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Abstrakt	
  
Patogenní bakterie Legionella pneumophila je hlavní původce Legionářské nemoci,
pneumonie. Kromě alveolárních makrofágů člověka napadá široké spektrum eukaryotických
jednobuněčných organismů. Uvnitř hostitelské buňky se rozmnožuje v tzv. LCV (Legionella
Containing

Vacuole),

kterou

buduje

z fagozomu.

Aby

zabránila

splynutí

LCV

s lysozomem a své degradaci, získala živiny a mohla se úspěšně množit, posílá bakterie do
hostitelské buňky skrz Dot/Icm (sekreční systém typu IV) efektorové proteiny, které modulují
normální procesy probíhající uvnitř hostitele. Dodnes bylo identifikováno téměř 300 efektorů,
mnohé z nich obsahují domény specifické pro eukaryota. Nabytí těchto domén pravděpodobně
plyne z dlouhé koevoluce s velkým množstvím hostitelů. Cílem mnoha efektorů je
i endomembránový systém hostitele. Hlavním objektem této diplomové práce je LpSNARE,
efektor a zároveň unikátní protein v prokaryotické říši, který byl nalezen naší laboratoří. Řada
bakterií dokáže SNARE proteiny molekulárně napodobovat, zde se však jedná o první objev
opravdového bakteriálního SNARE proteinu. V rámci experimentální práce se snažíme odhalit
roli LpSNARE v patogenitě legionely. Vedlejším cílem práce je další unikátní protein
legionely, LncP, člen eukaryotické rodiny proteinů MCF (Mitochondrial Carrier Family).

Klíčová slova
Legionella pneumophila, vezikulární transport, eukaryotické domény, SNARE, LpSNARE,
MCF, LncP
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Abstract	
  
Pathogenic bacterium Legionella pneumophila is the main causative agent of Legionnaire’s
disease. Bacterium infects broad spectrum of unicellular organisms apart from human alveolar
macrophages. When inside the host cell it multiplies within so-called LCV (Legionella
Containing Vacuole), which is built from the phagosome. To prevent the fusion of LCV with
the lysosomes and subsequent degradation inside the host cell, obtaining nutrients and
successful multiplying, L. pneumophila secrets effector proteins via the Dot/Icm (Type IV
secretion system), which modulate normal processes within the host. Almost 300 effectors have
been identified so far, many of which contain eukaryote-specific domains. Acquisition of these
domains is probably due to the long co-evolution with many different eukaryotic hosts. Several
of these proteins affect host endomembrane system. Main objective of this master thesis is
LpSNARE, effector and exclusive protein in prokaryotic kingdom, which was found at our
laboratory. Many bacteria can mimic SNAREs, but here we present the first discovery of true
eukaryotic SNARE in prokaryotes. We endeavour to determine the role of LpSNARE in the
pathogenicity of bacterium in the course of the experimental work. Our additional goal is the
characterization of the function of the another recently found effector protein, LncP, member of
eukaryotic protein family MCF (Mitochondrial Carrier Family).

Key words
Legionella pneumophila, vesicular transport, eukaryotic domains, SNARE, LpSNARE, MCF,
LncP
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2 Úvod	
  
Legionella pneumophila je patogenní bakterie, která je schopná napadat širokou škálu
jednobuněčných hostitelů, jako jsou např. naeglerie a améby. Množit se uvnitř volně žijících
protozoí vybavila bakterii schopností přežít a úspěšně se množit i v lidském alveolárním
makrofágu, který nápadně připomíná amébu, a způsobit tak akutní pneumonii, tzv.
Legionářskou nemoc.
Legionela během dlouhé koevoluce se svými hostiteli vyvinula mnoho způsobů, které jí
umožňují pohodlný život uvnitř hostitelské buňky. Efektorové proteiny, které posílá přes
Dot/Icm sekreční systém, interagují s vnitrobuněčnými systémy hostitele a dovolují tak
legionele zasahovat do všech přirozených funkcí hostitele, jako je např. vezikulární transport,
ubiquitinace, apoptóza, a přizpůsobovat je ke své potřebě.
V genomu legionely bylo do dnešního data nalezeno téměř 300 efektorových proteinů,
mnoho z nich obsahuje eukaryotické domény, které reflektují dlouhé soužití legionely a jejích
eukaryotických hostitelů.
Literární přehled této práce se zaměřuje na efektorové proteiny, které legionela používá
k manipulaci přirozených procesů uvnitř hostitele. Zvláštní důraz je kladen na efektory, které
jsou podobné eukaryotickým proteinům nebo které zasahují do vezikulárního transportu
hostitele. Experimentální část je věnována unikátnímu efektorovému proteinu legionely,
LpSNARE, nalezeného naší laboratoří, který nemá v bakteriální říši obdoby a legionela ho
pravděpodobně získala od některého ze svých eukaryotických hostitelů. Menší část
experimentální práce je poté věnována LncP, proteinu, který stejně jako LpSNARE patří do
eukaryotické rodiny proteinů. Jeho nabytí legionelou má pravděpodobně stejný smysl –
přetvoření hostitele k obrazu svému.
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3 Literární	
  přehled	
  
Intracelulární parazité mají řadu strategií, které umožňují úspěšné přežívání a množení
v hostitelské buňce. Mezi ně patří volná lokalizace patogena v cytoplazmě buňky, indukce
nového membránového kompartmentu nebo přestavba již existujícího kompartmentu, např.
fagozomu, na organelu slučitelnou se životem patogena. Poslední jmenovanou strategii využívá
i Legionella pneumophila.
Legionella pneumophila se poprvé dostala do středu zájmu v červenci roku 1976, kdy na
58. shromáždění amerických legionářů ve Filadelfii způsobila epidemii. 182 ze 4 000 delegátů
onemocnělo těžkým zápalem plic a 29 z nich zemřelo (Fraser et al., 1977). V plicní tkáni
pacientů, kteří pneumonii podlehli, byl rozpoznán původce onemocnění, gramnegativní
tyčinka, bakterie o velikosti 0,3 – 0,4 µm x 2 – 3 µm (McDade et al., 1977), která byla později
popsána jako nový druh Legionella pnemophila (Brenner et al., 1979). V lidském těle napadá
alveolární makrofágy (Rodgers, 1979), kde se množí intracelulárně (Horwitz a Silverstein,
1980). Protože ale mezilidský přenos nebyl pozorován, zdá se, že člověk představuje
náhodného hostitele (Fraser et al., 1977). Díky této úvaze a podobnosti makrofágů amébám
mohl být nalezen přirozený hostitel – např. Acanthamoeba a Naegleria. Na základě přirozeného
obohacení množství legionel v amébě je pravděpodobné, že zdrojem nákazy je právě spíše
bakterií infikovaná améba než bakterie samotná (Rowbotham, 1980). Mechanismus nemožnosti
přenosu mezi lidmi ale není znám.
Dnes rodina Legionellaceae obsahuje jediný rod Legionella, který ale zahrnuje 56
druhů/subdruhů patřících do více než 70 séroskupin (údaj aktuální k lednu 2013;
http://www.dsmz.de/bacterial-diversity/prokaryotic-nomenclature-up-to-date.html ).

3.1 Životní	
  cyklus	
  L.	
  pneumophila	
  
Legionela se může množit jak extracelulárně, tak intracelulárně. Je tedy klasifikována
jako fakultativní intracelulární patogen. Po vstupu do buňky je lokalizována v membránovém
kompartmentu, tzv. LCV (Legionella containing vacuole) (Horwitz a Silverstein, 1980).
Pozorování vývoje fagozomu s legionelami v lidských monocytech ukázalo, že už 15
minut po infekci je většina vakuol, které obsahují 1 – 2 bakterie, obklopena hladkými váčky
a mitochondriemi. Pokud nejsou mitochondrie v těsném sousedství s vakuolou, nacházejí se
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v blízkém okolí. Méně než 5 % vakuol není v kontaktu s žádnými kompartmenty buňky.
Hodinu po infekci asociace s mitochondriemi významně stoupá. Většina vakuol je obklopena
alespoň jednou mitochondrií a hladkými váčky. Čtyři hodiny po infekci klesá množství
asociovaných hladkých váčků a mitochondrií a na povrchu vlastní vakuoly se objevují
ribozomy (Horwitz a Silverstein, 1980; Horwitz, 1983a). Po osmi hodinách je již ribozomy
obklopena většina vakuol. Bakterie se začínají množit 4 – 10 hodin po infekci. Interakce
s organelami hostitelské buňky jsou indukovány bakterií, protože formalinem zabité legionely,
ačkoli také lokalizované ve vakuole, jsou postupně degradovány (většina bakterií do jedné
hodiny po internalizaci) a asociace s hostitelskými kompartmenty nebyly pozorovány (Horwitz,
1983a). V jiných hostitelských organismech, např. Naeglerie fowleri, Acanthamoeba
castellanii, Hartmanella vermiformis, je sled událostí podobný (Newsome et al., 1985;
Johnson, 1996; Abu Kwaik, 1996). Experimenty s lysozomy předbarvenými oxidem
thoričitým, elektron-denzním koloidním markerem, ukázaly, že vakuola legionely v lidských
makrofázích nesplývá se sekundárními lysozomy. Pouze fagozomy s usmrcenými legionelami
nebo nepatogenními bakteriemi jako E. coli se do 1 hodiny po infekci obarvily oxidem
thoričitým. Vzhledem k tomu, že fagozomy s živými legionelami se nebarví na přítomnost
kyselé fosfatázy, je zřejmé, že LCV nesplývá ani s primárním lysozomem (Horwitz, 1983b).
Tato morfologická pozorování se potvrdila i experimentálně. Vakuola obsahující živé legionely
si udržuje signifikantně vyšší pH než vakuola s mrtvými legionelami spějícími k degradaci
(Horwitz a Maxfield, 1984). Legionela se tedy řadí mezi skupinu intracelulárních patogenů,
které brání postupu normální fagocytické dráhy hostitele a inhibují fúzi s lysozomy.
Pozdější podrobnější morfologická pozorování ukázala, že hostitelské organely, jak
váčky, tak i mitochondrie, které se objevují kolem vakuoly, jsou s ní spojeny tenkými spoji.
Tyto spoje jsou pevné a organely neztrácejí kontakt s vakuolou ani během přípravy
fagozomálních frakcí (Tilney et al., 2001). Přítomnost rezidentního luminálního proteinu
endoplazmatického retikula (ER) Hsp70 uvnitř LCV poukazuje na to, že váčky odvozené od
ER nejenom vakuolu obklopují, ale zároveň s ní i splývají (Swanson a Isberg, 1995). Tyto
váčky se oddělují již jako rané sekretorické COPI váčky ještě před vstupem do ERGIC (ERGolgi intermediate compartment) (Kagan a Roy, 2002). Podobně od začátku infekce dochází
k vezikulárním transportu ribozomů, které jsou již po šesti hodinách přímo asociované
s membránou vakuoly. Samotná vakuola se tak stává hrubým endoplazmatickým retikulem. Pro
přeměnu vakuoly v ER svědčí také změna tloušťky a tedy i lipidového složení membrány
(Tilney et al., 2001). Vakuola je pak navíc hostitelskou buňkou skutečně jako ER
rozpoznávána. Důkazem může být pokus s brefeldinem A, jenž inhibuje transport proteinů
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z ER do Golgiho aparátu (GA) a způsobuje tak zpětný transport proteinů z GA do ER. Po
inkubaci infikovaných makrofágů s brefeldinem A bylo 20 % vakuol jednoznačně pozitivních
jak na markery z ER, tak i z GA (Swanson a Isberg, 1995).
Po namnožení uvnitř vakuoly bakterie zničí hostitelskou buňku a infikuje další buňky.

3.2 Dot/Icm	
  transportní	
  systém	
  
Na základě pasážování bakterií v suboptimálním médiu bylo připraveno několik
avirulentních kmenů. Jeden z nich, 25D, ačkoli byl schopen infikovat buňku obvyklým
způsobem, vytvořil vakuolu, která v čase nevykazovala normální morfologické charakteristiky
vakuoly s divokým kmenem a splývala s lysozomem. Bakterie se sice nemnožily, byly však
schopné ve fagolysozomu přežívat nejméně 24 hodin (Horwitz, 1987). Tento fenotyp byl
nazván Icm- (Intracelullar multiplication). Za využití genomové knihovny L. pneumophila
uložené na kosmidech byl nalezen úsek DNA, který zvrátil Icm- fenotyp a kmen 25D znovu
nabyl plnou schopnost replikace v hostiteli. Informace uložená na jednom kosmidu plně
obnovila jak zformování normální vakuoly a inhibici fúze s lysozomem, tak i intracelulární
replikaci a schopnost způsobit nemoc a smrt hostitele. Na základě tohoto pozorování pak autoři
článku usoudili, že pokud kmen 25D obsahuje více než jednu mutaci, musí všechny tyto
mutace ležet v jednom tzv. icm lokusu (Marra et al., 1992).
Jiná výzkumná skupina vytvořila dvě kategorie mutantních kmenů. U první z nich sice
nedocházelo k fagolysozomální fúzi, ale stejně tak nedocházelo ani k replikaci bakterií
a obklopení vakuoly organelami hostitele. Druhá kategorie vykazovala stejné defekty jako
kmen 25D. Identifikací úseku DNA, který u obou kmenů znovuobnovil normální schopnost
replikace v hostiteli, byl popsán tzv. dot lokus (defect in organelle trafficking) (Berger a Isberg,
1993).
V lokusu icm byly nalezeny čtyři otevřené čtecí rámce kódující geny icmWXYZ, pátý
čtecí rámec v této oblasti nazvaný dotA byl popsán jako součást dot lokusu a je přepisován
v opačném směru (Berger et al., 1994; Brand et al., 1994).
V dalším sledu byly nalezeny geny icmTSQRPO, z nichž mutanti v genech icmTPO
kompletně ztratili schopnost přežít v hostitelské buňce, mutanti v genech icmRQ byli také
hubeni hostitelskou buňkou, ale s menší efektivitou a mutant v genu icmS se mohl množit
a zabít buňku, ale s nepatrně sníženou efektivitou. Produkty genů icmPO (dotML), IcmPO
(DotML) nesly značnou homologii s geny trbAC konjugativního IncI1 plazmidu R64 ze
salmonely (sekreční systém typu IV; T4SS), respektive k jejich produktům TrbAC. Na základě
této homologie se experimentálně ukázalo, že schopnost konjugace legionely mutantní
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v icmPO je značně nižší než u divokého kmene (Segal a Shuman, 1997). I u dalších nalezených
genů zodpovědných za zabití hostitelské buňky, icmL (dotI), icmE (dotG) a dotB, byla
prokázána jejich účast na konjugaci. IcmL byl identifikován jako částečný homolog produktu
otevřeného čtecího rámce (ORF) plazmidu R446 Escherichia coli a C-konec IcmE se ukázal
sekvenčně podobný TrbI proteinu, zodpovědného za konjugaci IncP plazmidu RP4. DotB
vykazoval homologii k velké rodině nukleotid-vázajících proteinů (např. TrpB), která zahrnuje
členy různých konjugačních systémů (Segal et al., 1998; Vogel et al., 1998). Byla proto
vyslovena hypotéza, že produkty dot a icm genů jsou spolu spjaté v systém, který do hostitelské
buňky transportuje proteiny a který se vyvinul z konjugačního systému (Vogel et al., 1998).
I nadále pak byly nacházeny další komponenty z již zmíněného R64 plazmidu IncI1, které
vykazovaly sekvenční podobnost s produkty dot/icm genů (Komano et al., 2000). Ale až po
objevu prvního efektorového proteinu a zároveň substrátu Dot/Icm translokázy, RalF (Nagai et
al., 2002), začalo být jasné, že systém opravdu slouží k doručování proteinů do hostitelské
buňky. Dot/Icm translokáza je složena z asi 27 komponent a je naprosto nezbytná pro utvoření
replikační vakuoly a úspěšný intracelulární růst L. pneumophila v hostitelské buňce.
DotA je transmembránový protein vnitřní bakteriální membrány. Membránu překračuje
osmkrát; mezi třetí a čtvrtou transmembránovou doménou je velká periplasmatická doména
a C-konec je otočen do cytoplazmy bakterie. Svou architekturou je podobný ABC
transportérům (Roy a Isberg, 1997). Mutace v genu pro tento protein je fatální pro legionelu
internalizovanou ve fagozomu hostitele – bakterie není schopná obklopit se organelami
hostitele a uniknout z endocytické dráhy (Berger a Isberg, 1993; Berger et al., 1994; Swanson
a Isberg, 1995) a už pět minut po infekci se ve fagozomu objevují markery značící fázi
pozdního endozomu (Roy et al., 1998).
Pokud nastane mutace v některé z komponent Dot/Icm systému, koncentrace DotA
v bakterii se zvyšuje. To vedlo k objevu skutečnosti, že DotA je bakterií s funkčním Dot/Icm
sekretován do kultivačního média, což je vzhledem k jeho topologii naprosto nezvyklý jev. Vně
bakterie je sdružen do komplexu svým tvarem připomínající dutý kroužek (Nagai a Roy, 2001).
Primární funkce DotA zatím nebyla experimentálně prokázána. Jedna z více hypotéz
o jeho funkci říká, že během infekce se vkládá jako pór do membrány fagozomu a umožňuje
tak průchod efektorových proteinů do cytoplazmy hostitelské buňky (Nagai a Roy, 2001). Jeho
přítomnost ale během infekce zatím nebyla dokázána vně legionely. Pravděpodobnější tak
zůstává verze, že by to mohla být strukturní komponenta celého transportního systému.
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Vzhledem k tomu, že mutant v dotA významně snižuje schopnost správné funkce
Dot/Icm transportního systému, stal se hojně využívanou kontrolou v různých experimentech
zaměřených například na odhalování nových efektorových proteinů.

