTGCCTCGGA  
 

 
shRNA-2, vlásenková sekvence pro V2LHS_203535 
TGCTGTTGACAGTGAGCGCGCTCACCAAGATGCATTTAAATAGTGAAGCCACAGATGTA  

TTTAAATGCATCTTGGTGAGCTTGCCTACTGCCTCGGA  
 

 
shRNA-3, vlásenková sekvence pro V2LHS_217851 
TGCTGTTGACAGTGAGCGCGGTCATGCCATTATTGCATATTAGTGAAGCCACAGATGTA  

ATATGCAATAATGGCATGACCATGCCTACTGCCTCGGA  
 

 
 
shRNA-4, vlásenková sekvence pro V2LHS_208115 
TGCTGTTGACAGTGAGCGAGCGAATGCTCCTTGTGTTATATAGTGAAGCCACAGATGTA  

TATAACACAAGGAGCATTCGCCTGCCTACTGCCTCGGA  
 

 
 
shRNA-5, vlásenková sekvence pro V2LHS_203477 
TGCTGTTGACAGTGAGCGCGCAAAGCGGATGGTTACCAAATAGTGAAGCCACAGATGTA  

TTTGGTAACCATCCGCTTTGCTTGCCTACTGCCTCGGA  
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2.2. Metody 

 

2.2.1. Kultivace E. coli 

 

 Byl amplifikován plasmid obsažený v bakteriálních buňkách E.coli. Do sterilní 

falkonky s 20 ml autoklávovaného LB-LS média obohaceného o selekční markery 

ampicilin 50 ul/ml (Sigma-Aldrich, USA) a zeocin 25 μg/ml (Sigma-Aldrich, USA) bylo 

naočkováno 20 µl buněčné suspense a byla nechána třepat 240 otáček za 1 minuta přes noc 

(cca 12 h) při teplotě 37 °C. Zaočkováno bylo pět různých linií po čtyřech vzorcích. Bylo 

pracováno sterilně. 

 

2.2.2. Izolace plasmidu 

 

 Izolace plasmidu byla provedena podle postupu  EndoFree Plasmid Purification 

Handbook pro verzi midi. Falkonky s amplifikovanými vektory byly centrifugovány na 

předchlazené centrifuze Jouan Refrigerated Centrifuge (USA) 6000 g po dobu 15 min při 

4° C. Supernatant byl slit a pelety byly spojeny podle linií a resuspendovány v 4 ml pufru 

P1 každá linie. Pak bylo do každé falkonky přidáno po 4 ml pufru P2. S falkonkami bylo 

jemně čtyři až šestkrát otočeno a následně byly inkubovány při pokojové teplotě (RT) 5 

min. Během inkubace byl připraven QIAfilter Cartridge (Qiagen, Německo): byl na něj 

našroubován uzávěr a byl vložen do další čisté falkonky. Po uplynutí pěti minut bylo do 

každé falkonky přidáno 4 ml ledového pufru P3 a ihned bylo s falkonkami šestkrát jemně 

otočeno z vertikální do horizontální polohy. Poté byl vzniklý lyzát přelit do QIAfilter 

Cartridge a nechán 10 min inkubovat při RT. Po uplynutí inkubace byl odstraněn uzávěr a 

byl vložen píst a lyzát byl přefiltrován do předem připravené čisté falkonky. Toto bylo 

zopakováno i s ostatními liniemi. Do každého vzorku bylo přidáno po 1 ml pufru ER, opět 

bylo s falkonkami jemně otáčeno desetkrát a poté byly vzorky inkubovány 30 min při 4 °C. 

Během inkubace byly ekvilibrovány QIAGEN-tip 100 (Qiagen, Německo). Do každé z pěti 

QIAGEN-tip 100 bylo přidáno po 4 ml pufru QBT a necháno volně protéct kolonou. Po 

inkubaci byl lyzát nalit na ekvilibrovanou kolonu QIAGEN-tip 100 a opět necháno volně 

protéct. Pak byla každá kolona promyta 2x 10 ml pufru QC a následně byla každá 
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plasmidová DNA eluována do sterilní falkonky promytím kolonky 5 ml pufru QN. DNA 

byla precipitována 3,5 ml isopropanolu a ihned centrifugována na předchlazené centrifuze 

Jouan 15000 g po dobu třiceti min při 4 °C. Po centrifugaci byl opatrně slit supernatant a 

peleta byla resuspendována 2 ml 70% ethanolu a centrifugována na Jouan Refrigerated 

Centrifuge (USA) 15000 g po dobu 10 min při RT. Nakonec byla peleta usušena v otevřené 

falkonce a opět rozpuštěna v 50 µl MilliQ® Water a skladována v -20 °C (Liebherr). Po 

celou dobu postupu bylo pracováno sterilně. 

 

2.2.3. Měření koncentrace DNA 

 

  Koncentrace jednotlivých linií byla měřena na přístroji NanoDrop 

Spectrophotometer ND-1000 (NanoDrop Technologies, USA). Měření bylo provedeno 

jako rozdíl naměřených hodnot vzorků a čistého rozpouštědla DNA MilliQ® Water. 

 

2.2.4. Kultivace buněčné linie HEK293 

 

Bylo připraveno suplementované médium. K 500 ml média s vysokým obsahem 

glukózy DMEM (Dulbecco`s modified Eagle`s medium, PAA) bylo přidáno 50 ml iFBS 

Gold (Foetal Bovine Serum; PAA, Rakousko) a 5 ml antibiotického a antimykotického 

roztoku (koncentrovaný 100x; PAA, Rakousko), které bylo rozděleno do dvou kultivačních 

lahví T-75 po 25 ml a následně saturováno 5% (v/v) CO2 a vytemperováno na 37 °C v 

inkubátoru MCO-18 AIC (Sanyo, Japonsko). Do každé kultivační láhve bylo vyseto 900 µl 

buněčné suspenze HEK293 a láhve opět vráceny do inkubátoru. Médium bylo v 

kultivačních lahvích měněno každý den. Po třech dnech byly již kultivační láhve velmi 

nepravidelně narostlé. Buňky tvořily malé kolonie okolo původně nasetých a byly 

pasážovány.  

Bylo slito médium, buňky byly dvakrát opláchnuty RT 1xPBS a následně přidáno 

1,5 ml 1xTrypsinu (1xTE)/ 1láhev. S kultivačními lahvemi bylo opatrně klepáno, aby se 

buňky rychleji pouštěly. Po puštění buněk byl 1xTE inaktivován přidáním 10 ml 

suplementovaného DMEM. Buňky byly následně resuspendovány pomocí pipety a nasety 

do deseti kultivačních lahví. 
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 Po nárůstu buněk na konfluenci přibližně 90% byly buňky připraveny na stabilní 

transfekci. Od každé buněčné linie HEK293 byly v průběhu kultivace buněk zamraženy 

zásobní alikvoty metodou  kryoprezervace do tekutého dusíku. Buňky byly sklizeny 2x 750 

µl 1xTE/ 1 kultivační láhev a centrifugováno UNIVERSAL 32R (Hettich Zentrifugen, 

Německo) 1900 g po dobu 7 min při RT. Supernatant byl slit a buněčná peleta z jedné 

kultivační láhve byla resuspendována v 3600 µl 10% (v/v) dimethylsulfoxidu (DMSO) v 

DMEM a rozdělena do dvou kryotub po 1800 µl. Kryotuby byly poté uloženy do 

isopropanolového kryokontejneru a dány na 72 hod do -80 °C (Sanyo, Japonsko). Po 

uplynutí doby byly kryotuby přendány do dusíkového kryokontejneru kryokontejner 

Thermolyne Liquid Nitrogen Cryo Storage Tank s monitorem tekutého dusíku (Thermo 

Scientific, USA) (-196 °C). 