3.3 Substráty	
  Dot/Icm	
  transportního	
  systému	
  
Prvním nalezeným substrátem Dot/Icm translokázy s efektorovou funkcí je RalF (Nagai
et al., 2002). K objevu vedlo zjištění, že na vakuolách ustavených divokým kmenem
L. pneumophila se nachází hostitelský protein, ADP ribozylační faktor 1 (ARF1), člen
eukaryotické ARF rodiny proteinů, který však není přítomný na vakuolách dot/icm mutantů
(Kagan a Roy, 2002). ARF1 je klíčový regulátor vezikulárního transportu od ER ke GA
(shrnuto v D’Souza-Schorey a Chavrier, 2006). Protože lokalizace ARF1 vyžaduje funkční
Dot/Icm systém a asociace cytosolického ARF1 na membránu je regulována specifickými GEF
(guanine nucleotide exchange factor), pozornost se zaměřila na hledání bakteriálního genu,
jehož produkt by měl homologii k eukaryotickému ARF-GEF. Analýzou genomu
L. pneumophila tak byl identifikován protein RalF nesoucí doménu homologní se Sec7, jež
slouží jako typický ARF-GEF. Sec7 doména je v prokaryotické říši neobvyklá, L. pneumophila
a R. prowazekii jsou jediná dvě známá prokaryota, která tuto doménu ve svém genomu
obsahují. Doména byla pravděpodobně získána horizontálním genovým transferem (Nagai et
al., 2002; D’Souza-Schorey a Chavrier, 2006).
Ačkoli bylo do dnešního data identifikováno více než 300 efektorových proteinů, jejichž
cílem je mimo jiné GTPázová aktivita, ubiquitinace, translace proteinů nebo apoptóza,
mechanismus toho, jak Dot/Icm rozezná svůj substrát a jak ho do hostitelské buňky translokuje,
není znám. Přesně nebyla identifikována ani signální sekvence, která by Dot/Icm substráty do
translokázy směřovala. Co se týče RalF, za pomoci delečních analýz bylo zjištěno, že pro
transport je nezbytný úsek o dvaceti aminokyselinách na C-konci proteinu s esenciální
hydrofobní aminokyselinou na -3 pozici od C-konce (jednoduchým porovnáním se ukázalo, že
na -3 nebo -4 pozici se vyskytuje hydrofobní aminokyselina i u jiných Dot/Icm substrátů).
Protože ale transport pouze tohoto C-koncového úseku není tak efektivní jako transport celého
proteinu, předpokládá se, že uvnitř RalF je ještě další interní signál, který usnadňuje přenos
(Nagai et al., 2005). V souladu s tímto pozorováním je i zjištěná krystalová struktura RalF
s exponovanou C-koncovou doménou, která je tak přístupná k možným interakcím (Amor et
al., 2005). Kubori et al. vytvořili sekvenční alignment domnělých translokačních signálů
Dot/Icm substrátů a identifikovali dva možné sekvenční motivy. Prvním nejvýraznějším
znakem je častý výskyt aminokyselin s malým postranním řetězcem (alanin, glycin, serin
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a threonin) na -5 až -10 pozici; druhým, přítomnost polárních aminokyselin na -2 až -15 pozici
(od C-konce). Na tomto základě autoři vytvořili předpovědní algoritmus, s jehož pomocí
identifikovali a následně i experimentálně ověřili několik nových translokovaných proteinů
(Kubori et al., 2008).

3.4 Eukaryotické	
  proteiny	
  kódované	
  v	
  genomu	
  L.	
  pneumophila	
  jako	
  faktory	
  
virulence	
  
Analýzy genomických dat odhalily, že eukaryotická doména v RalF není výjimkou,
naopak značná část Dot/Icm substrátů (ověřených i předpovězených) je podobná
eukaryotickým proteinům – tedy nese eukaryotickou doménu nebo je eukaryotickému proteinu
strukturně podobná. Příkladem může být přítomnost ankyrinových repetic, na leucin bohatých
repetic, “coiled coil” struktur, Ser/Thr kináz, GDP/GTP výměnných faktorů a U-box
příbuzných domén (Cazalet et al., 2004; De Felipe et al., 2005).
Otázkou zůstalo, zda jsou tyto geny skutečně eukaryotické, tedy částečně nebo zcela
nabyté horizontálním genovým transferem (HGT), nebo jsou to produkty konvergentní
evoluce. Detailnější pohled do problematiky odhalil, že geny byly získávány různými způsoby,
oba dva hrají roli. Oblíbenou metodou se ukázala být i fúzní událost mezi fragmentem
eukaryotického genu a bakteriálním genem (Lurie-Weinberger et al., 2010).
Běžnou metodou pro zjištění, zda se v případě eukaryotických proteinů skutečně jedná
také o efektorové proteiny posílané přes membrány bakterie do hostitelské buňky, se stal
reportérový systém, který kvantitativně měří doručování bakteriálních proteinů do hostitelské,
eukaryotické, buňky. Tento přístup zvolila skupina dr. Cornelise pro analýzu translokace Yop
proteinů Yersenia enterolitica do hostitelské buňky přes sekreční systém typu III. Zkoumaný
protein je sfúzován s katalytickou doménou toxinu kalmodulin-dependentní adenylát cyklázy,
CyaA, vyizolované z Bordetella pertussis. Aktivita CyaA se projeví jen tehdy, pokud je
bakterií sekretována do eukaryotické buňky, kde dojde k interakci s kalmodulinem a následné
produkci cyklického AMP (cAMP), jehož nárůst se dá detekovat. Spolehlivost metody je dána
tím, že bakteriální buňky neobsahují kalmodulin (Sory a Cornelis, 1994). U legionely byl tento
systém poprvé použit při zkoumání LepA a LepB efektorových proteinů (Chen et al., 2004).
Zda translokace zkoumaného proteinu je Dot/Icm závislý proces, se zjistí porovnáním
koncentrace cAMP v buňkách napadených divokým kmenem legionel a v buňkách napadených
kmenem defektním v dotA.
V dalším textu uvedeme příklady některých známých „eukaryotic-like“ efektorových
proteinů translokovaných přes Dot/Icm systém.
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3.4.1 Ankyrinová repetice
Ankyrinová repetice je sekvenční motiv o třiceti třech aminokyselinových zbytcích, který
se vyskytuje v proteinech v jednom až třiceti čtyřech opakováních. Proteiny obsahující
ankyrinové repetice mají nejrozmanitější funkce, od mezibuněčné signalizace, integrity
cytoskeletu až po zánětlivou odpověď, transkripci a nejrůznější transportní procesy, jakým je
např. endocytóza. Sjednocujícím znakem ankyrinových repetic není enzymatická aktivita, ale
funkce molekulárního lešení, které zprostředkovává specifické protein – proteinové interakce
(shrnuto v Mosavi et al., 2004).
V AnkX (ankyrin repeat-containing protein X) legionely byly predikovány čtyři
ankyrinové repetice. Exprese GFP-AnkX v CHO buňkách (Chinese hamster ovary cells) vede
k rozsáhlému narušení GA, které koreluje se snížením sekrece alkalické fosfatázy do
kultivačního média. Zároveň buňky s injikovaným AnkX nedoručovaly endocytické váčky
značené fluorescenčním transferinem do prostoru okolo jádra, ale hromadily je na periferii
buňky. Tato situace připomíná stav, kdy je kultura inkubována s nokodazolem, který působí
depolymerizaci mikrotubulárního cytoskeletu. Nabarvení tubulinu ale neukázalo žádné
morfologické změny v uspořádání mikrotubulů. AnkX tedy interferuje s transportem váčků
závislém na mikrotubulech bez defektu v organizaci mikrotubulární sítě.
Protože mikrotubulární transport je důležitý pro zrání časného endozomu v pozdní, další
experimenty testovaly schopnost bakteriálního mutanta v ankX úspěšně dokončit cyklus
v hostitelské buňce. Ukázalo se, že počet vakuol obsahující ankX mutanta a zrající v pozdní
endozom je po dvou hodinách infekce signifikantně vyšší než počet vakuol obsahující divoké
legionely. Pokud se opakuje stejný pokus a kultura je zároveň inkubována s nokodazolem,
vyšší počet vakuol obsahující ankX mutanty z endocytické dráhy uniká – depolymerizace
mikrotubulů funkčně nahrazuje AnkX. Zjištění, že AnkX interferuje s mikrotubuly závislým
transportem váčků, demonstruje, že tento protein má efektorovou funkci (Pan et al., 2008).

3.4.2 U-box motiv
Ubiquitin je malý, velmi dobře konzervovaný peptid o 76 aminokyselinách, který je
přítomný ve všech eukaryotech (Goldstein et al., 1975). Ubiquitinace, tedy přidání ubiquitinu
k proteinu, je esenciální reakce, která reguluje kritické buněčné funkce, často zprostředkováním
selektivní degradace hlavních regulačních proteinů v proteazomu (příkladem regulovaných
procesů může být postup buněčným cyklem nebo indukce zánětlivé odpovědi) (shrnuto
v Pickart, 2001). Ubiquitinace substrátového proteinu je proces o mnoha reakcích, který
vyžaduje nejméně 3 třídy proteinů – E1, E2, E3. V posledním kroku kaskády E3-ubiquitin
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ligáza rozpoznává protein, který má být ubiquitinován, a z E2-konjugačního enzymu na něj
přenese ubiquitin (Hershko et al., 1983). E3-ubiquitin ligázy se řadí do více rodin. Jedna z nich
je charakterizována přítomností jedné U-box domény, která slouží jako vazebné místo pro E2kongujační enzym (Koegl et al., 1999; Aravind a Koonin, 2000).
LubX (Legionella U-box protein X) je protein obsahující dvě domény, které jsou nápadně
podobné U-box doménám konzervovaným napříč eukaryoty. In vitro experiment s E1 a E2
enzymy, purifikovaným ubiquitinem a LubX ukázal, že sledovaný protein nese aktivitu E3ligázy – vyizolovaný vysokomolekulární derivát LubX poukázal na svou schopnost
autoubiquitinace, která je běžná pro mnoho U-box E3-ligáz. Vazebné místo pro E2 ale nese Ubox doména blíže k N-konci proteinu. Substrátem LubX je kináza Clk1, což bylo zjištěno
dvouhybridní metodou; experimentálně bylo potvrzeno, že LubX je schopný tento protein v in
vitro systému polyubiquitinovat. Vazebným místem pro rozpoznávaný substrát je právě druhá
U-box doména, blíže C-konci LubX.
Po narušení funkce LubX legionela nevykazovala v hostitelích žádný růstový defekt. Po
zablokování funkce Clk1 vysoce specifickým inhibitorem TG003 byl ale růst uvnitř hostitele
redukován, zatímco inhibiční efekt nebyl pozorován na legionelách rostoucích v médiu. S tím
souvisí i to, že LubX je transportován až během infekce a jeho koncentrace stoupá a vrcholí 10
– 12 hodin po vstupu bakterie do buňky. Clk1 kináza tedy pravděpodobně hraje v životním
cyklu legionely významnou roli (Kubori et al., 2008).
Clk1 kináza ale není jediným cílem LubX. Zdá se, že hlavním cílem je další efektorový
protein legionely SidH (Luo a Isberg, 2004; Kubori et al., 2010). Pokud se porovná
koncentrace SidH v buňce infikované divokými legionelami a legionelami defektními v LubX,
koncentrace SidH je v druhém případě mnohem vyšší a tento rozdíl je patrnější v pozdní fázi
infekce. Na základě dvou faktů byla vytvořena hypotéza, že LubX selektivně reguluje množství
SidH v hostitelské buňce tím, že ho ubiqitinuje a zprostředkovává tak jeho degradaci
v hostitelském proteazomu. Za prvé, nepodařilo se najít jiné efektorové proteiny, jejichž
koncentrace by kolísala v závislosti na aktivitě LubX. Za druhé, zablokování funkce
proteazomu inhibitorem MG132 způsobuje stejně vysokou koncentraci SidH v hostiteli tak
jako při infekci LubX mutanty. In vitro ubiqitinační pokusy tuto domněnku potvrdily, neboť
během nich došlo ke vzniku vysokomolekulárního derivátu, polyubiqitinovanému SidH. Stejně
jako v případě Clk1, i SidH je specificky vázán U-box doménou blíže N-konci a ubiquitinován
U-box doménou blíže C-konci, což vede k jeho degradaci v proteazomu. LubX reprezentuje
tzv. metaefektor – efektor, který reguluje funkci jiného efektoru uvnitř hostitelské buňky
(Kubori et al., 2010).
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3.4.3 „Coiled-coil“ motiv
Alfa-helikální „coiled coil“ struktura zprostředkovává oligomerizaci podjednotek
proteinů. Jejím charakteristickým znakem je sekvence, ve které se opakuje sedm aminokyselin,
tvz. heptarepetice. Na první a čtvrté pozici se přednostně vyskytují nepolární aminokyseliny.
Ačkoli je tento oligomerizační motiv velice jednoduchý, proteiny, které ho obsahují, jsou
přizpůsobené k různým biologickým funkcím. „Coiled coil“ domény tedy můžeme najít
v cytoskeletárních a motorových proteinech, účastní se molekulárního rozpoznávání, mohou
tvořit iontové kanály. Mimo jiné vytvářejí fúzogenní komplex přes SNARE proteiny, kterým
bude věnována část kapitoly 3.5.1 (shrnuto v Burkhard et al., 2001).
V genomu legionely bylo nalezeno velké množství proteinů, které obsahují „coiled-coil“
domény (Cazalet et al., 2004; de Felipe et al., 2005). U LepA a LepB byly predikovány
rozsáhlé „coiled-coil“ repetice. Oba dva proteiny vykázaly sekvenční podobnost k savčímu
EEA1 a kvasinkovému USO1, proteinům podílejících se na vezikulárním transportu. Mutanti
v jednom nebo obou genech v savčích buňkách nevykazovali žádné růstové defekty, naopak
tomu bylo u améb A. castellani a D. discoideum. Množení v hostitelské amébě probíhalo zcela
normálně. Problém nastal na konci infekce. Legionely nebyly schopné opustit parazitoformní
vakuolu, ačkoli samotný hostitel byl již lyzovaný. Toto pozorování dokazuje, že z protozoí se
legionela ven dostává spíše pomocí exocytózy – LepA a LepB zprostředkovávají toto nelytické
opuštění –, zatímco v savčích buňkách je tento způsob málo obvyklý nebo nepoužívaný (Chen
et al., 2004). Jiní ale zdokumentovali, že legionela může opouštět protozoární buňku i ve
veziklech (Berk et al., 1998).