 

2.2.5. Stabilní transfekce buněčné linie HEK293 

 

 Transfekce byla provedena podle optimalizovaného protokolu Amaxa® Cell Line 

Nucleofector® Kit V (Lonza, Švýcarsko) pro HEK293 a pomocí přístroje The 

Nucleofector® II Device (Lonza, Švýcarsko). Byly nasety tři kultivační láhve po 950 µl 

buněčné WT linie HEK293 do suplementovaného, vytemperovaného na 37 °C a 

nasaturovaného 5% (v/v) CO2 média o objemu 25 ml/1 láhev. Buněčná kultura byla 

kultivována 48 hod v inkubátoru MCO-18 AIC (Sanyo, Japonsko). Třetí den měly 

optimální konfluenci 80- 90%. Takto napěstované buňky byly sklizeny standardně 1xTE. 

Poté byla spočítána denzita buněk pomocí Scepter Handheld Automated Cell Counter 

(MilliPore, USA) a buňky byly po 106 rozděleny do eppendorfových mikrozkumavek a 

centrifugovány na centrifuze UNIVERSAL 32R (Hettich Zentrifugen, Německo) 200 g na 

10 min při RT. Byl odstraněn supernatant. Pelety byly jemně resuspendovány každá v 

100µl Nucleofector® Solution (Lonza, Švýcarsko). Poté bylo přidáno ke každému vzorku 5 

µg DNA (vypočítáno podle naměřené koncentrace) a vzorek byl přenesen do 

certifikovaných kyvet a přikryt víčkem. Kyveta byla vložena do přístroje The 

Nucleofector® II Device (Lonza, Švýcarsko) a zvolen program Nucleofector® Program Q-

001. Po dokončení programu byla kyveta urychleně vyndána a přidáno ke vzorku 500 µl 

předehřátého (37 °C) suplementovaného DMEM a následně byl celý vzorek přendán do 

předem připravené vytemperované (37 °C) kultivační láhve se suplementovaným médiem 
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DMEM. Takto byly provedeny u každé linie tři opakování. Kultivační láhve byly poté 

inkubovány v inkubátoru MCO-18 AIC (Sanyo, Japonsko). Každý den bylo měněno 

médium. Od třetího dne po transfekci byl přidán selekční marker: geneticin finální 

koncentrace 720 µg/ml nebo puromycinu finální koncentrace 10 µg/ml (Sigma-Aldrich, 

USA). Buňky byly selektovány po dobu deseti dní, po které by podle protokolu již neměly 

v kultivační láhvi existovat buňky bez provedené transfekce. Nakonec byly buňky sklizeny. 

Sklízení bylo provedeno použitím ledového PBS. Každá kultivační láhev byla dvakrát 

opláchnuta RT PBS a poté bylo do ní na buňky nalito 10 ml ledového PBS. S kultivační 

lahví bylo krouženo pro snadnější puštění buněčného filmu. Buňky byly následně 

centrifugovány na centrifuze UNIVERSAL 32R (Hettich Zentrifugen, Německo) 1900 g po 

dobu 7 min při 6 °C. Supernatant byl slit a pelety byly resuspendovány v 4 ml ledového 

PBS a opět centrifugovány za stejných podmínek. Nakonec byl supernatant slit a popsané 

pelety byly uloženy do -80 °C (Sanyo, Japonsko). 

 

2.2.6. Indukce apoptózy na buněčné linii HEK293 

  

Apoptóza byla indukována u buněčných linií HEK293 s neumlčující shRNA (NS), s 

umlčující shRNA pro YME1L a s kombinací obou předchozích NS-YME1L. Od každé 

linie bylo naseto 900 µl buněčné suspenze do tří kultivačních lahví s vytemperovaným na 

37 °C a nasaturovaným 5% (v/v) CO2 DMEM médiem o objemu 25 ml/1 láhev. Když byly 

kultivační lahve pokryty buněčným filmem přibližně z 90%, byla indukována apoptóza. Do 

20 ml suplementovaného přefiltrovaného média DMEM bylo přidáno 30 µl staurosporinu 

(Sigma-Aldrich, USA) a jemně vortexováno. Pro každou linii byl proveden kontrolní pokus 

bez přídavku staurosporinu, v těchto kultivačních lahvích bylo pouze vyměněno médium. 

V druhé a třetí kultivační láhvi bylo vyměněno původní suplementované médium za 

obohacené staurosporinem. Po třech hodinách byla od každé linie sklizena kontrolní láhev 

a jedna láhev obohacená staurosporinem. Druhá staurosporinová láhev byla sklizena po 

šesti hodinách. Buňky byly sklizeny pomocí ledového PBS. 

 Dále byla apoptóza indukována pomocí peroxidu vodíku H2O2. Byly připraveny 

dvě plně narostlé kultivační láhve T-75 od každé linie. V jedné kultivační láhvi bylo pouze 

vyměněno suplementované médium. Do druhé kultivační láhve bylo přidáno 

suplementované médium s 200 µM roztokem (finální koncentrace) peroxidem vodíku 
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(H2O2). Obě kultivační láhve byly poté inkubovány při 37 °C s 5% koncentrací CO2 

v inkubátoru MCO-18 AIC (Sanyo, Japonsko). Sklizeny pomocí ledového PBS. 

 

2.2.7. Růstová křivka buněčné linie HEK293 

 

 Byly nasety buňky s posttranslačně “utišenou“ expresí genu YME1L a stabilní NS 

(kontrola) linie HEK293. Byly připraveny šesti jamkové destičky (na každou linii sedm 

jamek) a do každé pipetováno 2 ml suplementovaného DMEM. Destičky byly dány 

vytemperovat na 37 °C a nasaturovat 5% (v/v) CO2 do inkubátoru MCO-18 AIC (Sanyo, 

Japonsko). Poté bylo do každé jamky naseto po 50 000 buněk a opět vráceno do 

inkubátoru. Druhý den byla od každé linie sklizena jedna jamka. Jamka byla dvakrát 

opláchnuta RT PBS a poté buňky uvolněny 200 µl 1xTE. Po uvolnění buněk byl 1xTE 

inaktivován pomocí 9,8 ml suplementovaného DMEM. Počet buněk byl poté stanoven 

Scepter Handheld Automated Cell Counter (MilliPore, USA). Tento postup byl opakován i 

dalších šest dní, kdy třetí a šestý den inkubace bylo buňkám vyměněno médium. Získaná 

data byla poté graficky zpracována. 

 

2.2.8. Izolace mitochondrií 

 

 Mitochondrie byly izolovány z modifikované buněčné linie HEK293. Pelety 

sklizených buněk byly resuspendovány v ekvivalentním objemu STE pufru a následně 

homogenizovány v Potterově (sklo/sklo) homogenozátoru při 4 °C. Vzorek byl poté 

centrifugován na centrifuze Biofuge 28RS (Heraeus, Německo) 600 g po dobu 15 min při 4 

°C. Následně byl odebrán supernatant s mitochondriální frakcí a opět centrifugován na 

centrifuze Biofuge 28RS (Heraeus, Německo) 10000 g 25 min při 4 °C. Mitochondriální 

peleta byla resuspendována v STE pufru a byla proměřena její koncentrace proteinu 

Bradfordové metodou. 
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2.2.9. Měření koncentrace proteinu 

 

 Stanovení proteinu ve vzorku bylo měřeno ve třech opakováních metodou dle 

Bradfordové. Jednotlivé komponenty byly přidány podle tab. 2.1. Následně byly vzorky 

inkubovány po dobu 10 min při RT a poté byla proměřena jejich koncentrace na 

Spektrofotometru UV-2401PC (Shimadzu, Japonsko). Vzorky byly nakonec rozděleny na 

příslušné alikvoty a zamrazeny do -80 °C (Sanyo, Japonsko). 