3.4.4 Bakteriální člen eukaryotické rodiny proteinů MCF
MCF (Mitochondrial Carrier Family) je rodina proteinů přenášejících metabolity, která se
vyvinula v důsledku endosymbiotické události a umožnila vznik mitochondrie (Alcock et al.,
2010).
V genomu legionely byl objeven člen této eukaryotické rodiny proteinů, LncP
(Legionella nucleotide carrier Protein). Bioinformatická analýza jeho aminokyselinové
sekvence odhalila charakteristiky typické pro členy MCF. Bylo zjištěno, že je to efektorový
protein, během infekce sekretovaný přes Dot/Icm systém do hostitelské buňky a zabudováván
do

vnitřní

membrány

mitochondrie.

Pokud

je

exprimován

v buňce

s nefunkčním

mitochondriálním chaperonem Tim10, schopnost složení LncP ve vnitřní mitochondriální
membráně prudce klesá, což naznačuje, že jeho cesta do vnitřní membrány mitochondrie bude
kopírovat cestu přirozených MCF.
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Exprese LncP v kvasinkách vykazovala silný negativní efekt na jejich růst. Pozorování
kolekce mutantů v jednotlivých MCF ukázalo, že pouze mutant v aac1 genu, jehož produkt
Aac1 je určen k transportu ATP, je k efektu LncP rezistentní. Možným vysvětlením je to, že
LncP stejně jako Aac1 exportuje ATP z matrix mitochondrie, a proto přítomnost obou proteinů
v kvasince není tolerovatelná z důvodu vyvolání nepoměru mezi transportem ATP dovnitř
a ven z matrix. Dále bylo za pomoci LncP vloženého v lipozomech experimentálně zjištěno, že
jako substrát je opravdu preferováno ATP (a GTP) a transport je pravděpodobně jednosměrný.
Přes tato funkční data overexprese LncP v savčích buňkách nevyvolala jasný fenotyp.
Protože se LncP liší oproti MCF v C-koncové extenzi, bylo testováno, jestli tato
sekvence neslouží jako signál pro translokaci do hostitele. Modifikovaný protein byl ale do
hostitele nadále zasílán. Zjistilo se také, že mutant v LncP se během infekce množí zcela
normálně a funkce LncP musí být tedy redundantní (Dolezal et al., 2012).

3.5 Ovlivňování	
  vezikulárního	
  transportu	
  	
  
Z morfologického pozorování legionely v hostitelských buňkách, ale i z omezených
znalostí funkcí efektorových proteinů nyní víme, že tato intracelulární bakterie velmi silně
zasahuje do vezikulárního transportu hostitele.

3.5.1 Úvod do vezikulárního transportu eukaryotické buňky
Mezi oddíly eukaryotické buňky neustále dochází k výměně proteinů, lipidů a dalšího
materiálu. Transport mezi membránovými kompartmenty je umožněn procesem, který je
přesný a nenarušuje celistvost sektorů. Mnoho znalostí o tomto procesu pochází z neurologie,
kde je exocytóza, tedy fúze váčků se synaptickou membránou a vylití neuromediátorů, stěžejní
pro šíření akčního potenciálu.
Zjednodušeně se dá vezikulární transport rozdělit do čtyř kroků. (i) tvorba váčku, (ii)
pohyb váčku k cílovému kompartmentu, (iii) přisednutí váčku na akceptorovou membránu
a (iv) fúze lipidových dvojvrstev.
Malé Rab GTPázy jsou velká a různorodá skupina proteinů, která má v eukaryotické
buňce mnoho funkcí spojených s vezikulárním transportem. Zprostředkovává pučení váčků,
jejich pohyb po cytoskeletu a specifické doručení a ukotvení k cílové organele.
V eukaryotických buňkách se počet Rab proteinů liší. V buňce kvasinky bylo nalezeno jedenáct
Rab proteinů, v buňce člověka šedesát tři. Tato v evoluci vzrůstající komplexita a fakt, že tyto
molekuly jsou vázané na konkrétní membrány, z nich dělá skvělé kandidáty pro zachování
organelové identity a zajištění přesného transportu, dokonce i v různých buněčných typech
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mnohobuněčného organismu (shrnuto v Zerial a McBride, 2001).
Rab proteiny, stejně jako jiné GTPázy, fungují jako molekulární spínače, které oscilují
mezi vazbou GTP a jeho hydrolýzou na GDP, tedy mezi aktivní a neaktivní formou. Tato
on/off regulační funkce je závislá na membráně, kde je regulátor lokalizován. Aby mohlo dojít
k uskutečnění akce, aktivovaný Rab musí navázat solubilní efektorový protein, který funguje
jako přenašeč signálu (Zerial a McBride, 2001). Inaktivní Rab je uvolněn z membrány pomocí
Rab GDI (Rab-guanine nucleotide dissociation inhibitor). Před tím, než je Rab aktivován
pomocí GEF (guanine nucleotide exchange factor) a znovu prenylací připoután na membránu,
musí být Rab z vazby s GDI vysvobozen pomocí GDF (GDI-displacement factor). Hydrolýza
GTP aktivního Rab je zprostředkována GAP (GTPase-activating protein) (shrnuto v Lee et al.,
2009). Schéma cyklování Rab GTPázy je znázorněno na obrázku 5.5.1a.

Obr. 5.5.1a: Schéma cyklování Rab GTPázy. Inaktivní GDP-Rab je z membrány solubilizován pomocí Rab GDI
(Rab-guanine nucleotide dissociation inhibitor). Z vazby s GDI je GDP-Rab uvolněn pomocí GDF (GDIdisplacement factor). Po tomto kroku je GDP-Rab volný pro interakci s faktorem GEF (guanine nucleotide
exchange factor), který vymění GDP za GTP a tím Rab aktivuje. GTP-Rab je připoután k membráně. Aktivní
GTP-Rab je inaktivován hydrolýzou GTP na GDP faktorem GAP (GTPase-activating protein). Cyklus je uzavřen
vyjmutím GDP-Rab z membrány Rab-GDI.

Poslední krok vedoucí ke splynutí membrán je zprostředkován dynamickým uspořádáním
„coiled-coil“ struktur. Rodina SNARE proteinů (ze zkratky soluble NSF [N-ethylmaleimid

20

sensitive fusion protein] attachment protein receptor) představuje jádro proteinové mašinerie
zprostředkovávající nejspíše všechny membránové fúzní události eukaryotické v buňce (vyjma
mitochondrií). Model membránové fúze je zobrazen na obr. 5.5.1b.
A

B

C

F

E

D

B

Obr. 5.5.1b: Model pro membránovou fúzi zprostředkovanou SNARE proteiny. [A] Mebrány jsou v blízkosti, ale
SNARE proteiny ještě nejsou v kontaktu. [B] SNARE proteiny se začínají „zipovat“ od N-konce, což vede
k velice blízkému přiblížení membrán. [C] „Zipování“ pokračuje a způsobuje nárůst zakřivení a bočního napětí
membrán do té míry, že se exponuje vnitřní prostor dvojvrstvy a nastává stav hemifúze. Takto energeticky velice
nevýhodné uspořádání vede k [D] ustanovení kontaktu mezi distálními listy membrán. [E] Boční tlak indukuje
zhroucení membrán do fúzního póru. [F] Fúzní pór se zvětšuje a membrány relaxují (Chen a Scheller, 2001,
upraveno).

Většina známých SNARE proteinů byla rozdělena dle sekvenční homologie a struktury
domén do rodin syntaxin, VAMP a SNAP-25, pojmenovaných dle prvních známých SNARE
proteinů. Syntaxin a VAMP jsou svou C-koncovou hydrofobní doménou kotveny do
membrány, SNAP-25 je k membráně připojen periferně pomocí palmitoylace čtyř cysteinových
zbytků v centrální části proteinu (shrnuto v Chen a Scheller, 2001). Cytoplazmatická část (části
v případě SNAP-25) obsahuje vysoce konzervovanou heptarepetici (tzv. SNARE motiv), která
se formuje v alfa-helikální strukturu a je zodpovědná za kombinaci se třemi dalšími SNARE
motivy a vytvoření uzlu čtyř alfa-helixů. V rámci tohoto extrémně stabilního komplexu má
každý alfa-helix svůj unikátní charakter. Aminokyseliny v něm jsou ve vrstvách, z nichž jedna,
tzv. nultá vrstva (zero layer), obsahuje buď glutamin (Q) anebo arginin (R) a vytváří ionickou
interakci. Ostatní vrstvy tvořené hydrofobními aminokyselinami, které nultou vrstvu lemují
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a jsou podobné leucinovému zipu, fungují jako těsnění – chrání ionickou interakci před
okolním prostředím a stabilizují celý komplex (Sutton et al., 1998) (obr. 5.5.1c).

Obr. 5.5.1c: [A] Sekvenční alignment SNARE „coiled-coil“ regionu, který interaguje s dalšími SNARE.
Alignment je omezen na 16 vrstev (modře), zahrnující 7 vrstev „upstream“ (-1 až -7) a 8 vrstev „downstream“ (+1
až +8) od nulté ionické vrstvy. Konzervovaný glutamin (Q) nebo arginin (R), který tvoří nultou vrstvu, je označen
červeně, respektive zeleně. Ostatní konzervované aminokyseliny jsou označeny šedě. [B] Vrstvy fúzního
komplexu v krystalové struktuře (převzato z Fasshauer et al., 1998).
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Komplex nejpravděpodobněji funguje jako molekulární zip, který mechanicky přitáhne
dvě zúčastněné lipidové dvojvrstvy do těsné blízkosti a umožní tak jejich splynutí (Chen
a Scheller, 2001).
Dle přítomnosti jedné z aminokyselin v nulté vrstvě rozlišujeme Q- a R-SNARE.
V komplexu spolu vždy interagují tři Q-SNARE a jeden R-SNARE. Mutace v těchto
centrálních aminokyselinách způsobuje nestabilitu komplexu a defekty v transportu (Fasshauer
et al., 1998).
Ačkoli byla pozorována určitá promiskuita ve vytváření SNARE komplexů, což může být
důsledkem obrovské konzervovanosti SNARE motivu, vzhledem k velké diverzitě SNARE
a jejich lokalizaci na různých membránách se usoudilo a v některých případech i potvrdilo, že
i ony pravděpodobně přispívají ke specifitě fúze (Chen a Scheller, 2001). Předpokládá se ale,
že Rab proteiny se SNARE mohou přímo interagovat, což vede například k obohacení SNARE
v místě potřeby nebo k jejich konformační změně vedoucí posléze k vytvoření SNARE
komplexu (Zerial a McBride, 2001).

3.5.2 Příklady efektorových proteinů ovlivňujících transport v hostitelské buňce
Rab1 je regulátor transportu od ER ke GA (Plutner et al., 1991) a Sec22b je SNARE,
který je přítomný na váčcích odvozených od ER a umožňuje jejich splynutí s GA (Hay et al.,
1997).
Na membráně fagozomu legionely se začíná objevovat Rab1 už během prvních třiceti
minut po infekci a není inhibovám brefeldinem A, což ukazuje, že Rab1 není získáván
sekrečními váčky. Ačkoli legionela při nesprávné funkci Rab1 nezahyne v lysozomu, její vývoj
je potlačen a nedochází k množení. Rab1 mizí ještě před tím, než se bakterie začne množit.
Zároveň s Rab1 se na membráně fagozomu začíná objevovat i Sec22b. Na fagozomu ale nejsou
lokalizováni jeho reakční partneři. Protože tato lokalizace Sec22b je blokována brefeldinem A,
na membránu se dostává sekreční drahou. Stejně jako funkce Rab1, i funkce Sec22b je důležitá
pro biogenezi vakuoly (Derré a Isberg, 2004; Kagan et al., 2004).
DrrA (Defects in Rab1 recruitment protein A) (znám také jako SidM – Substrate for
Dot/Icm M) je protein legionely, translokovaný přes Dot/Icm a lokalizovaný na
cytoplazmatickém povrchu vakuoly, který přímo váže inaktivní GDP-Rab1. Zároveň má
katalytickou aktivitu a slouží jako silný a specifický GEF, tedy výměnou GDP za GTP Rab1
aktivuje. Mutant v drrA přežívá v buňce, ale na membránu vakuoly nezískává Rab1 a ani se
nedokáže vyvíjet. Tato schopnost je vázána na C-koncovou doménu. Skutečnost, že izolovaná
C-koncová doména je schopná aktivovat Rab pouze in vitro a nikoliv během exprese v savčích
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buňkách poukázala na skutečnost, že DrrA má dvojí na sobě nezávislou enzymatickou aktivitu
(Murata et al., 2006; Machner a Isberg, 2006). Doména blíže N-konci slouží jako GDF, která
vyvazuje Rab1 z vazby s Rab-GDI (Ingmundson et al., 2007). Další funkce, která byla ještě
navíc u multifunkčního DrrA objevena, je AMPylační aktivita; díky ní lze na tyrosin 77 GTPRab1 připojit AMP (Müller et al., 2010).
Dalším efektorem, který reaguje s aktivovanou formou Rab1, je již výše zmíněný LepB
(Ingmundson et al., 2007). To je překvapivé vzhledem k jeho funkci během opuštění
jednobuněčného hostitele (Chen et al., 2004). LepB stimuluje hydrolýzu GTP a inaktivuje tak
aktivní Rab, chová se tedy jako GAP. DrrA a Rab1 se vyskytují na membráně vakuoly již od
začátku infekce. Koncentrace Rab1 vrcholí dvě hodiny po infekci, kdy na vakuole začíná být
patrný LepB. Sedm hodin po infekci se již Rab1 na membráně nevyskytuje, jeho odstranění
koreluje s fúzí fagozomu s ER a počátkem replikace bakterie. Přítomnost LepB dále přervává
(Ingmundson et al., 2007). DrrA díky své AMPylační aktivitě a schopnosti připojit na GTPRab1 AMP, brání LepB a pravděpodobně i hostitelským GAP hydrolyzovat GTP a inaktivovat
Rab1 (Müller et al., 2010). Když ve fagozomu začne úspěšná replikace bakterie, Rab1 už není
potřeba. Z membrány vakuoly začne tedy mizet. Jiný faktor, SidD, GTP-Rab1 de-ampyluje
a zpřístupní protein pro GAP aktivitu LepB. Mutanti v SidD nejsou schopní Rab1 z membrány
LCV uvolnit (Neunuebel et al., 2011; Tan a Luo, 2011).
LidA (Lowered viability in the presence of dotA) byl nejprve identifikován jako protein,
který se v rámci své interakce s Dot/Icm podílí na integritě bakteriální buňky. Ukázalo se ale,
že ihned po vstupu do hostitelské buňky začíná být translokován na membránu fagozomu.
Nejdříve na LCV, se kterou stabilně asociuje, vykazuje polární lokalizaci, pak difunduje
(Conover et al., 2003). Tato asociace je zprostředkována fosfoinositidovou vazbou střední
„coiled coil“ domény LidA (Neunuebel et al., 2012). Mutantni v lidA mají pouze sníženou
schopnost replikace, ke konci infekce netvoří tak veliké fagozomy jako kontrolní divoké
legionely (Conover et al., 2003). Pokud je LidA overexprimován v savčích a kvasinkových
buňkách, dochází k roztrhání ER do váčků, úplnému vymizení Golgiho aparátu a přerušení
sekreční dráhy (Derré a Isberg, 2005).
In vitro pokusy ukázaly, že LidA je se stejnou účinností schopný vázat Rab1, a to jak
jeho aktivovanou a také aktivovanou AMPylovanou, tak i neaktivní formu. Mutanti v LidA
neztrácejí schopnost Rab1 na membránu fagozomu získávat (Machner a Isberg, 2006; Müller et
al., 2010). Když byly ze savčích buněk vyizolovány váčky a smíchány s latexovými
partikulemi, na nichž byl navázaný LidA, nedocházelo k žádné vazbě váčků na partikule.
Jestliže byl na partikulích navázaný DrrA, k asociaci mezi partikulemi a váčky docházelo.
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Pokud na partikulích byl navázán DrrA a zároveň LidA, došlo k velkému zvýšení asociace
oproti partikulím se samotným DrrA. Další analýzou bylo dokázáno, že vázány jsou právě
časné sekretorické váčky, jejichž pohyb je regulován Rab1. LidA tedy podporuje funkci DrrA
(Machner a Isberg, 2006).
Rozluštěná krystalická struktura LidA ukázala, že vazba LidA s GDP-Rab1 nutí Rab1
zaujmout konformaci aktivního Rab1, ačkoli je to přirozeně neaktivní forma (Cheng et al.,
2012). Zároveň se LidA váže do blízkosti nukleotidu na Rab1. Může se tak podílet i na sterické
blokaci inaktivace Rab1 hostitelskými proteiny (Neunuebel et al., 2012). Pravá funkce LidA ale
zůstává stále nejasná.
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4 Cíle	
  práce	
  
Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat LpSNARE, protein z prokaryotického
organismu Legionella pneumophila s nápadnou podobností k eukaryotickým SNARE
proteinům.
Praktické cíle:
(i)

Zavést do laboratoře práci se savčími buňkami a metodiku jejich transfekce.

(ii)

Exprimovat a lokalizovat LpSNARE v buňce kvasinky a v savčí buňce,
s ohledem na schopnost legionely infikovat lidský makrofág.

(iii)

Vysledovat

případné

defekty

ve

fenotypu

modelových

organismů

produkujících LpSNARE.
(iv)

Zjistit topologii LpSNARE.

Vedlejším cílem bylo použít kultury savčích buněk a vyselektovat je na expresi druhého
efektoru LncP (Dolezal et al., 2012) pro následnou analýzu indukovaného fenotypu.
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5 Použité	
  metody	
  a	
  materiál	
  
5.1 Bioinformatická	
  analýza	
  
Pro identifikaci SNARE proteinů v prokaryotických genomech jsme využili program
HMMer (Eddy, 2011). Jako vstupní alignment jsme použili „seed alignment“ proteinové rodiny
SNARE (PF05739) z Pfam databáze (http://pfam.sanger.ac.uk/ ). Cílový dataset všech veřejně
dostupných

prokaryotických

proteinových

sekvencí

byl

získán

z GenBank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ ).
Nejbližší příbuzní LpSNARE byli vyhledáni blastp (protein-protein BLAST) (Altschul et
al., 1997) s defaultním nastavením a jejich alignment byl vytvořen pomocí programu Clustal
Omega 1.1.2 (Sievers et al., 2011) s defaultním nastavením. TMHMM Server v. 2.0
(Sonnhammer et al., 1998; Krogh et al., 2001) byl použit pro predikci transmembránových
domén proteinů. Programy PrePS (Maurer-Stroh a Eisenhaber, 2005) a CSS-Palm 3.0 (Ren et
al., 2008) byly použity pro predikci prenylačních, potažmo palmitoylačních míst v sekvenci
proteinu.

5.2 Organismy	
  a	
  média	
  
5.2.1 Escherichia coli
Rekombinantní plazmidy jsme množili v E. coli kmene TOP10 nebo XL-1 blue, pro
heterologní expresi jsme použili kmen BL21.
Bakterie byly kultivovány při 37 °C v LB médiu (Sigma) za třepání na 220 rpm (model
třepačky InnovaTM 4000 [New Brunswick Scientific]). Po transformaci byly pozitivní linie
selektovány v LB médiu s antibiotikem. Ampicilin (Sigma) byl používán o koncentraci
100 µg/ml a kanamycin (Sigma) o koncentraci 50 µg/ml.
E. coli i její transformované linie jsou dlouhodobě uchovávány v LB médiu s 20%
glycerolem (Lach-Ner) v – 80 °C.

5.2.2 Saccharomyces cerevisiae
Pro práci s kvasinkovým modelovým organismem jsme použili kvasinky kmene YPH499
a NSY01 (poskytl prof. Howard A. Shuman, Ph.D., University of Chicago, USA).
Kvasinky byly kultivovány 3 dny při 30 °C na plotnách s YPD médiem nebo přes noc
v tekutém YPD médiu za třepání na 180 rpm (model třepačky MaxQ 4000 [Barnstead/Lab27

Line]). Po transformaci byly vzhledem k vloženému plazmidu selektovány pozitivní kmeny na
plotnách s minimálním SD médiem, které neobsahovalo uracil.
S. cerevisiae jsou dlouhodobě uchovávány v YPD médiu s 20% glycerolem (Lach-Ner)
v – 80 °C. Transformované linie nebyly v – 80 °C pro nízkou expresi po vymražení
uchovávány. Během experimentování byly tedy transformované linie uchovávány při
laboratorní teplotě a udržovány přeočkováním na novou plotnu jednou za měsíc.
Pro sledování fenotypu transformovaných YPH499 jsme používali plotny jak s YPD
médiem a minimálním SD médiem bez uracilu, tak také plotny s YPG a YPE médii. Kultivace
potom probíhala při různých teplotách (21 °C, 30 °C a 37 °C). (kapitola 5.13)
Pro kvasinkový invertázový test jsme používali média YPGal a SD-URA (Gal). (kapitola
5.14)
Složení	
  používaných	
  médií	
  (1	
  l):	
  	
  
YPD	
  

	
  

1 l dH2O
10 g kvasinkový extrakt (Oxoid)
20 g pepton (Oxoid)
20 g D-glukóza (Lach-Ner)
(12 g agar (Oxoid))
SD-‐URA	
  
1 l dH2O
6,7 g yeast nitrogen base (Oxoid, Sigma)
20 g D-glukóza
1,92 g drop-out -URA (Sigma)
(12 g agar)
YPG	
  
985 ml dH2O
10 g kvasinkový extrakt
20 g pepton
15 ml glycerol (finálně 3%) (Lach-Ner)
12 g agar
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YPE	
  
970 ml dH2O
10 g kvasinkový extrakt
20 g pepton
30 ml 96% etanol (finálně 3%) (Lach-Ner)
12 g agar
YPGal	
  
1 l dH2O
10 g kvasinkový extrakt
20 g pepton
20 g galaktóza (Serva)
(12 g agar)
SD-‐URA	
  (Gal)	
  
1 l dH2O
6,7 g yeast nitrogen base
20 g pepton
20 g galaktóza
1,92 g drop-out -URA
(12 g agar)

5.2.3 HeLa
Pro práci se savčími buňkami jsme si vybrali HeLa buňky s již integrovaným pTET ON
vektorem (poskytl Dr. K. Gabriel, Monash University, Australia) a netransfekované HeLa
buňky (poskytla Jana Dvořáková, Karlova Univerzita v Praze).
Buňky byly kultivovány při 37 °C v 5% CO2 v D-MEM médiu s 10% FBS a 1% Lglutaminem (vše Gibco). Jako obrana proti nežádoucím mikroorganismům byla do média také
přidávána směs antibiotik streptamycinu (výsledná koncentrace 50 jednotek/ml) a penicilinu
(výsledná koncentrace 50 µg/ml) (Invitrogen).
Buňkám obsahujících pTET ON vektor bylo do média přidáváno selekční antibiotikum
G418 (PAA) o koncentraci 400 µg/ml, buňkám selektovaným na přítomnost pTRE-Tight
vektoru ještě navíc puromycin (Goldbio) o koncentraci 1 µg/ml (koncentrace puromycinu
vhodná k aplikaci na buňky byla zjištěna řadou koncentrací [0;1;2,5;5;7,5;10 µg/ml], která byla
aplikována na linii, ze které vzešla pTRE-Tight transfekovaná linie. První koncentrace, při
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které celá netransfekovaná kultura zahynula do 3 – 4 dnů, byl právě 1 µg/ml). Buňkám
selektovaným na pEGFP-C1 vektor bylo přidáváno selekční antibiotikum G418 o koncentraci
600 µg/ml (koncentrace G418 vhodná k aplikaci na buňky byla zjištěna řadou koncentrací
[0;50;100;200;400;600;800 µg/ml], která byla aplikována na linii, ze které vzešla pEGFP-C1
transfekovaná linie. První koncentrace, při které celá netransfekovaná kultura zahynula do 5 –
10 dnů, byl právě 600 µg/ml).
Buňky byly pasážovány podle potřeby 1 – 2 x týdně. Po odsátí média byla kultura přelita
0,05% trypsinem (Gibco) ředěným v 1x PBS. Poté byla kultura sledována v mikroskopu
a v okamžiku, kdy se buňky začaly odlepovat ode dna kultivační nádoby, byla funkce trypsinu
zablokována novým médiem se sérem v poměru 1 : 1 ke koncentrovanému trypsinu. Část
roztoku s uvolněnými buňkami byla poté přenesena do nové kultivační nádoby s čerstvým
médiem.
Pokud byly buňky určeny pro mikroskopické preparáty, byly vysazeny do šesti
jamkových destiček s krycím sklíčkem umístěným na dně jamky.
Pro dlouhodobé uchování HeLa buněk i jejich transfekovaných linií byly buňky nejdříve
trypsinovány a po uvonění přeneseny do zamrazovací ampule, ve které byly centrifugovány
5 minut

při

1 000

x

s 10% dimethylsulfoxidem

g.

K peletu
(DMSO)

pak

bylo

(Merck).

přidáno

Následně

1

ml

byly

čerstvého
buňky

média

ponechány

v zamrazovacím bločku v – 20 °C; poté byly přeneseny alespoň na 3 hodiny do – 80 °C.
Ampule pak byly uskladněny v tekutém dusíku.
Při rozmrazování buněk bylo důležité ampuli rychle zahřát na 20 – 30 °C, poté byly
buňky přeneseny do sterilní zkumavky s 5 ml čerstvého média. Pro odstranění DMSO byly
buňky centrifugovány 5 minut při 1 000 x g a k peletu bylo přidáno nové médium (1 – 2 ml).
Takto ošetřené buňky mohly být přeneseny do kultivační nádoby.

5.3 Plazmidy	
  
Pro heterologní expresi v E. coli jsme zvolili pET-42b vektor (EMD Millipore)
s možností připojit His-tag k C- i N-konci podle potřeby. My jsme využili C-terminální Histag. Exprese je indukovatelná IPTG.
Pro expresi v kvasinkách jsme používali pUG36 s genem pro GFP před MCS. Protein
exprimovaný z tohoto plazmidu má tedy GFP připojený na svém N-konci.
Také pro expresi v kvasinkách, konkrétně pro potřebu kvasinkového invertázového testu,
jsme použili prázdný vektor pNS00 a tentýž vektor s již vloženým Vps4 genem, který
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v kvasinkách způsobuje defekt v sortování proteinů do vakuoly. Vektory jsme získali od prof.
Howard A. Shuman, Ph.D., University of Chicago, USA.
Pro expresi v HeLa buňkách jsme používali komerčně dostupný Tet-On® Advanced
Inducible Gene Expression System (Clontech). Tento systém se skládá ze dvou plazmidů.
První, pTet-On Advanced vektor, konstitutivně exprimuje transkripční transaktivátor, Tet-On
Advanced (Urlinger et al., 2000). Tento transkripční faktor je aktivován vazbou tetracyklinu.
V přítomnosti doxycyklinu se Tet-On Advanced váže do Ptight části promotoru druhého vektoru
(původně vyvinula laboratoř Dr. H. Bujard), pTRE, a aktivuje transkripci zaklonovaného genu.
Ptight neobsahuje vazebná místa pro savčí endogenní transkripční faktory, a proto je
v nepřítomnosti aktivovaného Tet-On Advanced neaktivní.
Pro zjištění efektivní transfekce HeLa buněk jsme používali vektor pTRE-Tight-Luc
(Clontech) s enzymem luciferázou. Tento protein posloužil jako reportérový systém. Exprese
luciferázy je závislá na přítomnosti aktivovaného Tet-On Advanced transkripčního faktoru.
Další vektor, který jsme používali pro expresi v HeLa buňkách, byl komerční pEGFP-C1
(Clontech). Gen pro GFP je připojen k N-konci zkoumaného proteinu.
Komerčně dostupný pGEM®-T Easy (Promega) jsme používali pro T/A zaklonování
PCR produktu lpSNAREmut genu bez nutnosti vytvářet kohezní konce štěpením inzertu.

5.4 Amplifikace	
  genů	
  
Pro amplifikaci genů jsme použili metodu PCR (Polymerase Chain Reaction), jako
enzym jsme běžně používali Taq polymerázu (Fermentas). Pro amplifikaci lpSNARE a lncP
genu byla použita genomová DNA Legionella pneumophila kmene Corby a kmene 130b
(poskytla prof. E. Hartland, University of Melbourne, Australia). Pro amplifikaci GFP jsme
použili vektor pEGFP-C1. Nejprve jsme geny do tohoto vektoru zaklonovali a potom i s GFP
amplifikovali pro použití v dalších vektorech. HA-tag byl vzhledem ke své malé velikosti
připojován pomocí primerů.
V primerech byly zahrnuty sekvence pro restrikční místa, která byla využita při
následném klonování.
Pomocí primerů jsme vytvořili i lpSNAREmut mutovaný v kodonu C172A173A174 (Q64L,
centrální glutamin v proteinu byl zaměněn za leucin, kodon CTA). Nejprve byla
naamplifikována část lpSNARE od 5’-konce sahající až k mutovanému kodonu na 3’-konci
(mutace zahrnuta do primeru) (A) a část sahající od mutace na 5’-konci (mutace opět zahrnuta
do primeru) až po 3’-konec genu (B). Aby bylo dosaženo přesnější amplifikace, byla použita
Pfx polymeráza (Invitrogen). Následně byly tyto dva překrývající se úseky spojeny tak, že směs
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ekvivalentního množství úseků A a B byla ve zkumavce denaturována zahříváním na 95 °C
10 minut a posléze byla DNA pomalu renaturována při snižování teploty o 1 °C za 1 minutu až
do 25 °C. Po tomto kroku následovala elongace DNA pro doplnění genu do dsDNA. Zkumavka
byla inkubována s Master Mixem obsahující Taq polymerázu (Fermentas) 20 minut při 72 °C.
Potom proběhla amplifikace genu za pomoci PCR - do zkumavky byl přidán nový Master Mix
a krajní primery pro celý gen.
Po proběhnutí PCR reakce byl malý objem analyzován v 1,5% agarózovém gelu
horizontální elektroforézou. DNA fragmenty byly detekovány UV zářením díky barvivu
SYBR® Safe (Invitrogen), které bylo přidáno do gelu před ztuhnutím. Při pozitivním výsledku
elektroforézy byl ponechaný větší objem vzorku přečištěn za použití kitu High Pure PCR
Product Isolation Kit (Roche).
Tabulka	
  primerů	
  (restrikční	
  místa	
  vyznačena	
  tučně)	
  
Primery	
   pro	
   vnesení	
   mutace	
   centrálního	
   glutaminu	
   v	
  lpSNARE,	
   pozměněný	
   kodon	
   zvýrazněn	
  
červeně	
  	
  
Úsek A (restrikční místo na 5’ BglII)
Forward
5’– AAGTCCGGACTCAGATCTATGAAGAAAAACAGC – 3’
Reverse
5’– ATCGATTAATTTATTTAGACTGGTCAACTCTTC – 3’
Úsek B (restrikční místo na 3’ ApaI)
	
  Forward
5’– GAAGAGTTGACCAGTCTAAATAAATTAATCGAT – 3’
	