 
Tab. 2.1. Barvení dle Bradfordové 

 Blank [µl] Vzorek [µl] 
MilliQ® Water 800 799 
Resuspendovaná peleta --- 1 
Bradfordové barvivo 200 200 
 

2.2.10. Příprava (solubilizace) vzorku na elektroforézu 
 

2.2.10.1. Solubilizace vzorku na BN-PAGE 
 

 Rozmražení a solubilizace vzorků byla provedena při 4 °C. Byl připraven 10% 

(w/v) roztok n-dodecyl-β-D-maltopyranosidu v MilliQ® Water. Podle koncentrace 

proteinu (měřeno metodou dle Bradfordové) bylo odebráno 250 µg vzorku a bylo 

centrifugováno na centrifuze Biofuge 28RS (Heraeus, Německo) při 14000 g po dobu 10 

min při 4 °C. Ze vzorku po centrifugaci byl odsát supernatant a peleta byla důkladně 

resuspendována v 80 µl extrakčního pufru. Poté bylo ke vzorku přidáno 12 µl 10% (w/v) 

roztoku n-dodecyl-β-D-maltopyranosidu a vzorek byl inkubován 20 min na ledu s 

důkladným protřepáním po 4 min. Vzorek byl centrifugován na centrifuze Biofuge 28RS 

(Heraeus, Německo) 51000 g při 4 °C po dobu 20 min. Poté byl odsát supernatant a byla 

měřena koncentrace proteinu metodou. Nakonec bylo ke vzorku přidáno 21 µl modrého 

barviva ServaBlue G-250 a takto připravený vzorek na elektroforézu byl uložen do -20 °C 

(Liebherr).  
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2.2.10.2. Solubilizace vzorku na SDS-PAGE 
 

 Vzorek byl rozmražen na ledu a byl odsát přebytečný PBS. Poté byl ke vzorku 

přidán RIPA pufr o stejném objemu jako je vzorku a byl resuspendován. Vzorek byl 

centrifugován na centrifuze Biofuge 28RS (Heraeus, Německo) 20000 g při 4 °C po dobu 

10 min. Poté byl odebrán supernatant do čisté zkumavky a byla změřena koncentrace 

proteinu. Nakonec bylo ke vzorku přidáno 4xSB o trojnásobném objemu vzorku. 

 

2.2.11. Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu 

 

2.2.11.1. Nativní elektroforéza (BN-PAGE) 

 

 Očištěná elektroforetická skla byla složena do stojánku a byly připraveny lineární 

gradientové rozdělující a zaostřující akrylamidové gely podle složení (tab. 2.2. a 2.3.). Tyto 

roztoky byly poté nality do dvoukomůrkového přístroje na přípravu gelového gradientu s 

pumpou Pump P-1 (Pharmacia Biotech, Švédsko). 

 Na gely byly naneseny vzorky, složena elektroforetická aparatura a byla puštěna 

elektroforéza s modrým katodovým a anodovým pufrem. Elektroforéza byla puštěna na 30 

V po dobu 30 min. Poté bylo napětí zvýšeno na 100 V. Když byla linie postupujících 

proteinů přibližně v polovině rozdělujícího gelu, byl modrý katodový pufr nahrazen 

bezbarvým katodovým pufrem a vzorky byly elektroforeticky rozděleny. 

  
Tab. 2.2. Protokol na přípravu 3-12% BN-PAGE 

chemikálie rozdělující gel (3%) rozdělující gel 
(12%)  

zaostřující gel (4%) 

49,5 % akrylamid  0,6 ml 2,43 ml 0,4 ml 
3x GB 3,33 ml 3,33 ml 1,66 ml 
MilliQ® Water 5,96 ml 2,22 ml 2,87 ml 
75% Glycerol - 2,0 ml - 
10% APS 110 μl 60 μl 50 μl 
TEMED 11 μl 6 μl 5 μl 
Celkový objem 10 ml 10 ml 5 ml 
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Tab. 2.3. Protokol na přípravu 8-16% BN-PAGE 

chemikálie rozdělující gel (8%) rozdělující gel 
(16%)  

zaostřující gel (4%) 

49,5 % akrylamid  1,6 ml 3,22 ml 0,4 ml 
3x GB 3,33 ml 3,33 ml 1,66 ml 
MilliQ® Water 5,07 ml 1,42 ml 2,87 ml 
75% Glycerol - 2,0 ml - 
10% APS 60 μl 30 μl 50 μl 
TEMED 6 μl 3 μl 5 μl 
Celkový objem 10 ml 10 ml 5 ml 
 

2.2.11.2. Elektroforéza v přítomnosti dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE) 

 

 Experiment byl proveden analogicky jako BN-PAGE. Do očištěných 

elektroforetických skel byly připraveny polyakrylamidové gely podle tab. 2.4. a 2.5. Po 

ztuhnutí gelu byla složena elektroforetická aparatura, naneseny vzorky a puštěna 

elektroforéza. Prvních 30 min bylo napětí 30 V a poté bylo zvýšeno na 100V. 

 
Tab. 2.4. Protokol na přípravu 10% SDS-PAGE 

chemikálie rozdělující gel (10%)  zaostřující gel (4%)  
30,8 % akrylamid  3,25 ml 1,3ml 
3x GB 3,33 ml 3,33ml 
MilliQ® Water 3,35 ml 5,27 ml 
10% APS 50 µl 100 µl 
TEMED 5 µl 10 µl 
Celkový objem 10 ml 10 ml 

 
Tab. 2.5. Protokol na přípravu 12% SDS-PAGE 

chemikálie rozdělující gel (12%)  zaostřující gel (4%)  
30,8 % akrylamid  3,9 ml 1,3ml 
3x GB 3,33 ml 3,33ml 
MilliQ® Water 2,7 ml 5,27 ml 
10% APS 50 µl 100 µl 
TEMED 5 µl 10 µl 
Celkový objem 10 ml 10 ml 
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2.2.11.3. 2D nativní/denaturující elektroforéza 

 

 Dvourozměrná elektroforéza je metoda, která kombinuje oba základní typy 

elektroforéz. Nejprve byla připravena BN-PAGE a provedena. Poté byl z gelu ostrým 

skalpelem vyříznut příslušný vertikální pruh s analyzovaným proteinem. Tento pruh gelu 

byl horizontálně vložen do horní části skel elektroforetické aparatury a zalit gelem na SDS-

PAGE. Poté byla provedena SDS-PAGE a následné vyhodnocení.   

 

2.2.12. Western blot a imunodetekce (imunoblot) 

 

 Po skončení elektroforézy byl elektroforetický gel přenesen do transferového pufru 

na dobu třiceti min. Během tohoto času byla aktivována PVDF membrána o stejném 

rozměru jako gel. Aktivace membrány byla 15 sec v methanolu, poté 2 min v destilované 

vodě a nakonec 15 min v transferovém pufru. Po uplynutí doby byl připraven blotovací 

přístroj pro polosuchý přenos. Na něm byl složen sloupeček ze tří vrstev Whatman® 

filtračních papírů (Whatman, Německo), aktivované membrány, elektroforetického gelu a 

opět tří vrstev Whatman® filtračních papírů (Whatman, Německo). Poté byl přístroj zapnut 

na proud vypočtený podle vzorce koeficient 0,8 x počet membrán x jejich plocha na 

prvních 30 min a koeficient 0,65 x počet membrán x jejich plocha na druhých 30 min. Po 

přenosu proteinů byla blotovací aparatura rozebrána a PVDF membrána usušena v kryté 

papírové krabičce. Po usušení membrány (min 8 hod) byla membrána aktivována máčením 

2 x 5 min methanolu a 2 x 10 min oplach 1xTBS. Nejprve byla zkoušena přítomnost 

proteinů a jejich relativní množství pomocí MemCode Reversible Protein Stain Kit (pro 

PVDF membrány; ThermoScientific, USA) podle přiloženého postupu od výrobce. Poté 

byla membrána 2x 10 min opláchnuta MilliQ® Water. Nespecifické interakce byly 

blokovány roztokem 10% (w/v) Lactima® v 1xTBS. Poté byla značena primárními 

protilátkami o koncentraci 1:5000 v roztoku 0,1% (v/v) Tween v 2% (w/v) Lactima® v 

1xTBS po dobu 2 hod. Poté byla membrána důkladně opláchnuta vždy roztokem 0,1% 

(v/v) Tween v 1xTBS po doby 1, 5, 10 a 15 min. Pak byla membrána inkubována se 

sekundární protilátkou  o koncentraci 1:2000 opět v roztoku v 0,1% (v/v) Tween v 2% 

(w/v) Lactima® v 1xTBS po dobu 1 hod. Membrána byla opláchnuta nejprve 0,1% (v/v) 
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Tween v 1xTBS po doby 1, 5, 10 a 15 min a poté 2x 10 min 1xTBS. Nakonec byla 

vyhodnocena pomocí luminiscenční substrátu SuperSignal WestFemto Maximum 

Sensitivity Substrate, ThermoScientific (USA) nebo SuperSignal WestPico 

Chemiluminescent Substrate, ThermoScientific (USA) na přístroji „digital imaging system“ 

VersaDoc 4000 (Bio-Rad, USA). 

 

2.2.13. Submitochondriální frakcionace 

 

Buňky byly sklizeny standardním postupem a byly zamraženy do -80 °C (Sanyo, 

Japonsko). Příslušné alikvoty vzorků byly naředěny STE tak, aby výsledná koncentrace 

vzorků byla v rozmezí 2-2,5 mg/ml. Poté byla s částí vzorku provedena sonikace sondou 

ultrasonikačního homogenizéru 4710 (Cole-Parmer instrument, USA) s nastaveným 

výkonem 30 Amplitud třikrát po dobu 10 sec (během mezičasů byly vzorky chlazeny při 4 

°C). Druhá část vzorku byla podrobena působení bazického 100mM Na2CO3 (pH 11,5) o 

stejném objemu jako byl vzorek a byla inkubována třicet minut při 4 °C a míchán každých 

pět minut. Oba vzorky byly poté centrifugovány na ultracentrifuze Optima L-90K 

Ultracentrifuge, (Beckman Coulter, USA) 144000 g po dobu 1 hod při 4 °C. Supernatanty 

byly uschovány a pelety byly přečištěny. Peleta po sonikaci byla resuspendována v 1 ml 

STE roztoku. Peleta po působení Na2CO3 byla resuspendována v 1 ml Na2CO3. Opět byly 

vzorky centrifugovány 144000 g po dobu 1 hod při 4 °C. Pelety byly resuspendovány v 

4xSB v poměru 3 díly pelety : 1 dílu 4xSB. Poté inkubováno v termostatu AccuBlock 

Digital Dry Bath (Labnet, USA) při 37 °C po dobu 30 min. Supernatant byl dále zředěn 

kyselinou trichloroctovou (TCA) o koncentraci 8,75 M v poměru 1 díl (TCA) : 4 dílům 

vzorku. Inkubováno 15 min při 4 °C. Vzorek by měl mít mléčnou barvu. Poté 

centrifugováno na cenrifuze Mikro 20 (Hettich Zentrifugen, Německo) 14000 g 5 min při 

RT. Pelety resuspendovány v 800 µl ledového acetonu. Vzorky byly podruhé 

centrifugovány za stejných podmínek a supernatanty opět odsáty. Pelety byly vysušeny při 

95 °C 5 min v termostatu AccuBlock Digital Dry Bath (Labnet, USA). Nakonec byly 

pelety resuspedovány v 1xSB a uloženy do -20 °C (Liebherr). 
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2.2.14. Indukce a stanovení oxidačního poškození mitochondriálních proteinů 

 

Byly napěstovány buňky s “utišenou“ expresí YME1L a kontrolní buňky. Buňky 

byly poté inkubovány s 200 µM (finální koncentrace) peroxidem vodíku 

v suplementovaném médiu DMEM po dobu šesti hodin, kromě jedné kultivační láhve 

(kontrolní láhev) od každé linie, která byla inkubována pouze s čerstvým 

suplementovaným médiem DMEM. Poté byly buňky sklizeny ledovým PBS a izolována 

mitochondriální frakce. Mitochondrie byly podrobeny subfrakcionaci a detekci 

karbonylovaných solubilních a membránových proteinů metodou OxyBlotu podle postupu 

výrobce. Bylo odebráno 5 µl od každého vzorku do čisté mikrozkumavky. Každý vzorek 

byl denaturován 12% (w/v) roztokem SDS/ MilliQ® Water. Dále byl každý vzorek 

derivatizován přidáním 10 µl 1x 2,4-dinitrofenylhydrazinu a inkubován 15 min při RT. 

Roztok se vzorkem byl neutralizován 7,5 µl neutralizačního roztoku. Takto připravené 

vzorky byly poté rozděleny 10% SDS-PAGE a polosuchým přenosem imobilizovány na 

PVDF membráně. Před imunologickým značením byly PVDF membrány podrobeny 

reverzibilnímu značení proteinů pomocí MemCode Reversible Protein Stain Kit (pro PVDF 

membrány; ThermoScientific, USA) podle postupu od výrobce. V posledním kroku byly 

membrány imunologicky značeny podle metody 3.2.12. avšak s tím rozdílem, že 

k blokování membrány byl použit 1% (w/v) roztok bovinního sérového albuminu v 0,1% 

(v/v) Tween v TBS a primární protilátka byla použita v koncentraci 1:150 a sekundární 

protilátka v koncentraci 1:300. 
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3. Cíle diplomové práce 
 

 Cílem diplomové práce bylo charakterizovat buněčnou funkci lidské 

mitochondriální proteázy YME1L. Specifickým cílem diplomové práce bylo: 

• shrnout dosavadní poznatky týkající se selektivní mitochondriální proteolýzy 

• připravit buněčnou linii HEK293 s posttranskripčně (RNAi) “utišenou“ expresí 

proteolytické podjednotky mitochondriální proteázy YME1L 

• charakterizovat dopad stabilního “utišení“ exprese mitochondriální proteázy 

YME1L na jednotlivé podjednotky, strukturu a funkci komplexů systému oxidační 

fosforylace 

• analyzovat dopad stabilního “utišení“ exprese mitochondriální proteázy YME1L na 

mitochondriální homeostázu buněk HEK293 
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4. Výsledky 
 
 Mitochondriální AAA proteázy mají nezastupitelnou úlohu v kvalitě kontroly 

mitochondriálních proteinů lokalizovaných do IMM. Provedli jsme funkční a buněčně-

biologickou charakterizaci lidského YME1L postupnou aplikací molekulárně biologických 

a biochemických metod. Vektory obsahující sekvence kódující vlásenky (short hairpin 

RNA; shRNA) navržené tak, aby “utišily“ expresi lidského YME1L byly amplifikovány 

v buněčné kultuře E. coli. Těmito konstrukty byly následně transientně a později stabilně 

transfekovány buněčné linie HEK293 za účelem snížení exprese YME1L v těchto buňkách. 