  Reverse
5’– GCTAGGGCCCTTACATCAAGAAACAGCT – 3’
Primery	
  pro	
  amplifikaci	
  lpSNARE	
  k	
  zaklonování	
  do	
  pET-‐42b	
  a	
  následné	
  expresi	
  v	
  E.	
  coli	
  	
  
Restrikční místa NdeI a XhoI
	
  Forward
5’– CATGCATATGAAGAAAAACAGCAGT – 3’
	
  Reverse
5’– CATGCTCGAGCATCAAGAAACAGCTTGA – 3’
Primery	
  pro	
  klonování	
  lpSNARE	
  a	
  lpSNAREmut	
  do	
  pUG36	
  pro	
  S.	
  cerevisiae	
  	
  
Restrikční místa BglII a XhoI (plazmid štěpen v BamHI a XhoI)
	
  Forward
5’– AAGTCCGGACTCAGATCTATGAAGAAAAACAGC – 3’
	
  Reverse
5’– CATGCTCGAGAGCATCAAGAAACAGCTTGA – 3’
Primery	
  pro	
  klonování	
  HA-‐tag-‐lpSNARE	
  do	
  pTRE-‐Tight	
  pro	
  HeLa	
  buňky	
  
Restrikční místa BamHI a SalI
5’– GAGCTCGGTACCCGGGGATCCATGTACCCATACGATG
TTCCAGATTACGCTTACCCATACGATGTTCCAGATTACGC
	
  Forward (2x HA-tag) TAAGAAAAACAGCAGT – 3’
5’– TCCTCTAGAGATATCGTCGACTTACATCAAGAAAC
	
  Reverse
AGCT – 3’
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Primery	
  pro	
  klonování	
  HA-‐tag-‐lncP	
  do	
  pTRE-‐Tight	
  pro	
  HeLa	
  buňky	
  
Restrikční místa BamHI a SalI
5’ – GAGCTCGGTACCCGGGGATCCATGTACCCATACGAT
GTTCCAGATTACGCTTACCCATACGATGTTCCAGATTACG
	
  Forward (2x HA-tag) CTAAAGACAAAACAATA – 3’
5’ – TCCTCTAGAGATATCGTCGACTTACCTGTTCCTTG
	
  Reverse
TTGG – 3’
Primery	
  pro	
  klonování	
  lpSNARE	
  a	
  lpSNAREmut	
  do	
  pEGFP-‐C1	
  pro	
  HeLa	
  buňky	
  
Restrikční místa KpnI a BamHI
	
  Forward
5’– CTAGGGTACCATGAAGAAAAACAGCAGTACT – 3’
	
  Reverse
5’– CATGGGATCCCATCAAGAAACAGCTTGACCT – 3’
Primery	
  pro	
  klonování	
  lncP	
  do	
  pEGFP-‐C1	
  pro	
  HeLa	
  buňky	
  
Restrikční místa XhoI a BamHI
	
  Forward
5’– CATGCTCGAGATGAAAGACAAAACAATA – 3’
	
  Reverse
5’– CATGGGATTCTTACTCCCTGTTCCTTGT – 3’
Primery	
   pro	
   klonování	
   GFP-‐lpSNARE	
   a	
   GFP-‐lpSNAREmut	
   do	
   pTRE-‐Tight	
   pro	
   HeLa	
   buňky	
  
(amplifikace	
  z	
  pEGFP-‐C1)	
  
Restrikční místa BamHI a SalI
5’– GACTTCGGTACCCGGGGATCCATGGTGAGCAAG
	
  Forward
GGC – 3’
5’– TCCTCTAGAGATATCGTCGACTTACATCAAGAAA
	
  Reverse
CAGCT – 3’
Primery	
  pro	
  klonování	
  GFP-‐lncP	
  do	
  pTRE-‐Tight	
  pro	
  HeLa	
  buňky	
  (amplifikace	
  z	
  pEGFP-‐C1)	
  
Restrikční místa BamHI a SalI
5’– GACTTCGGTACCCGGGGATCCATGGTGAGCAAG
	
  Forward
GGC – 3’
5’– TCCTCTAGAGATATCGTCGACTTACCTGTTCCTT
	
  Reverse
GTTGG – 3’

5.5 Klonování	
  DNA	
  fragmentů	
  
Naamplifikované geny byly štěpeny příslušnými restrikčními enzymy (Fermentas) podle
uvedeného protokolu, stejně tak i plazmidy. DNA fragmenty a plazmidy byly od odštěpených
nukleotidů vyčištěny rozdělením na 1,5% agarózovém gelu horizontální elektroforézou. Úseky
DNA byly poté z gelu vyříznuty a izolovány kitem High Pure PCR Product Purification Kit
(Roche).
Pro ligaci DNA inzertu a plazmidu jsme používali T4 DNA ligázu (Thermo Scientific)
dle uvedeného protokolu. GFP-lpSNARE, GFP-lpSNAREmut a GFP-lncP jsme do pTRE-Tight
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vložili pomocí GeneArt® Seamless Cloning and Assembly kitu (Invitrogen). LpSNAREmut byl
nejdříve vložen pomocí T/A klonování do pGEM®-T Easy. Celá ligační směs byla použita pro

	
  

transformaci E. coli, tak jak je uvedeno v kapitole 5.6.

5.6 Transformace	
  Escherichia	
  coli	
  
Kompetentní bakterie TOP10 nebo BL21 s permeabilizovanou membránou byly
smíchány s plazmidovou DNA (cca 100 ng) nebo ligační směsí a poté ponechány na ledu
15 minut za občasného proklepání. Následoval tepelný šok, 30 sekund při 42 °C, po němž byly
bakterie znovu umístěny na led. Po přidání 0,5 ml LB média byly bakterie inkubovány 30 –
60 minut třepáním ve 37 °C. Po vysetí transformovaných bakterií na plotny s LB médiem
a příslušným selekčním antibiotikem byly plotny do druhého dne inkubovány při 37 °C.

5.6.1 Testování kolonií na přítomnost daného plazmidu s vloženým inzertem
Jednotlivé narostlé kolonie byly setřeny bakteriologickou kličkou nebo špičkou pipety do
50 µl dH2O. Z tohoto objemu bylo odebráno 10 µl a obsažené bakterie byly degradovány
rychlým střídáním teplot. Rozbité bakterie byly použity jako templát pro kontrolní PCR, jejíž
výsledek byl vyhodnocen na 1,5% agarózovém gelu horizontální elektroforézou. Jako negativní
kontrola sloužila čistá dH2O.
Pozitivní klony byly kultivovány přes noc v 5 ml LB média s příslušným selekčním
antibiotikem. Plazmidy z nich byly izolovány pomocí High Pure Plasmid Isolation kitu
(Roche). Přítomnost zaklonovaného DNA inzertu byla ještě zkontrolována restrikční reakcí
s příslušnými restriktázami a analýza proběhla opět za využití horizontální elektroforézy na
agarózovém gelu.
Na závěr byly vzorky osekvenovány pro vyloučení případných mutací, posunů čtecího
rámce a podobně.

5.7 Transformace	
  buněk	
  Saccharomyces	
  cerevisiae	
  
Pro vložení plazmidu do kvasinek jsme použili metodu lithium-acetátové (LiAc)
transformace.
Z plotny s dobře narostlými kvasinkami bylo bakteriologickou kličkou sejmuto přibližně
100 µl buněk a ty byly rozmíchány v 0,5 ml dH2O. Poté byly buňky stočeny 1 minutu při
3 000 x g a supernatant byl odstraněn. Promytí buněk v 0,5 ml dH2O se opakovalo ještě jednou.
Následně byl přidán 1 ml 100mM LiAc (Sigma), buňky byly znovu rozsuspendovány a stočeny
1 minutu při 3 000 x g. Supernatant byl odstraněn a k buňkám bylo přidáno 400 µl 100mM
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LiAc – z tohoto objemu mohlo být provedeno 10 transformací (10 x 50 µl). Vše probíhalo při
laboratorní teplotě.
Dále bylo nezbytné dodržovat pořadí přidávaných reagencií. Na 50 µl buněk bylo
navrstveno 240 µl 40% polyetylenglykolu (PEG) (Sigma). Poté bylo přidáno 36 µl 1M LiAc.
Pak 50 µl nosičové DNA o koncentraci 10 mg/ml (Salmon Sperm DNA [Sigma], které muselo
být před použitím denaturováno v jednořetězcové DNA vysokou teplotou a rychle zchlazeno,
aby nedošlo k renaturaci) a na závěr 1 500 ng DNA doplněnou o dH2O tak, aby celkový objem
reakce činil 360 µl.
Směs byla poté 1 minutu řádně vortexována. Následovala inkubace 30 minut při 30 °C
a teplotní šok 30 minut při 42 °C. Poté byly buňky krátce stočeny tak, aby se vytvořil pelet
(1 minuta při 1 000 x g). Supernatant byl odsán a buňky rozmíchány v 200 µl dH2O.
Transformované buňky byly rozetřeny na plotny s minimálním SD médiem bez uracilu
a inkubovány 3 dny při 30 °C. Jednotlivé kolonie pak byly přeočkovány na novou plotnu
a znovu 3 dny inkubovány.
Přítomnost požadovaného genu byla ověřena mikroskopicky sledováním fluorescence
GFP a na western blotu.

5.8 Transfekce	
  HeLa	
  buněk	
  	
  
HeLa buňky jsme transfekovali za pomoci činidla Lipofectamine® 2000 (Invitrogen),
který byl používán podle originálního protokolu. Toto transfekční činidlo jsme vybrali testem,
ve kterém byly testovány ještě DreamFectTM Gold (OZ Biosciences) a XfectTM (Clontech).
Buňky se zaklonovaným pTet-On vektorem jsme transfekovali vektorem pTRE-Tight-Luc za
pomoci těchto transfekčních činidel dle uvedených protokolů a účinnost transfekce jsme
zjišťovali sledováním aktivity reportérového enzymu luciferázy.
Buňky v šesti jamkové destičce byly transfekovány 2 500 ng plazmidové DNA jakmile
nárůstem pokryly zhruba 80 % plochy jamky. DNA a transfekční reagens bylo mícháno
v médiu bez séra a antibiotik. Během transfekce (24 hodin) byly buňky kultivovány v médiu
bez antibiotik. Pokud byl k transfekci použit pTRE-Tight vekor a buňky byly určeny pro
selekci, k DNA byl ještě před smícháním s médiem přidán lineární puromycinový marker
(Clontech) 1 : 20 (marker : plazmid).

5.8.1 Indukce exprese proteinu v systému Tet-On® Advanced
Exprese proteinu byla indukována přidáním doxycyklinu (Sigma) o koncentraci
1 000 ng/ml k buněčné kultuře do kultivačního média.
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5.8.2 Selektování linie s plazmidem pTRE-Tight
K transfekované kultuře byl přidán puromycin (Goldbio) o koncentraci 1 µg/ml. Další
den bylo médium s mrtvými buňkami nahrazeno novým médiem s puromycinem. Dále
probíhala výměna média každý 4. den, dokud nebyly pod mikroskopem patrné kolonie buněk.
Každá klonální populace (s předpokladem, že jednotlivé kolonie vznikly z jedné konkrétní
buňky) byla poté pomocí cylindru (skleněného kroužku) přilepeného vazelínou ke dnu
kultivační misky odtrypsinována a přeočkována do jamky v šesti jamkové destičce (obr. 5.8.2).
Tam byly buňky dále kultivovány s puromycinem, dokud se linie nerozrostly. Linie byly dále
testovány pro přítomnost vloženého genu pomocí fluorescenční mikroskopie a western blotu po
indukci exprese doxycyklinem.

	
  
Obr. 5.8.2: Ukázka použití cylindrů jako metody přeočkování jedné konkrétní klonální populace buněk. Z prostoru
skleněného kroužku, který je přilepen ke dnu kultivační misky vazelínou, je odsáto médium. Do prostoru je potom
přidán roztok trypsinu. Odlepené buňky jsou poté přeneseny do nové kultivační nádoby.

5.8.3 Selektování linie s plazmidem pEGFP-C1
Selektování linie na vložený plazmid pEGFP-C1 probíhalo stejně jako selektování linie
na pTRE-Tight. Jediná odlišnost byla v použitém selekčním antibiotiku – G418 o koncentraci
600 µg/ml.

5.9

Příprava	
  buněčného	
  lyzátu	
  na	
  SDS-‐PAGE	
  	
  

5.9.1 Escherichia coli
5 ml narostlé bakteriální kultury bylo stočeno v centrifuze na maximální otáčky a pelet
byl smíchán se 100 µl 1x koncentrovaného vzorkového pufru. Směs pak byla sonikována
5 minut při amplitudě 60 a pulzech 3 na přístroji Vibra CellTM 72405 (Bioblock Scientific).
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Následně byly buňky vařeny 10 minut. Na SDS-PAGE bylo obvykle pipetováno 20 µl vzorku.
Vzorky byly dlouhodobě uchovávány v – 20 °C.

5.9.2 Saccharomyces cerevisiae
Z plotny bylo setřeno 10 mg buněk a ty byly rozsuspendovány ve zkumavce v 1 ml H2O.
Potom bylo přidáno 148 µl 2M NaOH (Penta) a 12 µl β-mercaptoethanolu (Fluka). Obsah ve
zkumavce byl promíchán a potom ponechám 10 minut na ledě. Dále bylo přidáno 80 µl
100% kyseliny trichloroctové (Sigma), obsah byl opět promíchán a ponechán 10 minut na ledě.
Ve vychlazené centrifuze byla poté stočena zkumavka 2 minuty na maximum. Pelet byl
rozsuspendován v 500 µl acetonu (Lach-Ner) a stočení se opakovalo. Pelet byl promíchán
s 50 µl 1x koncentrovaného vzorkového pufru a v případě nažloutlé barvy obsahu zkumavky se
směs titrovala 1M TRIS pH8 (Fluka), dokud nezmodrala. Směs pak byla 10 minut vařena. Pro
pipetování do jamky polyakrilamidového gelu bylo obvykle použito 15 µl vzorku. Vzorky byly
dlouhodobě uchovávány v – 20 °C.

5.9.3 HeLa
Přímo na kulturu byl aplikován 1x koncentrovaný vzorkový pufr. Po pěti minutách
inkubace byly buňky špičkou přeneseny do zkumavky. Následovala krátká sonikace 3 x 15
sekund při amplitudě 40, pulzech 3 a 10 minut varu. Pro pipetování do jamky gelu bylo
obvykle použito 20 µl vzorku. Vzorky byly dlouhodobě uchovávány v – 20 °C

5.10 Příprava	
  preparátů	
  a	
  fluorescenční	
  mikroskopie	
  
Všechny preparáty jsme pozorovali fluorescenčním mikroskopem Olympus IX81.
Snímky jsme pořizovali digitální kamerou Hamamatsu Orca-AG za použití programu Cell^R
imaging.

5.10.1 Fluorescenční značení buněk Saccharomyces cerevisiae
Kvasinky byly stočeny 1 minutu při 3 000 x g. Médium bylo odsáto a do zkumavky byl
přidán 1 ml 1x PBS. Pak jsme do média přidali MitoTracker® Red CMXRos (Invitrogen)
v ředění 1 : 200 000 nebo ER-TrackerTM Blue-White DPX (Invitrogen) v ředění 1 : 1 000
a inkubovali 20 minut ve 30 °C. Poté byly buňky stočeny 1 minutu při 1 000 x g a byl k ním
přidán nový 1 ml 1x PBS.
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20 µl buněk jsme přenesli na podložní sklíčko, stejně jako 20 µl rozehřáté 1% Lowgelling agarózy (Sigma). Tyto dvě kapky jsme promíchali, přikryli krycím sklem a ihned
pozorovali.

5.10.2 Fluorescenční značení HeLa buněk
Narostlé kultuře HeLa buněk bylo vyměněno médium za nové a byl přidán
MitoTracker® Red CMXRos (Invitrogen) v ředění 1 : 200 000. Po dvaceti minutách inkubace
bylo opět vyměněno médium a buňky byly pozorovány in vivo.

5.10.3 Příprava preparátů HeLa buněk na nepřímou imunofluorescenci
Buňky, narostlé na krycím sklíčku v jamce šesti jamkové destičky, byly fixovány aplikací
formaldehydu (Sigma-Aldrich) o výsledné 1% koncentraci přímo do média. Po 30 minutách
bylo médium odsáto a jamka byla 2x promyta 2 ml 1x PEM pufrem. Po přidání kapky azidu
sodného (Sigma) k PEM pufru mohly být kultury 1 – 2 týdny uchovávány v lednici.
Membrány byly permeabilizovány 10 minut přidáním 200 µl 1x PEM pufru
s 1% Tritonem-X (Serva). Buňky byly dále promývány 700 µl 1x PEM pufrem 3x po
pěti minutách. Nespecifická vazebná místa byla blokována 30 minut 100 µl roztoku
PEMBALG .
Složení	
  2x	
  PEM	
  pufru	
  (pH	
  =	
  6,9):	
  
200mM PIPES (Sigma)
2mM EGTA (Sigma)
0,2mM MgSO4 (Lachema)
Složení	
  PEMBALG:	
  
1% BSA (Sigma)
5% želatina (Sigma)
100mM L-lysin (Sigma-Aldrich)
0,1% azid sodný (Sigma)
Pro detekci proteinů značených GFP jsme použili myší (komerčně dostupnou)
monoklonální protilátku (Santa Cruz Biotechnology) ředěnou v PEMBALG 1 : 100. Pro
detekci proteinů značených HA-tagem jsme použili komerční krysí monoklonální protilátku
(Roche) ředěnou v PEMBALG 1 : 1 000. Endoplazmatické retikulum jsme značili komerční
králičí polyklonální protilátkou proti rezidentnímu luminálnímu proteinu calnexinu (Sigma38

Aldrich) ředěnou 1 : 500 v PEMBALG a mitochondrie králičí polyklonální protilátkou proti
mitochondriálnímu kanálu VDAC2 (voltage-dependent anion channel 2) (Sigma-Aldrich)
ředěnou 1 : 50 v PEMBALG. SNARE Sec22b jsme značili myší monoklonální protilátkou
(Santa Cruz Biotechnology) ředěnou 1 : 200 v PEMBALG. Jako sekundární protilátky jsme
používali anti-myší, anti-krysí a anti- králičí Alexa Fluor® Dyes (Invitrogen) ředěné 1 : 1 000
v PEMBALG, s jak červeným, tak zeleným fluorescenčním konjugátem.
Inkubace s protilátkou probíhala jednu hodinu. Mezi značením jednotlivými protilátkami
vždy proběhlo promývání 700 µl 1 x PEM pufru 3x po 5 minutách. Promývání proběhlo i po
aplikaci sekundární protilátky před zamontováním preparátu do VECTASHIELD® s DAPI
(Vector Laboratories), které obarvilo DNA.

5.11 Frakcionace	
  	
  
5.11.1 Frakcionace buněk Saccharomyces cerevisiae
Nejprve bylo do 20 ml média nasazeno inokulum, které bylo třepáno přes noc na 180 rpm
ve 30 °C. Druhého dne bylo z tohoto inokula nasazeno do 500 ml média takové množství
buněk, aby následující den byly kvasinky sklizeny v exponenciální fázi růstu (OD600 = 0,5 – 1).
Buňky byly usazeny centrifugací 10 minut při 3 000 x g, resuspendovány ve 20 ml H2O
a znovu stočeny, 5 minut při 3 000 x g. Pelet byl dále resuspendován v 20 ml Tris-DTT pufru
a směs byla 15 minut inkubována za občasného promíchání ve 30 °C teplé vodní lázni. Pak
byly buňky opět stočeny 5 minut při 3 000 x g. Pelet byl resuspendován v 2 ml předehřátého
1,2M sorbitolovém pufru a buňky dále stočeny 5 minut při 3 000 x g. Pelet byl zvážen
a smíchán se zymolyázou, na 1 g kvasinek přišlo 2,5 mg Zymolyase®20T (Nacalai Tesque),
která byla rozpuštěna v 2 ml předehřátého 1,2M sorbitolu. Se zymolyázou, která degraduje
stěnu kvasinky, byly buňky 30 minut inkubovány za občasného promíchání v 30 °C teplé vodní
lázni. Směs pak byla stočena 5 minut při 4 000 x g.
Od této chvíle byly buňky chlazeny na ledu a centrifugovány při 4 °C. Buňky byly
resuspendovány v 1,2M sorbitolovém pufru a stočeny při 4 000 x g 5 minut. Tento krok se
opakoval po odstranění supernatantu ještě jednou. Dále bylo k buňkám přidáno 25 ml BB 6,0
s 1x inhibitory peptidáz (Roche). Dále byly buňky homogenizovány v těsném Dounceově
homogenizátoru a po každých třiceti stlačeních kontrolovány pod mikroskopem. Pokud tato
šetrnější metoda nebyla účinná, byl použit ještě sonikátor 3 x 40 pulzů při amplitudě 40. Poté
byly nerozbité kvasinky a kusy stěn odtočeny centrifugací 5 minut na 5 000 x g. Vzniklý
supernatant byl vložen do ultracentrifugy (model OptimaTM MAX-XP Ultracentrifuge
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s rotorem MLA-80 [Beckman Coulter]), kde byly odděleny točením na 75 000 x g při 4 °C
20 minut membrány a membránové proteiny (pelet) od solubilních proteinů (supernatant).
Pro potřeby western blotu byla část rozvařena s 1x koncentrovaným vzorkovým pufrem –
20 µl supernatantu v 20 µl, 10 µl peletu v 40 µl vzorkového pufru (poměrný proteinový obsah
solubilní a membránové frakce byl optimalizován pomocí SDS-PAGE obarveným Coomassie
Brilliant Blue). Zbytek vzorku byl uchováván dlouhodobě v – 80 °C.
Složení	
  použitých	
  pufrů:	
  
Tris-‐DTT	
  pufr	
  
10 ml 1M Tris-SO4, pH 9,4 (Fluka)
1 ml 1M dithiotreitol (Sigma)
dH2O do 100 ml
1,2M	
  Sorbitol	
  pufr	
  
250 ml 2,4M sorbitol (Sigma)
10 ml 1M KPi, pH 7,4
dH2O do 500 ml
1M	
  KPi,	
  pH	
  7,4	
  
80,2 ml 1M K2HPO4 (Sigma)
19,8 ml 1M KH2PO4 (Sigma)
BB	
  6,0	
  
200 ml 2,4M sorbitol
2 ml 1M K+HEPES, pH 7,4 (Sigma)
dH2O do 100 ml
Coomassie	
  Brilliant	
  Blue	
  
400 – 500 mg Coomassie Brilliant Blue (Serva)
100 ml kyselina octová (Lach-Ner)
450 ml ethylalkohol (Lach-Ner)
450 ml dH2O
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5.11.2 Frakcionace HeLa buněk
Buňky byly odtrypsinovány, přemístěny do zkumavky a stočeny 5 minut při 1 000 x g.
Supernatant byl důkladně odsán a k peletu byl přidán 500 µl 1x PBS. Točení se opakovalo ještě
jednou a opět bylo přidáno 500 µl 1x PBS. Poté byly proti degradaci proteinů přidány 1x
inhibitory peptidáz (Roche). Dále byly buňky rozbity rychlým střídáním teplot (3 x přesun
z tekutého dusíku do lázně vytemperované na 37 °C) a sonikací 3 x 20 pulzů při amplitudě 60.
Vzniklý buněčný lyzát, který neobsahoval zbytky nerozbitých buněk, byl pak centrifugován
20 minut na 75 000 x g v ultracentrifuze při 4 °C (model OptimaTM MAX-XP Ultracentrifuge
s rotorem MLA-150 [Beckman Coulter]), čímž se oddělily buněčné membrány od cytosolu
a obsahu

organel.

Supernatant

(cytosol,

solubilní

proteiny,...)

a

pelet

(membrány

s membránovými proteiny) byly rozděleny do dvou zkumavek. Pelet byl rozpuštěn v 50 µl 1x
PBS a znovu k němu byly přidány inhibitory peptidáz.
Pro potřeby western blotu byla část rozvařena s 1x koncentrovaným vzorkovým pufrem –
50 µl supernatantu v 50 µl, 10 µl peletu v 40 µl vzorkového pufru (pomocí SDS-PAGE
obarvené Coomassie Brilliant Blue byl optimalizován poměr proteinů v solubilní
a membránové frakci). Zbytek vzorku byl uchováván dlouhodobě v – 80 °C.

5.12 Indukce	
  exprese	
  v	
  E.	
  coli	
  BL-‐21	
  a	
  tvorba	
  protilátek	
  proti	
  LpSNARE	
  
Vektor pET-42b s LpSNARE byl vložen do kompetentních bakterií BL21. Po nárůstu
pozitivních bakterií na plotně se selekčním antibiotikem byla jedna konkrétní kolonie setřena
do 3 ml LB a třepána 2 hodiny. Následně byla indukována exprese 1mM IPTG (1 ml
neindukovaných bakterií byl uschován v – 80 °C). Za 4 hodiny byly buňky stočeny, lyzovány
a velikost exprese byla zkontrolována na SDS-PAGE obarvené Coomassie Brilliant Blue.
Pokud byla tato exprese v malém objemu bakterií uspokojivá, buňky z téže kolonie byly
naočkovány do 10 ml LB média a třepány do dalšího dne. Narostlé bakterie pak byly
inokulovány do 1 l LB média a třepáním inkubovány. Ve chvíli, kdy kultura dosáhla při
OD600 = 0,5, byl přidán IPTG (Fermentas) s výslednou koncentrací 1 mM. Po 4 hodinách
inkubace s IPTG byly buňky 10 minut stáčeny na 5 000 x g při 4 °C. Pelet byl rozsuspendován
v 20 ml 1x PBS a znovu stočen.
K peletu pak bylo přidáno 20 ml pufru B a směs byla řádně promíchána a 20 minut
inkubována za mírného míchání při pokojové teplotě. Následně se směs stočila
v ultracentrifuze 20 minut na 60 000 x g (rotor MLA-80) při 25 °C. Pro kontrolu toho, že
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LpSNARE je solubilizovaný, vařili jsme 20 µl supernatantu s 20 µl a zhruba 5 µl peletu s 40 µl
vzorkového pufru a analyzovali jsme je na SDS-PAGE obarvené Coomassie Brilliant Blue.
Purifikace LpSNARE probíhala na koloně, která byla vyplněna agarózovými partikulemi
pokrytými niklem, PerfectPro Ni-NTA Agarose (5 Prime). Nejprve byl supernatant obsahující
LpSNARE inkubován 30 minut za mírného míchání s Ni-NTA partikulemi. Následně byla
směs nalita na plastovou kolonu, aby byla eliminována tekutá složka. Tento tzv. flow trought
byl uschován do – 20 °C pro případ, že se protein nenachytá na matrici. Celý objem kolonky
byl pak 2 x naplněn pufrem C, který prokapal. Následně začal být eluován protein za pomoci
kyselého pufru D (4 x 1 ml prokapaný do 4 různých zkumavek) a kyselého pufru E (také 4 x
1 ml).
Pro informaci, v jakém stadiu byl LpSNARE eluován, byly vzorky z D1 – D4 a E1 – E4
uvařeny se vzorkovým pufrem a zanalyzovány na SDS-PAGE. Pro potvrzení, že se opravdu
jedná o LpSNARE, byl ještě vzorek analyzován hmotnostní spektrometrií.
Vybrané frakce obsahující eluovaný LpSNARE pak byly spojeny a separovány na SDSPAGE. Odpovídající proteinový band byl vyříznut, promyt ve sterilní dH2O a 1x PBS.
Následně byl homogenizován za použití sterilního 1x PBS v Dounceově homogenizátoru.
Suspenze gelu byla použita pro vytvoření specifické polyklonální protilátky imunizací
laboratorního potkana. Potkan byl imunizován 5 x po třiceti dnech, v každé dávce bylo
přibližně 0,25 mg proteinu. Po třetí a čtvrté imunizaci byl odebrán testovací vzorek séra.
Potkan byl vykrven po pěti a půl měsících po první imunizaci. Za proces imunizace děkuji
Mgr. Janu Machovi a Mgr. Janu Pyrihovi.
Složení	
  použitých	
  pufrů	
  (1	
  l)	
  
Pufr	
  B	
  
13,8 g 100mM NaH2PO4 . 2H2O (Lach-Ner)
4,2 g 10 mM Tris HCl (Fluka)
480,5 g 8M urea (Sigma)
do 1 l dolít dH2O a pH = 8 titrovat NaOH (Penta)
Pufr	
  C	
  
13,8 g 100mM NaH2PO4 . 2H2O
1,2 g 10 mM Tris HCl
480,5 g 8M urea
do 1 l dolít dH2O a pH = 8 titrovat HCl (Penta)
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Pufr	
  D	
  
Viz. pufr C, odlišné pH = 5,9 (titrovat HCl)
Pufr	
  E	
  
Viz. pufr C, odlišné pH = 4,5 (titrovat HCl)

5.13 Kvasinkový	
  růstový	
  test	
  
Kvasinky YPH499 samotné i transformované prázdným vektorem pUG36 a pUG36 se
zaklonovaným LpSNARE byly třepány přes noc v tekutém médiu a potom naředěny na
OD600 = 0,2. Ředící řadou pak byl tento objem kvasinek ředěn do pěti zkumavek 20, 200,
2 000, 20 000 a 200 000 x.
3 µl ze zkumavek pak byly aplikovány v řadě na plotny s různými médii a pěstovány při
různých teplotách.

5.14 Kvasinkový	
  invertázový	
  test	
  
Pro provedení kvasinkového invertázového testu jsme se inspirovali článkem de Felipe et
al. Autoři se snažili za pomoci testu hledat efektorové proteiny legionely, jejichž exprese
u kvasinky vede k defektům v dráze vedoucí do vakuoly, např. nesprávné lokalizaci „trávicích“
proteinů. Protože mnoho genů vyžadovaných pro transport do vakuoly je také důležitých
v dráze vedoucí do lysozomu u vyšších eukaryot včetně savců, počáteční pozorování proteinu
u kvasinek může být posléze aplikováno na skutečné hostitele legionely (de Felipe et al., 2008).
SUC2 gen kóduje dva různé transkripty proteinu invertázy, které jsou téměř identické,
delší transkript se liší pouze o N-koncový signál, který směřuje tvořící se protein do ER. V GA
dále získává cukerné zbytky a posléze je exportován na povrch kvasinky, kde štěpí sacharózu
na glukózu a fruktózu. Jeho tvorba a export na povrch je ale podmíněn glukózou v prostředí.
Kratší transkript je lokalizovaný v cytoplazmě, tvořen je konstitutivně.
Solubilní karboxypeptidáza (CPY) je rezidentní protein vakuoly. V pozdním GA je
rozpoznáván receptorem a sortován do prevakuolárního endozomu, odkud se do vakuoly
dostává.
Test detekuje na povrchu kvasinky přítomnost fúzního proteinu složeného z CPY
a reportérového proteinu invertázy, který je za normálních podmínek transportován pouze do
vakuoly. Stimulem pro lokalizaci CPY-invertázy na povrchu kvasinek může být např. mutace
v endogenním faktoru, který se podílí na transportu proteinů od GA do vakuoly nebo obecně
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heterologní faktor jež interferuje s intracelulárním vezikulárním transportem (Darsow et al.,
2000).
Kvasinky kmene NSY01, které exprimují CPY-invertázu, byly pěstovány přes noc
v tekutém médiu. Namísto glukózy, jako zdroje energie, byla pro potřeby invertázového testu
zvolena galaktóza, která nestimuluje expresi endogenní invertázy a její výskyt na povrchu
kvasinky. Poté byly narostlé kvasinky přeočkovány na plotny s galaktózou a ponechány 3 dny
ve 30 °C.
Na plotnách narostlé kvasinky byly přelity roztokem obsahujícím všechny složky pro
detekci glukózy, kterou by měla invertáza za přítomnosti sacharózy produkovat. Reakce
o několika krocích byla zakončena oxidací bezbarvého o-dianisidinu na jeho barevnou formu,
díky tomu je možno experiment snadno vyhodnotit. Schéma detekce glukózy, potažmo
invertázové aktivity, je znázorněno na obr. 5.14. Přítomnosti agaru způsobí, že vytvořený
oxidovaný o-dianisidin nemůže snadno difundovat od konkrétní skupiny kvasinek.