Takto vytvořené stabilní buněčné linie s posttranskripčně “utišenou“ expresí YME1L byly 

podrobeny fenotypické analýze, jak experimenty přímo s buňkami in vivo (růstová křivka, 

indukce apoptózy), tak poté se sklizenými buňkami. Elektroforéza (BN-PAGE, SDS-

PAGE) byla použita ke zjištění množství a složení komplexů OxPhos popř. jejich 

podjednotek v celobuněčných nebo mitochondriálních vzorcích. Kombinace obou typů 

elektroforéz pak ke stanovení nativní molekulové hmotnosti YME1L. Po provedení 

elektroforetické metody byly proteiny z gelu přeneseny v elektrickém poli na povrch PVDF 

membrán, aby mohly být následně detekovány pomocí specifických protilátek. Byly 

vyhotoveny imunobloty pro jednotlivé vzorky. Získaná data byla vyhodnocena a statisticky 

zpracována. 

 

4.1. Buněčně-biologická charakterizace lidského YME1L 
 

4.1.1. Membránové vlastnosti lidského YME1L  
 

Membránové vlastnosti lidského YME1L byly zjišťovány na buněčné linii 

HEK293. Tyto experimenty prokázaly, stejně jako u kvasinkového Yme1, že lidský 

YME1L je mitochondriální integrální membránový protein (obr. 4.1.). 
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Obr. 4.1. Lidský YME1L je integrální protein 
IMM. Po sklizení buněk a izolaci mitochondriální 
frakce byla provedena s částí vzorku sonikace pomocí 
sonikační sondy s výkonem 30 Amplitud po dobu 3x 
10 sec (během mezičasů byly vzorky chlazeny při 4 
°C) k rozbití mitochondriálních membrán. Během 
rozbití došlo ke vzniku membránových derivátů, které 
se po diferenční centrifugaci nacházely v peletě. 
Druhá část vzorku byla podrobena působení 
bazického 100mM Na2CO3 (pH 11,5), který je 
schopný uvolňovat periferní membránové proteiny do 
solubilní formy, takže se po centrifugaci nachází 
v supernatantu. Obě části vzorku byly nakonec 
podrobeny ultracentrifugaci při 4 °C 144000 g po 
dobu 1hod. Připravené vzorky byly puštěny na 
elektroforéze, polosuchým přenosem přeneseny na 
PDVF membránu a imunochemicky naznačeny. M – 
mitochondrie, S – supernatant a P – peleta. 
 

 

4.1.2. Membránová topologie YME1L  
 

Následně byla studována membránová topologie YME1L. K imunologickému 

značení bylo vybráno peptidově-specifické antisérum zaměřené na sekvenci 21 AMK na C-

koncové doméně. 

Zjistili jsme, že YME1L je citlivější k přidanému Trypsinu v IMS oproti 

podjednotkám Cox2 (komplex IV) a Sco1, které mají domény lokalizované do IMS. Slabý 

pruh naznačený (obr. 4.2.) u Cox2 podrobené působení jak Trypsinu, tak Tritonu X-100 je 

důsledkem zakrytí této podjednotky uvnitř komplexu IV. Pro kontrolu byla značena 
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podjednotka Core2 (komplex III), která má doménu lokalizovanou do mitochondriálního 

matrix. Další značené podjednotky Cox1 (komplex IV) a Ndufb6 (komplex I) jsou 

transmembránové s částí vyčnívající na obě strany membrány, ale jsou ukryté v příslušných 

proteinových komplexech. Naše výsledky ukazují, že C-koncová doména lidského YME1L 

ční nekrytá do IMS.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2. Lidský YME1L je citlivý k Trypsinu v IMS. 
Mitochondrie izolované z buněk HEK293 byly podrobeny 
hypotonickému šoku, který měl za následek popraskání 
(narušení struktury) OMM a selektivní citlivosti 
mitochondriálních proteinů k přidanému proteáze Trypsinu 
(trávící enzym ze skupiny hydroláz, který je aktivní v oblasti 
mírně bazického pH, selektivně štěpí mezi Lys-Arg na C-
konci). Dalším přidaným reagentem u jedné části vzorku byl 
Triton X-100. Triton X-100, systematicky 4-(1,1,3,3-
tetrametylbutyl)-fenyl, je neiontová, povrchově aktivní látka, 
která je schopná snižovat povrchovou nebo mezifázovou 
energii a proto se samovolně koncentruje ve fázovém 
rozhraní. V laboratoři je často používána jako "neionický" 
detergent. První část vzorku (obr. 4.1. M)(negativní 
kontrola) byla vystavena pouze hypotonickému šoku. Druhá 
část byla kromě hypotonického šoku vystavena i působení 25 
μg/ml Trypsinu po dobu dvaceti minut. Třetí část vzorku 
(pozitivní kontrola) byla podrobena hypotonickému šoku, 
inkubaci s 1% (w/v) Tritonem X-100 po dobu dvaceti minut a 
působení 25 μg/ml Trypsinu také po dobu dvaceti minut. Tyto 
vzorky byly puštěny na 10% SDS-PAGE, polosuchým 
přenosem přeneseny na PDVF membránu a imunochemicky 
naznačeny na podjednotky OxPhos s doménami se známými 
lokalizacemi. 

 

 
 

61



4.1.3. Nativní molekulová hmotnost YME1L 
 

Dále byla analyzována nativní molekulová hmotnost YME1L metodou 

dvourozměrné (2D) BN/SDS-PAGE, kdy v prvním rozměru je použita BN-PAGE a ve 

druhém SDS-PAGE. 

Vytvořený imunoblot označený YME1L protilátkou ukázal, že množství YME1L se 

nalézá v mitochondriích jako část vysokomolekulárních proteinových komplexů. Jako 

ukazatel velikosti byly následně naznačeny komplex I, komplex III, komplex IV a F1-

ATPáza. 

Pomocí značení komplexů o známé molekulové hmotnosti jsme zjistili, že nativní 

molekulová hmotnost YME1L se pohybuje v rozmezí mezi 600-1100 kDa s hlavním 

pruhem okolo 900 kDa, který by mohl odpovídat kvasinkovému i-AAA komplexu (obr. 

4.3.). Naše výsledky tedy ukazují na značnou evoluční konzervaci nativní organizace lidské 

i-AAA proteázy. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 4.3. Nativní molekulová hmotnost (migrace) lidského YME1L. Byly připraveny transfekované buňky 
HEK293 se stabilně "utišenou“ expresí YME1L. Buňky byly po sklizení pomocí ledového PBS zamraženy na 
několik dní do -80 °C (Sanyo, Japonsko). Poté z nich byly izolovány mitochondrie, které byly solubilizovány 
1% n-dodecyl-β-D-maltopyranosidem (Sigma-Aldrich, USA). Takto připravené vzorky byly naneseny na 3-
12% gradientové BN-PAGE a rozděleny. Poté byl vertikální rozmigrovaný pruh vyříznut ostrým skalpelem a 
byl vsazen do nových skel a zalit roztokem 12% SDS-PAGE (nedochází tedy k opětovnému nanesení vzorků 
na gel) a nechán rozdělit. Nakonec byly proteiny z gelu semi-kvatitativně přeneseny metodou polosuchého 
Western blotu na PVDF membránu a naznačeny protilátkou proti YME1L. 

 

4.1.4. Tkáňová specifita YME1L 
 
 

Relativní množství YME1L bylo zkoumáno v lidských mitochondriích ze 

srdce, kosterních svalů, frontální kůry mozkové a ledvin. 
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Pomocí Westernblotu a imunologického značení byly nalezeny značné rozdíly mezi 

jednotlivými tkáněmi v množství detekovaného YME1L (obr. 4.4.). Největší množství bylo 

nalezeno v srdci a svalu, zatímco mozek a ledviny obsahovaly mnohem menší množství 

YME1L. Naše výsledky ukazují, že tkáňové množství YME1L pozitivně koreluje 

s množstvím komplexů systému OxPhos, což naznačuje propojení YME1L a OxPhos.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Obr. 4.4. Tkáňově-specifická exprese YME1L ve 
srovnání s markerovými proteiny. Z odebraných 
tkáňových vzorků byly izolovány mitochondrie, které byly 
solubilizovány a rozděleny metodou 12% SDS-PAGE a 
následného Western blotu a imunoznačení protilátkami 
proti YME1L, Ndufb6 (komplex I) a Cox2 (komplex IV). 
K vyloučení možných nepřímých variací při purifikaci 
jednotlivých vzorků bylo značeno protilátkami proti VDAC 
a mtHSP70 (mitochondriální Heat Shock Protein o 
velikosti 70 kDa lokalizovaný v mitochondriálním matrix). 

 

4.2. Charakterizace “utišené“ YME1L buněčné linie HEK293 

 

4.2.1. Růstová rychlost “utišené“ YME1L buněčné linie HEK293 
 

 Bylo vytvořeno pět různých stabilních linií HEK293 exprimujících miR-30 shRNA 

cílené proti oběma lidským transkriptům YME1L (NM_014263; NM_139312). Dále byla 

vytvořena stabilní linie HEK293 exprimující kontrolní NS “neutišující“ shRNA. Dvě 
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(V2LHS_2038535; V2LHS_20811; obě OpenBiosystem, USA) z těchto pěti linií 

obsahovaly markantně snížené množství (5-10%) proteinu YME1L (obr. 4.5.). 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Obr. 4.5. Konečná míra “utišení“ exprese YME1L 
při použití dvou nejúčinnějších shRNA. Vzorky byly 
puštěny na 10% SDS-PAGE, polosuchým přenosem 
přeneseny na PDVF membránu a imunochemicky 
naznačeny Detekce mtHSP70 byla použita pro 
kontrolu naneseného množství vzorku. 

 

 K posouzení celkového buněčného “utišení“ YME1L jsme stanovili růstovou 

křivku kontrolní linie HEK293 a YME1L “utišené“ linie HEK293. Zjistili jsme výrazné 

rozdíly v růstové rychlosti asociované se ztrátou YME1L (obr. 4.6.). Toto zjištění ukazuje, 

že proteáza YME1L je nezbytná pro normální buněčnou proliferaci.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 4.6. Růstová křivka buněk s “utišenou“ expresí 
YME1L a kontrolních buněk měřená každých 24 hod po 
dobu sedmi dní. 
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4.2.2. Indukce apoptózy na “utišené“ YME1L buněčné linii HEK293 
 
 Mitochondrie hrají klíčovou roli v programované buněčné smrti regulací tzv. vnitřní  

(intrinsic) apoptotické cesty. Analyzovali jsme, jestli snížená růstová rychlost YME1L  

“utišených“ buněk může být částečně způsobena jejich zvýšenou apoptózou.  

 Bylo zjištěno, že buňky YME1L mají v obou případech indukce, jak 

staurosporinem tak peroxidem vodíku, výrazně zvýšené štěpení PARP po obou časových 

intervalech, 3 a 6 hodin, inkubací ve srovnání s kontrolními buňkami (obr. 4.7.). Tyto 

výsledky ukazují, že redukovaná růstová rychlost YME1L “utišených“ buněk je alespoň 

částečně důsledkem jejich snížené resistence proti apoptóze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.7. Míra apoptózy indukované staurosporinem a H2O2 v 
buňkách s “utišenou“ expresí YME1L (YME1L shRNA). 
Detekce β-tubulinem byla použita pro kontrolu naneseného množství 
vzorku. Apoptóza byla indukována 2 µM roztokem staurosporinu 
(STS) a 200 µM roztokem peroxidu vodíku (H2O2). Jako indikátor 
probíhající apoptózy bylo použito sledování štěpení poly-ADP-
ribóza-polymerázy (Poly (ADP-ribose) polymerase; PARP) 
proteinu. Bylo napěstováno pět kultivačních lahví T-75 s každou 
linií. Při indukci apoptózy staurosporinu bylo v první láhvi pouze 
měněno čisté suplementované médium (kontrola) a zbývající dvě 
kultivační lahve byly inkubovány se suplementovaným médiem 
DMEM s 2 µM roztokem (finální koncentrace) staurosporinu. Jedna 
láhev po dobu 3 hod a druhá po dobu 6 hod. Při indukci apoptózy 
peroxidem vodíku bylo v také v jedné kontrolní láhvi vyměněno 
pouze čisté suplementované médium DMEM a v druhé láhvi bylo 
buňky inkubovány po dobu 6 hod s 200 µM roztokem (finální 
koncentrace) peroxidu vodíku v suplementovaném médiu DMEM. 
Všechny kultivační láhve byly sklizeny pomocí ledového PBS, 
rozděleny 10% SDS-PAGE a po polosuchém přenosu na PVDF 
membránu imunologicky naznačeny na PARP a pro kontrolu 
nanesení množství vzorků  β-tubulin. 
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4.2.3. Karbonylace mitochondriálních membránových proteinů v buněčné linii 
HEK293 
 
 Kvasinková i-AAA proteáza je klíčový komponent kontroly kvality proteinů v 

IMM. Studovali jsme, jestli je změněná schopnost YME1L “utišených“ buněk 

kompenzovat akumulaci oxidačně poškozených mitochondriálních membránových 

proteinů.  Proto tento experiment byl použit peroxid vodíku.  

 Pomocí OxyBlotu jsme detekovali výrazné zvýšení karbonylace proteinového 

vzorku YME1L utišených buněk obohaceného o mitochondriální membránové proteiny 

(obr. 4.8.). Oproti tomu frakce supernatantu mitochondrií YME1L “utišených“ buněk 

obsahující solubilní i mitochondriální proteiny neukázala zvýšený signál 2,4-

dinitrofenylhydrazinu. Tyto výsledky ukazují zmenšenou schopnost YME1L “utišených“ 

buněk kompenzovat akumulaci oxidačně poškozených mitochondriálních membránových 

proteinů. 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8. Zvýšení citlivosti “utišených“ YME1L buněk k oxidačnímu poškození mitochondriálních 
membránových proteinů. Od každé buněčné linie byly napěstovány dvě kultivační láhve T-75. Poté byly 
inkubovány se suplementovaných médiem DMEM s přidaných peroxidem vodíku H2O2 o koncentraci 200 
µmol/ml po dobu šesti hod v inkubátoru. Poté byly buňky sklizeny ledovým PBS a izolována 
mitochondriální frakce. Mitochondrie byly podrobeny subfrakcionaci a karbonylaci solubilních a 
membránových proteinů metodou OxyBlotu. Připravené vzorky byly puštěny na 10% SDS-PAGE, 
polosuchým přenosem přeneseny na PDVF membránu a naznačeny MemCode Reversible Protein Stain Kit 
(pro PVDF membrány; ThermoScientific, USA). 
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4.3. Vliv posttranskripčního “utišení“ YME1L na vybrané mitochondriální 

proteiny 

 

 Dále jsme analyzovali, které konkrétní mitochondriální proteiny zasáhne expresní 

umlčení YME1L proteázy.   