Obr.

5.14:

Schéma

kvasinkového

invertázového

testu.

Reportérový

chimerický

protein

(CPY-

karboxypeptidáza+invertáza), který je díky chybné sekreci CPY lokalizován na povrchu kvasinky, hydrolyzuje
sacharózu na glukózu a fruktózu. Glukóza je glukóza oxidázou oxidována za vniku peroxidu vodíku. Ten je
posléze redukován křenovou peroxidázou (HRP) za současné oxidace bezbarvého o-dianisidinu na jeho barevnou
formu. Hnědým zabarvením tedy detekujeme přítomnost glukózy potažmo aktivitu invertázy.

Složení	
  100	
  ml	
  roztoku	
  (dostatek	
  pro	
  překrytí	
  20-‐ti	
  ploten):	
  
60 ml dH2O
4,3 g sacharóza (Lach-Ner)
10 ml 1M octan sodný, pH 5,5 (Sigma-Aldrich)
2 ml 20 mM N-ethylmaleimid (Sigma-Aldrich)
1 ml křenová peroxidáza (1 mg/ml) (Sigma)
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0,8 ml glukóza oxidáza (1 000 jednotek/ml) (Sigma)
6 ml o-dianisidin (10 mg/ml) (Sigma-Aldrich)
20 ml 3% agar (Oxoid) rozpuštěný v dH2O

5.15 Měření	
  luciferázové	
  aktivity	
  
Aktivitu luciferázy exprimované z pTRE-Tight vektoru v HeLa buňkách jsme měřili za
pomoci kitu Luciferase Reporter Gene Assay, high sensitivity (Roche) dle uvedeného
protokolu a luminometru Sirius (Berthold Technologies).
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6 Výsledky	
  
6.1 Bioinformatická	
  analýza	
  	
  
6.1.1 Identifikace LpSNARE
Pro vyhledání možných SNARE homologů v prokaryotických genomech jsme pomocí
programu HMMer vytvořili „hidden Markov model“ specifický pro SNARE proteiny. V rámci
proteinových sekvencí dostupných v Genbank jsme identifikovali jediného jasného zástupce
proteinové rodiny SNARE. Jedná se o protein dlouhý 97 aminokyselin (11,15 kDa).

6.1.2 SNARE motiv
Na obr. 6.1.2 je ukázán SNARE motiv v LpSNARE za použití SNARE databáze
výzkumné skupiny Dr. Dirka Fasshaauera. LpSNARE je klasifikován dle přítomnosti
glutaminu v nulté vrstvě jako Q-SNARE. V jednom případě bylo dokonce odhadnuto místo
působení LpSNARE v endozomálním transportu. V případě interakce s jinými SNARE by se
měl teoreticky kombinovat s dalšími dvěma Q-SNARE a jedním R-SNARE (Fasshauer et al.,
1998).

Obr. 6.1.2: Tři možnosti SNARE motivu LpSNARE. Dle prvního motivu by se mohl LpSNARE účastnit
endozomálního transportu. V nulté vrstvě se vyskytuje glutamin (červeně). Zeleně jsou označeny hydrofobní
aminokyseliny, které tvoří ostatní vrstvy SNARE motivu a ve vytvářejícím se SNARE komplexu chrání ionickou
interakci uvnitř nulté vrstvy před okolním prostředím.
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Do experimentálních analýz jsme zahrnuli LpSNARE se záměnnou mutací v nulté vrstvě
(LpSNAREmut). Glutamin byl zaměněn za leucin. Absence glutaminu v nulté vrstvě by mohla
neutralizovat případný fenotyp.

6.1.3 Původ LpSNARE
Program blastp jako první tři nejpodobnější proteiny k LpSNARE vyhodnotil proteiny
z rostlinných organismů, z nichž dva jsou predikované SNARE (syntaxin-52-like z Fragaria
vesca [XP 004294426.1], E-value 2e-10, hypotetický protein z Capsella rubella [EOA35661.1],
E-value 4e-09, a syntaxin-51-like z Cucumis sativus [XP 004151390.1]), E-value 6e-09. Teprve
na čtvrtém místě je protein z možného hostitele legionely, améby Dictyostelium fasciculatum,
Syntaxin 8 (XP 004363183.1), E-value 9e-09. Alignment aminokyselinových sekvencí proteinů
je na obr. 6.1.3.
Dictyostelium
LpSNARE
Fragaria
Capsella
Cucumis

----------MYNNNN-----NSGNYNNWGNGSGGGSGYNNN----------------------------------------------------------------------------MASSSDSWMKEYNEAVKLSDDISGMISERS--SFPASGPETQRHVSAIRRKITILGTRLD
MASSSDAWVREYNEALKLSEDINGMMSERN--AAGLTGPDAQRRASAIRRKITILGTRLD
MAYTLESWTKEYNEALKLSEDINGMISERS--SLAASGPEAQRHASAIRRKITILGTRLD

Dictyostelium
LpSNARE
Fragaria
Capsella
Cucumis

---------------NNNNNNSNKPNFNQPYLSD--AAKSALLFEGATNNNNNNGNRKWG
--------------------------------------------------------MKKN
SLQSELSTLPGKQHITAKEMNRRK-DMIANLKSKVSQMSSTLT-SHSGNRDSLLGPEISK
SLQSLLVKVPGKQNVSDKEMNRRK-DMVANLRSKTNQVASTLNMSNFANRDSLLGPDIKP
TLQSQLPKLQGKQPIPEKEMNRRR-DMIGNLRSKAKQMASTLNMSNFANRDSLLGPEIKP

Dictyostelium
LpSNARE
Fragaria
Capsella
Cucumis

VKETEESSSYSNNQILDRNTQVMKEQDQLLDSLSYSVTRQKELAIGIGSEAESQSIMLDD
SSTKKILSSLSNTELQEKQELMMREQDEQLDILLKTVTRTYEIAEAIQEELTSQNKLIDG
ADAMGRTAGLDNYGLVGLQRQVMKEQDEGLDRLEETVVSTKHIALAVNEELTLHTRLIDD
DDALNRVSGMDNQGIVVFQRQVMREQDEGLEKLEETVMSTKHIALAVNEELTLQTRLIDD
ADVVNRTEGLDNRGLVGFQRQIMREQDEGLEKLEGTIISTKHIALAVNEELNLHTRLIDD
.
. .* :
: :*:***: *: * ::
.:* .: .*
:. ::*

Dictyostelium
LpSNARE
Fragaria
Capsella
Cucumis

LNSHVDSTHGRLRNANKSLVRLTQDAKTTPYWIIICVLFLVLIVVSVLAMAV-----LNEHVEKTDGKVENTTKKVEALIPEVRSSCFLM------------------------LDEHVDVTDSRLQRVQKNLAALNKRTKGGCSCM--CMLLAVLGIVGLVAVIFLLIKYL
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Obr. 6.1.3: Alignment sekvencí proteinů LpSNARE, syntaxin-52-like (Fragaria vesca), hypotetický protein
(Capsella rubella), syntaxin-52-like (Cucumis sativus) a Syntaxin 8 (Dictyostelium fasciculatum). Proteinové
sekvence byly vybrány na základě vyhledávání programu blastp jako příbuzné LpSNARE. Červeně jsou označeny
předpokládané transmembránové domény.

6.1.4 Topologie LpSNARE
Pro zjištění topologie LpSNARE byl použit server TMHMM. Program nepředpověděl
žádnou

transmembránovou

doménu.

Alignment
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na

obr.

6.1.3

obsahuje

označení

transmembránových domén LpSNARE příbuzných proteinů. Na obr. 6.1.4 jsou k porovnání
mapy LpSNARE a Syntaxin 8 Dictyostelium fasciculatum vygenerované serverem TMHMM,
z nichž LpSNARE nemá hydrofobní doménu a Syntaxin 8 ji jako typický SNARE obsahuje.
A

B

Obr. 6.1.4: Mapy predikcí transmembránových domén. [A] Syntaxin 8 Dictyostelium fasciculatum s jednou
predikovanou transmembránovou doménou tvořenou aminokyselinami 159 – 181 na C-konci typickou pro
SNARE proteiny. [B] Solubilní LpSNARE.

6.1.5 Možnosti připoutání LpSNARE k membráně
Protože všechny SNARE proteiny v eukaryotické buňce jsou připoutány k membráně
buď transmembránovou doménou nebo palmitoylací, jak je to v případě SNAP-25, rozhodli
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jsme se otestovat, zda LpSNARE neobsahuje motiv pro posttranslační modifikaci, která by ho
mohla vázat k membráně (Chen a Scheller, 2001).
Program CSS-Palm 3.0 predikoval zcela na C-konci jeden motiv pro palmitoylaci. Jako
další posttranslační modifikace byla predikována geranylgeranylace programem PrePS.

6.2 Exprese	
  LpSNARE	
  a	
  LpSNAREmut	
  v	
  Saccharomyces	
  cerevisiae	
  
Z důvodu jednodušší experimentální práce jsme zvolili k prvním pokusům kvasinku
Saccharomyces cerevisiae jako vhodný modelový buněčný systém. Ten se již v minulosti
osvědčil pro analýzu řady efektorových proteinů L. pneumophila (např. de Felipe et al., 2008).

6.2.1 Lokalizace

DIC

GFP

ER-Tr

GFP+DAPI

Obr. 6.2.1a: Ze snímků je vidět zřejmá kolokalizace LpSNARE s ER. V pořadí zleva: DIC, lokalizace LpSNARE
pozorovaného pomocí GFP, lokalizace ER značeného ER-Tracker a překryv LpSNARE s ER.

DIC

GFP

ER-Tr

GFP+DAPI

Obr. 6.2.1b: Ze snímků je vidět kolokalizace LpSNAREmut s ER. V pořadí zleva: DIC, lokalizace LpSNAREmut
pozorovaného pomocí GFP, lokalizace ER značeného ER-Tracker a překryv LpSNAREmut s ER.

Lokalizaci LpSNARE a LpSNAREmut v kvasinkách jsme sledovali in vivo za pomoci
jejich exprese s GFP. Zároveň s proteiny zájmu jsme označili i jiné buněčné organely,
mitochondrie a ER, abychom objevili případnou kolokalizaci. Na obr. 6.2.1a je vidět jasná
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kolokalizace LpSNARE a ER značeného ER-TrackerTM Blue-White DPX v kvasinkách kmene
YPH499, na obr. 6.2.1b kolokalizace LpSNAREmut a ER v kvasinkách kmene NSY01.

6.2.2 Topologie
Abychom zjistili, jestli je LpSNARE a LpSNAREmut v kvasinkách cytoplazmatický
nebo membránový, vytvořili jsme z kmene NSY01 transformovaného pUG36 s LpSNARE
a pUG36 s LpSNAREmut buněčné frakce. Rozpustné proteiny zůstaly po frakcionaci
buněčného lyzátu v supernatantu, zatímco membránové přešly do peletu. Na obr. 6.2.2a je
SDS-PAGE, která ukazuje poměrné množství proteinů v jednotlivých frakcích.
Super
SN SNmut

Pelet
SN SNmut

Obr. 6.2.2a: SDS-PAGE znázorňující poměrné množství proteinů v jednotlivých frakcích vytvořených z kvasinek
kmene NSY01 transformovaných pUG36 s LpSNARE a LpSNAREmut. Solubilní frakce (Super) a membránová
(Pelet) ukazují jak LpSNARE (SN), tak LpSNAREmut (SNmut).

Protilátku proti alfa-tubulinu, proteinu o 50 kDa, jsme použili jako kontrolu pro
cytoplazmatickou frakci. Kontrolou pro membránovou frakci byla protilátka proti
mitochondriálnímu Tom20 o 23 kDa. LpSNARE a LpSNAREmut byly detekovány protilátkou
proti GFP. Obr. 6.2.2b ukazuje výsledek western blotu. Ačkoli se frakce nepodařilo oddělit
úplně, jak divoký, tak mutovaný SNARE v kvasince vykazují jasnou vazbu na membránu.
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Super
SN
SNmut

Pelet
SN

SNmut

GFP

Tom20

Alfa-tubulin

Obr. 6.2.2b: LpSNARE i LpSNAREmut v kvasince jsou obsaženy v membránové frakci buněčného lyzátu
kvasinek. Pro frakci se solubilními proteiny byl jako kontrola zvolen alfa-tubulin (dole), pro frakci
s membránovými proteiny Tom20 (uprostřed). LpSNARE (SN) a LpSNAREmut (SNmut) byly značeny
protilátkou proti GFP (nahoře). Ačkoli se nepodařilo frakce zcela oddělit, správná lokalizace kontrol je zřejmá –
alfa-tubulin náleží do frakce solubilních proteinů (super), Tom20 do frakce membránových proteinů (pelet).

6.2.3 Kvasinkový růstový test
Na základě úspěšné exprese LpSNARE v kvasince jsme se pokusili zjistit, zda se
přítomnost proteinu projeví v růstovém fenotypu, a případně tak naznačí jeho možnou funkci.

YPH499+pUG36+LpSNARE

YPH499+pUG36
YPH499

Obr. 6.2.3: YPG plotna s ředícími řadami kvasinek, zleva doprava: OD600= 0,2; dále jeho ředění 20, 200, 2 000,
20 000 a 200 000 x. První řada náleží YPH499 exprimující LpSNARE, druhá YPH499 s prázdným vektorem
pUG36 a třetí řada YPH499.
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Na plotny s médii YPD, YPG a YPE jsme aplikovali do třech řad pod sebe ředící řadu
kvasinek YPH499, YPH499 s prázdným pUG36 vektorem jako negativní kontroly a YPH499
s pUG36 s vloženým LpSNARE. Kvasinky jsme potom pěstovali při teplotách 21, 30 a 37 °C.
Příkladem poslouží obr. 6.2.3 plotny s YPG, na které kvasinky vyrostly při vyšší teplotě, 37 °C.
Kvasinky produkující LpSNARE na žádné z kombinací růstového média a teploty
nevykazovaly jakýkoli růstový defekt nebo zvláštní morfologii kolonie oproti negativním
kontrolám.

6.2.4 Kvasinkový invertázový test

5
B
4

6

B

B

3

1
2

Obr. 6.2.4: Kvasinky kmene NSY01 překryté směsí pro detekci invertázové aktivity. Plotna s mediem YPGal. 1 –
prázdný pUG36 (negativní kontrola), 2 – pNS00 s Vps4 (pozitivní kontrola), 3 – prázdný pNS00, 4 –
netransformované kvasinky NSY01 (negativní kontroly), 5 – pUG36 s LpSNAREmut, 6 – pUG36 s LpSNARE.
Hnědé zabarvení poukazuje na defektní sekreci reportérového proteinu invertázy na povrch kvasinky.

Abychom zjistili, jestli exprese LpSNARE v kvasinkách nějakým způsobem narušuje
sekreční dráhu, rozhodli jsme se pro invertázový test. Na obr. 6.2.4 je plotna s SDGal
s narostlými kvasinkami NSY01, NSY01 transformovanými prázdným vektorem pUG36
a vektorem pNS00 (negativní kontroly), pNS00 s Vps4 (pozitivní kontrola) a pUG36
s lpSNARE a lpSNAREmut. Vps4 je gen kvasinky, jehož produkt VPS4 se podílí na transportu
proteinů do vakuoly (Robinson et al., 1988; Rothman et al., 1989). Hnědé zabarvení by mělo
poukazovat na defektní sekreci invertázy na povrch kvasinky. Pozitivní kontrola se sice po
okrajích zabarvila [2], ale negativní kontrola částečně také [3,4]. Výsledek testu tedy není
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směrodatný. Ačkoli jsme test zkoušeli opakovat několikrát, bohužel se nám zatím nepodařil
zoptimalizovat tak, aby z něj vzešly reprodukovatelné výsledky.