Zjistili jsme výrazné zvýšení dvou podjednotek OxPhos oproti kontrolní úrovni. 

První z nich byla Ndufb6 (membránově vázaná podjednotka komplexu I) a druhou byla 

Cox4 (komplex IV). Zvýšení podjednotek komplexů nebylo paralelní se zvýšeným 

množství dalších podjednotek, např. Cox2 (komplex IV). 

 Dalším značeným proteinem byl dynaminu příbuzný protein OPA1. Protilátka proti 

OPA1 naznačila na imunoblotu pět proužků (a-e). Proužky a a b obsahují dlouhé isoformy  

OPA1 (L-OPA1 z ang long), které nemají exony 4b a 5b a jsou tak necitlivé vůči YME1L. 

Pružky c-e jsou krátké isoformy OPA1 (S-OPA1 z ang. short). Detekovali jsme výrazně 

změněné isofomy OPA1 v “utišených“ buňkách vůči kontrolním. Nejzásadnější posun byl 

v relativním množství u proužků c-e (S-OPA1). Zatímco úroveň proužku d byla výrazně 

snížená, tak oba proužky c a e byly markantně zvýšené. Dalšími výrazně zvýšenými 

proužky vůči kontrole byly a a b.  

Je známo, že kvasinkový YME1 je nutný pro translokaci lidské polynukleotidové 

fosforylázy (PNPáza) do IMS (191). Experimentálně byla značena PNPáza, avšak nebyl 

nalezen významný rozdíl mezi kontrolními buňkami HEK293 a buňkami s “utišenou“ 

expresí a to ani na jedné z úrovní a) celkové buněčné a b) mitochondriální (obr. 4.9.). 
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Obr. 4.9. “Utišení“ proteázy YME1L vede ke stabilizaci Ndufb6 a Cox4. A) Proteiny 
Ndufb6, Cox4 a OPA1jsou výrazně zasaženy “utišením“ YME1L proteázy, ale B) na 
proteiny PNPáza a Phb2 to nemá žádný vliv. Napěstované buňky HEK293 s “utišenou“ 
expresí YME1L proteázy a kontrolní linie s nekódující vlásenkou byly sklizeny ledovým PBS a 
zamraženy do -80 °C (Sanyo, Japonsko). Pelety sklizených buněk byly zlyzovány, 
solubilizovány na SDS-PAGE, rozmigrovány na 12% SDS-PAGE a nakonec polosuchým 
přenosem převedeny na PVDF membránu, kde byly značeny proti mitochondriálním 
proteinům A) PNPáze, Ndufb6, Ndufb8 (komplex I), Cox2, Cox4 (komplex IV) a OPA1 a B) 
PNPáze a prohibitinu 2 (Phb2). 

 

4.4. Dopad “utišení“ YME1L na asemblační profil OxPhos 

 

 V průběhu prací bylo zjištěno výrazné zvýšení dvou podjednotek OxPhos oproti 

standardní úrovni: Ndufb6 (membránově vázaná podjednotka komplexu I) a Cox4 

(komplex IV). Zkoumali jsme aseblační stavy nejen těchto podjednotek, ale i dalších 

podjednotek komplexů OxPhos u YME1L “utišených“ buněk metodami BN-PAGE a 

následného imunoblotu. 

Detekce Ndufb6 (komplex I) ukázala, že množství plně asemblovaného komplexu I 

v těchto buňkách není významně změněné a nadbytek Ndufb6 byl nalezen v několika 

proteinových komplexech se nativní molekulovou hmotností v rozmezí 50-900 kDa (obr. 
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4.10. A, D). Oproti tomu detekce podjednotky Cox4 (komplex IV) ukázala, že její 

nadbytek je výhradně ve formě jednoho zřetelného proužku, který migruje identicky jako 

nesasemblovaná podjednotka (obr. 4.10. B). Dalšími detekcemi proti podjednotkám 

Ndufb8 (komplex I), Cox1, Cox2, Cox5a a Cox6c (všechny komplex IV) nebylo odhaleno 

žádné nebo pouze malé zvýšení v příslušných subkomplexech nebo nesasemblovaných 

podjednotkách. Detekce mtDNA kódované ND1 podjednotky (komplex I) ukázala 

zvýšenou úroveň některých vysokomolekulárních subkomplexů komplexu I. Protože 

většina těchto subkomplexů identifikovných v mitochondriích YME1L “utišených“ buněk 

byla nalezena, třebaže ve velmi malém množství, také v mitochondriích kontrolních buněk, 

jsou tyto subkomplexy pravděpodobně pravými asemblačními intermediáty. Z těcht 

výsledků bylo odvozeno, že YME1L je nezbytný pro kontrolu úrovně nesasemblovaných 

podjednotek Ndufb6, ND1 (komplex I) a Cox4 (komplex IV). 
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Obr. 4.10. Dopad “utišení“ YME1L na asemblaci OxPhos Buňky byly sklizeny pomocí ledového 

PBS a zamrazeny do -80 °C (Sanyo, Japonsko). Poté byly izolovány mitochondrie a mitochondriální proteiny 
solubilizovány 1% n-dodecyl-β-D-maltopyranosid (Sigma-Aldrich, USA). Takto připravené vzorky byly 
rozděleny 8-16% (obr. 4.10. A,D,E a 10-16% gel obr. 4.10. B) gradientovou BN-PAGE a polosuchým přenos 
imobilizovány na PVDF membráně. Poté byly imunologicky značeny.Podjednotky Ndufb6 a NDI se akumulují 
jako proteinové komplexy, ale podjednotka Cox4 se akumuluje jako volná. A) buňky s itušenou expresí 
YME1L akumulují podjednotky Ndufb6 a ND1 (komplex I); B) buňky s “utišenou“ expresí YME1L akumulují 
nesbalenou podjednotku Cox4 (komplex IV); C) oproti podjednotkám Ndufb6 a ND1 je pouze minoritní část 
Ndufb8 (komplex I)  obsažena v detekovaných subkomplexech;D) “utišené“ YME1L buňky vykazovaly 
zvýšené subkomplexy CcO. 
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4.5. Submitochondriální lokalizace akumulovaných podjednotek Ndufb6 a 

Cox4 

 

 Dále jsme zjišťovali, jestli nadbytky nesasemblovaných podjednotek Ndufb6 a 

Cox4 existují ve formě solubilní, membránově asociované nebo membránově kotvené. Za 

normálních podmínek jsou obě podjednotky integrálními proteiny IMM, které mají jeden 

transmembránový segment. Tato problematika byla zkoumána na izolovaných 

mitochondriích metodami extrakce bazickým  uhličitanem sodným (pH 11,5) a sonikace s 

následnou ultracentrifugací. Zatímco sonikace rozlišuje mezi solubilními a membránovými 

proteiny, tak extrakce uhličitanem sodným se používá k oddělení všech kromě integrálních 

membránových proteinů (192). 

 Protože převážná většina množství Ndufb6 a Cox4 zůstala v peletě (membrány) při 

obou metodách, tak nesasemblované podjednotky Ndufb6 a Cox4 existují v YME1L 

“utišených“ buňkách jako membránově vázané polypeptidy (obr. 4.11.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
Obr. 4.11. Submitochondriální lokalizace akumulovaných podjednotek Ndufb6 a Cox4. Kontrolní 
a “utišené“ YME1L buňky byly sklizeny ledovým PBS, poté zamraženy na min 72 hod do -80 °C a byly 
z nich izolovány mitochondrie a provedena mitochondriální frakcionalizace. S částí vzorku byla 
provedena sonikace a s druhou částí vzorku extrakce uhličitanem sodným(pH 11,5).Obě části byly poté 
podrobeny ultracentrifugaci při 4 °C 144000 g po dobu 1hod. Buňky byly rozděleny 10% SDS-PAGE a 
polosuchým přenosem Western blot převedeny na PVDF membránu, kde byly detekovány protilátkami 
proti Ndufb6, Cox1, Cox2, Cox4 a F1-α.. M – mitochondrie, S - supernatant, P – peleta. 
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5. Diskuse 

 
 K definici buněčné funkce proteázy YME1L, lidského orthologu podjednotky 

kvasinkového mitochondriálního komplexu i-AAA, jsme použili “utišení“ genové exprese 

pomocí shRNA stabilní RNAi a následných buněčně-biologických studií na buněčné linii 

HEK293. Ukázali jsme, že YME1L zabezpečuje normální buněčnou proliferaci, má 

významnou roli v ochraně buněk před apoptózou a chrání mitochondrie před akumulací 

oxidačně poškozených membránových proteinů. Dále jsme ukázali, že má nezastupitelnou 

úlohu v kontrole akumulace nesasemblovaných podjednotek OxPhos. Vysoká exprese 

YME1L v mitochondriích srdečních a kosterních svalů dále podporuje jeho význam při 

údržbě mitochondriálního respiračního řetězce. 

 Inaktivace YME1 v S. cerevisiae vede k pleiotropnímu fenotypu, o kterém se 

předpokládá, že vzniká akumulací nenantivních polypeptidů a/nebo z poškozeného 

zpracování regulačních proteinů (193). Oproti homologní proteáze m-AAA, pro i-AAA 

komlex byly identifikovány pouze nepřímo odpovědné endogení substrátové proteiny. 

V naší práci jsme detekovali tři proteiny IMM: membránově vázané Ndufb6 a ND1 

(komplex I) a Cox4 (komplex IV) nadměrně akumulované v mitochondriích YME1L 

“utišených“ buněk. Membránově vázané subkomplexy Ndufb6 byly detekovány in vivo 

v žijících lidských fibroblastech (194). Oproti tomu zvýšená exprese podjednotky Cox4 

vedla k její rychlé proteolýze (195). Membránová topologie obou podjednotek Ndufb6 a 

Cox4 je ve shodě s lokalizací C-koncové proteolytické domény YME1L do IMS (196,197). 

Významné zvýšení množství podjednotek Ndufb6 a Cox4 v YME1L “utišených“ buňkách 

ukazuje, že role komplexu i-AAA bude, kromě kontroly kvality, v kontrole dostupnosti 

podjednotek pro asemblaci dýchacího řetězce. Bylo ukázáno, že proteáza LON, 

lokalizovaná v mitochondriálním matrix, je schopná zabezpečit proteolýzu Cox4 v savčích 

buňkách (198,199). V matrix lokalizovaná LON nemůže tedy zřejmě nahradit ztrátu 

YME1L vzhledem k degradaci nesasemblovaných podjednotek membránově vázané 

podjednotky Cox4. 

 Ztráta YME1L ovlivnila asemblační profil CcO. Objevení zvýšených subkomplexů 

CcO pravděpodobně vyplývá z nerovnováhy asemblace komplexu kvůli zvýšeným 

hladinám Cox4 (200). Absence stabilizace nesasemblované podjednotky Cox2 po “utišení“ 

exprese YME1L je v souladu s výsledky kvasinkových studií (201). Nadměrná akumulace 
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Cox4 a zvýšené množství subkomplexů CcO nemělo žádný detekovatelný vliv na aktivitu 

CcO. To může být zapříčiněné známou vysokou rezervní kapacitou CcO nebo faktem, že 

některé vysokomolekulární, částečně asemblované formy CcO jsou schopné elektronového 

transportu (200,202). 

 Bylo ukázáno, že lidský YME1L zprostředkovává proteolytické zpracování 

některých importovaných molekul OPA1 (187,188). Protilátka proti OPA1 detekovala pět 

proužků na imunoblotech buněk HEK293 (188). Normální vzorec pěti isoforem OPA1 byl 

v našich buňkách s “utišeným“ YME1L nalezen výrazně změněný. Proužky a a b obsahují 

dlouhé isoformy OPA1 (L-OPA1), kterým chybí exony 4b a 5b, takže jsou necitlivé k 

proteáze YME1L. Proužky c-e jsou krátké isoformy OPA1 (S-OPA1) produkované 

prostřednictvím proteázy YME1L (proužek d) nebo cestou zpracování OMA1 a/nebo m-

AAA proteáz (proužky c a e) (187,188). Redukce proužku d je ve shodě se skutečností, že 

normálně obsahuje isoformy OPA1, které vznikají z konstitutivního sestřihu molekul 

OPA1 obsahující exony 4b a 5b pomocí proteázy YME1L. Zvýšení L-OPA1 proužků 

pramení z akumulace nezprocesovaných OPA1 molekul, které by normálně procesovala 

právě YME1L proteáza. Zvýšení množství proužků c a e může být vysvětleno 

alternativním zpracováním OPA1 molekul, prostřednictvím OMA1 a/nebo m-AAA proteáz 

v místě štěpení S1 (203,204). 

 Snížená rychlost růstu YME1L “utišených“ buněk by odpovídala snížené funkci 

respiračního řetězce a snížené resistenci takových buněk vůči apoptóze. Nicméně přesný 

mechanismus vedoucí k těmto fenotypovým projevům zůstává neobjasněn a bude náplní 

dalších studií. 
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6. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat buněčnou funkci lidské 

mitochondriální proteázy YME1L. Nejprve byly shrnuty dosavadní poznatky o selektivní 

mitochondriální proteolýze. Poté byla připravena stabilní buněčná linie HEK293 

s posttranskripčně “utišenou“ expresí proteolytické podjednotky mitochondriální proteázy 

YME1L. Na takto připravené buněčné linii byl charakterizován dopad “utišení“ na 

jednotlivé podjednotky, strukturu a funkci komplexů systému oxidační fosforylace a na 

mitochondriální homeostázu. Ukázali jsme, že proteáza YME1L je nezbytná pro normální 

buněčnou proliferaci a chrání buňky před apoptózou a akumulací oxidačně poškozených 

mitochondriálních membránových proteinů. Dále jsme ukázali, že YME1L má 

nezastupitelnou roli v negativní regulaci biogeneze komplexů dýchacího řetězce. Naše 

výsledky poskytují ucelený pohled na buněčnou funkci lidského YME1L a vytyčují možný 

směr budoucímu výzkumu. 
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