6.3 Exprese	
  LpSNARE,	
  LpSNAREmut	
  v	
  HeLa	
  buňkách	
  
Na

základě

absence

jasného

fenotypu

způsobeném

přítomností

LpSNARE

v Saccharomyces cerevisiae jsme se rozhodli pro expresi proteinu v lidském buněčném modelu
HeLa buněk. Protože naše laboratoř neměla doposud žádné zkušenosti s tímto modelem, bylo
naším úkolem postupně zavést metodiku kultivace, transfekce a následných mikroskopických
a biochemických analýz.

6.3.1 Test transfekčních činidel

100000.00	
  
10000.00	
  

log10 RLU/s

1000.00	
  
100.00	
  
10.00	
  
1.00	
  
0.10	
  
0.01	
  

Graf. 6.3.1: Graf znázorňuje aktivitu luciferázy v RLU/s naměřenou v luciferázovém testu, potažmo efektivitu
transfekce HeLa buněk. Transfekce činidly Lipofectamine® 2000 a DreamFectemTMGold byla tisíckrát účinnější
než transfekce činidlem XfectTM s různými doporučenými koncentracemi DNA.

Abychom efektivně transfekovali HeLa buňky, rozhodli jsme se pro test transfekčních
činidel. Vybírali jsme mezi Lipofectamine® 2000, DreamFectTM Gold a XfectTM. XfectTM byl
použit v kombinaci s různými koncentracemi DNA (2 500, 5 000 a 7 500 ng DNA). Do linie
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buněk exprimující Tet-On Advanced transkripční faktor jsme vložili vektor pTRE-Tight-Luc
nesoucí luciferázu jako reportérový gen. Den po indukci exprese doxycyklinem jsme provedli
luciferázový test. Graf 6.3.1 znázorňuje výsledky tohoto testu. Nejlépe z testu vyšel
Lipofectamine® 2000, který byl následně k transfekcím používán.

6.3.2 Lokalizace
Na základě úspěšného zvládnutí transfekce HeLa buněk jsme zahájili transfekci s pTRETight se zaklonovaným lpSNARE a lpSNAREmut.
První problém vyplynul hned vzápětí. Ukázalo se, že LpSNARE je pro savčí buňky
toxický; okamžitě po začátku jeho exprese na základě indukce doxycyklinem začíná docházet
k apoptóze, která se přenáší i na netransfekované buňky v kultuře. Stejný fenotyp, ale s mírným
zpožděním asi 20 hodin, vykázala i exprese LpSNAREmut. Již během procesu transfekce, který
trval 24 hodin, začalo hodně buněk umírat, zatímco v kontrolách pouze s Lipofectamine® 2000
nebo DNA k takovému ubýtku buněk nedocházelo. Blebující buňka je zachycena na obr. 6.3.2a
(LpSNARE) a 6.3.2b (LpSNAREmut). Pro získání dat o lokalizaci jsme proteiny exprimovali
tranzientně. Z důvodu zafixování ještě živých buněk jsme buňky na preparáty pro nepřímou
imunofluorescenci fixovali 5 hodin (LpSNARE) a 24 hodin (LpSNAREmut) po indukci.

DIC

GFP

CANX

Merge

Obr. 6.3.2a: Blebující HeLa buňka exprimující LpSNARE. LpSNARE je značen protilátkou proti GFP. Pomocí
protilátky proti calnexinu (CANX) je značeno i ER.

GFP

GFP+ DIC

Obr. 6.3.2b: Blebující HeLa buňka exprimující LpSNAREmut, který je značený protilátkou proti GFP.
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Jak vidíme na obr. 6.3.2a a 6.3.2c, kolokalizace LpSNARE značeného protilátkou proti
GFP s ER značeného protilátkou proti calnexinu ukázala, že LpSNARE není součástí ER a jeho
lokalizace je cytoplazmatická.

DIC

GFP

CANX

Merge

Obr. 6.3.2c: Lokalizace LpSNARE v HeLa buňkách je cytoplazmatická. LpSNARE je značený protilátkou proti
GFP, ER protilátkou proti luminálnímu proteinu ER, calnexinu (CANX). V levém horním rohu apoptotická buňka,
uprostřed ještě přežívající ležící buňka.

Kromě zpožděného zániku kultury vykázal LpSNAREmut ještě další odlišnost oproti
LpSNARE, a to ve své lokalizaci. Stejně jako LpSNARE, vyskytoval se LpSNAREmut
v cytoplazmě (obr. 6.3.2d), ale zároveň se asi ve třetině pozorovaných buněk vyskytoval
lokalizovaně (obr. 6.3.2e). Nejedná se ovšem o ER, jak je vidět na obr. 6.3.2f.

GFP

GFP+ DIC

Obr. 6.3.2d: Cytoplazmatická lokalizace LpSNAREmut značeného protilátkou proti GFP v HeLa buňce.

55

GFP

GFP+ DIC

GFP

GFP+ DIC

Obr. 6.3.2e: Kompartmentalizovaná lokalizace LpSNAREmut značeného protilátkou proti GFP v HeLa buňce.

DIC

GFP

CANX

Merge

Obr. 6.3.2f: V HeLa buňce LpSNAREmut značený protilátkou proti GFP nekolokalizuje s ER značeným
protilátkou proti jeho luminálnímu proteinu calnexinu (CANX).

Na obr. 6.3.2g jsou vyfocené dvě buňky, z nichž jedna má LpSNAREmut signál
lokalizovaný, zatímco druhá ho má částečně lokalizovaný a částečně přelitý do cytoplazmy.
Hypoteticky zde pozorujeme postup proteinu, který nejdříve vysytí svoje reakční partnery
a posléze začne být při pokračující expresi solubilní a jeho množství následně podmíní
apoptózu.
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DIC

GFP

GFP+ DIC

Obr. 6.3.2g: Lokalizace LpSNAREmut značeného protilátkou proti GFP v HeLa buňce. Vrchní buňka vykazuje
kompartmentalizovanou lokalizaci, zatímco signál LpSNAREmut spodní buňky je jak kompartmentalizovaný, tak
již přelitý v cytoplazmě.

6.3.3 Topologie
Pro

potvrzení

výsledků

z

fluorescenční

mikroskopie,

zda

jsou

LpSNARE

a LpSNAREmut sulubilní nebo membránově vázané v buňkách savčího modelu, provedli jsme
po doxycyklinové indukci frakcionaci buněk, které byly transfekované Tet-On Advanced
systémem. Bohužel se nám nepodařilo protein ani v jedné z frakcí zaznamenat. Lze to vysvětlit
tím, že transfekce buněk není dostatečně účinná a že tranzientní expresí nevznikne takové
množství proteinu, které by bylo se ztrátami během přípravy vzorků detekovatelné na western
blotu.

6.3.4 Selekce
Abychom pro další pokusy měli větší množství proteinu, rozhodli jsme se HeLa buňky
již selektované na přítomnost transkripčního aktivátoru Tet-On Advanced selektovat ještě pro
transfekci pTRE-Tight se zaklonovaným LpSNARE a LpSNAREmut.
Za čtyři týdny po transfekci a začátku selekce se začaly objevovat kolonie. Jakmile byly
makroskopicky viditelné, přeočkovali jsme je cylindrovou metodou do nových destiček. Když
se přeočkované kolonie rozrostly, části z nich jsme indukovali doxycyklinem a testovali na
přítomnost proteinu jak tvorbou preparátů, na které jsme aplikovali protilátky proti HA-tagu
a GFP, tak western blotem. Bohužel se nám zatím nepodařilo vyselektovat ani jednu linii, která
by LpSNARE a LpSNAREmut stabilně produkovala a poskytla nám tak dostatek materiálu na
biochemickou charakterizaci proteinu.
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6.4 Specifická	
  polyklonální	
  anti-‐LpSNARE	
  protilátka	
  
Naším dalším záměrem bylo vytvořit specifickou polyklonální protilátku, jež bychom
mohli následně využít pro detekci přirozeného proteinu v L. pneumophila i pro analýzu
netagovaného proteinu v heterologních systémech (kvasinky, HeLa buňky, améby).
Pro potřebu tvorby protilátek jsme transformovali kompetentní bakterie pET-42b
vektorem se zaklonovaným LpSNARE. Tvorbu His-tag LpSNARE jsme pak indukovali 1mM
IPTG, nejprve pro otestování efektivity v malém objemu bakterií. Jak je vidět na obr. 6.4a,
exprese LpSNARE byla skutečně obrovská, a proto jsme použili tyto bakterie k tvorbě proteinu
za účelem jeho purifikace.
1

2

3

4

~15 kDa
A
B

~10 kDa

Obr. 6.4a: Heterologní exprese LpSNARE v buňkách Escherichia coli BL-21. Sloupce 2 – 4 jsou buňky
indukované 1mM IPTG, sloupec 1 jsou neindukované buňky. Šipka A ukazuje předpokládanou velikost
LpSNARE, šipka B procesovaný produkt LpSNARE.

Po rozdělení solubilní a nesolubilní složky buněk jsme zjistili, že LpSNARE je
v bakteriální buňce za denaturujících podmínek rozpustný (obr. 6.4b, sloupec A ukazuje
solubilní frakci). S Ni-NTA jsme tedy promíchali solubilní složku a LpSNARE z ní
purifikovali. Na obr. 6.4b je dále vidět postupné uvolňování proteinu z matrice za použití
kyselých pufrů. Ačkoli jsou na SDS-PAGE dva bandy, hmotností spektrometrie oba dva
vyhodnotila jako LpSNARE. Pozorované bandy tak zřejmě představují produkty alternativní
translace nebo kompletní a částečně degradovanou variantu proteinu. K imunizaci potkana byl
použit spojený eluát E1 – E4.
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Obr.	
   6.4b:	
   SDS-‐PAGE	
   znázorňující	
   frakci	
   lyzátu	
   expresních	
   bakterií	
   BL21	
   obsahující	
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   proteiny,	
  
mezi	
  nimiž	
  se	
  ve	
  velkém	
  množství	
  vyskytuje	
  i	
  LpSNARE	
  (dva	
  tlusté	
  bandy)	
  [A]	
  a	
  přes	
  kolonu	
  vypurifikovaný	
  

-Lp
SN
AR
Em
GF
P

GF
P

GF
P

-Lp
SN
AR
E

ut

LpSNARE	
  [D1	
  –	
  D4,	
  E1	
  –	
  E4],	
  který	
  byl	
  použit	
  k	
  imunizaci	
  potkana.	
  

~55 kDa
~35 kDa

Obr. 6.4c: Western blot s lyzátem NSY01 exprimující GFP-LpSNARE, GFP-LpSNAREmut a samotné GFP. Jako
primární protilátka bylo použito druhé testovací sérum z LpSNARE imunizovaného potkana. Červenými rámečky
je označena předpokládaná velikost LpSNARE a LpSNAREmut.

Během imunizace jsme odebrali dva testovací vzorky séra, které jsme použili jako
primární protilátku na western blot v ředění 1 : 200. Bohužel jsme nedisponovali přímo lyzátem
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legionely, proto jsme museli sérum testovat na lyzátu kvasinek NSY01 exprimujících GFPLpSNARE, GFP-LpSNAREmut a samotné GFP. Na obr. 6.4c je vyvolaný western blot
s LpSNARE a LpSNAREmut rozpoznaných druhým kontrolním sérem. Po tomto testovacím
vzorku jsme potkana vykrvili.

6.5 Výsledky	
  spolupracující	
  laboratoře	
  	
  
6.5.1 Translokace LpSNARE během infekce
Za účelem zjištění, zda je LpSNARE translokován legionelou během infekce do
hostitelské buňky, poskytli jsme sekvenci genu lpSNARE laboratoři prof. E. Hartland
(Univerzity of Melbourne, Australia).

Graf. 6.5.1: Graf znázorňuje relativní koncentraci cAMP v hostitelské buňce během infekce legionely. Po
translokaci fúzního proteinu zájmu s CyaA koncentrace cAMP signifikantně stoupá, jako je tomu u pozitivních
kontrol RalF (WT) a LegC2 (WT). Jejich translokace je Dot/Icm závislý proces, protože koncentrace cAMP
nestoupá u negativních kontrol, mutantů v genu dotA. Poslední dva sloupce grafu ukazují, že i LpSNARE
(LPC_2110) je translokován a že je to Dot/Icm závislý proces.

Na univerzitě v Melbourne byl vytvořen fúzní gen lpSNARE s kalmodulin-dependentní
adenylát cyklázou, CyaA, a vložen do legionely. Transformované bakterie, a to jak divoký
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kmen, tak i mutant v genu dotA, byly použity k infekci savčích buněk, u kterých byla následně
měřena koncentrace cAMP. Graf 6.5.1 ukazuje signifikantní nárůst koncentrace cAMP
v buňkách infikovaných divokým kmenem, zatímco v buňkách infikovaných dotA mutantem
koncentrace cAMP nestoupá. Pro zajištění věrohodnosti experimentu byly použity pozitivní
kontroly, buňky infikované divokým kmenem legionel a negativní kontroly, buňky infikované
dotA mutanty transformovanými RalF-CyaA a LegC2-CyaA.
Souhrnem, LpSNARE je během infekce translokován do hostitelské buňky a je to
Dot/Icm závislý proces.

6.5.2 Interakce LpSNARE s hostitelskými molekulami
Za pomoci GST-Pull Down experimentu (LpSNARE byl izolován pomocí GST-tagu
z lyzátu HeLa buněk) byly identifikovány molekuly s afinitou k LpSNARE. Hmotnostní
spektrometrie pak tyto molekuly rozpoznala jako lidské SNARE proteiny Sec22b, VAMP4
a VAMP8.
Na základě těchto výsledků jsme se my pokusili kolokalizovat LpSNARE
a LpSNAREmut se Sec22b. Dosavadní výsledky však nepotvrdily specifickou kolokalizaci
těchto proteinů (viz např. obr. 6.5.2).

DIC

HA

Sec22b
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Obr. 6.5.2: Kolokalizace LpSNAREmut značeným protilátkou proti HA-tagu se Sec22b se nezdařila.

6.6 Exprese	
  LncP	
  v	
  HeLa	
  buňkách	
  
Vedlejším cílem této diplomové práce bylo selektovat linie s vloženým LncP pro budoucí
pokusy zjišťující vlastnosti LncP jako mitochondriálního přenašeče.
LncP je do mitochondrie lokalizován (Dolezal et al., 2012). Na obr. 6.6 je vidět LncP
tranzientně exprimovaný z vektoru pEGFP-C1 24 hodin po transfekci. Mitochondrie je značena
MitoTracker® Red CMXRos. DIC fotka bohužel chybí kvůli špatné kvalitě při focení skrz
médium.
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Obr. 6.6: Exprese GFP-LncP z pEGFP-C1. LncP je značen protilátkou proti GFP (vlevo), mitochondrie
MitoTracker (uprostřed). LncP je mitochondriální protein, jeho kolokalizace s mitochondrií je patrná (vpravo).
DIC fotka bohužel chybí kvůli špatné kvalitě způsobené focením buněk skrz médium.

Pro další zamýšlené pokusy s LncP jsme se pokusili vyselektovat linii exprimující tento
protein, transfekovanou pEGFP-C1 vektorem. Už po dvou týdnech od transfekce a začátku
selekce začaly být v kultivační destičce patrné přeživší kolonie. Potom, co tyto kolonie dorostly
makroskopických velikostí, některé z nich jsme vybrali a cylindrovou metodou přeočkovali na
novou destičku. Hned jak se buňky rozrostly, testovali jsme je na přítomnost proteinu. Pomocí
fluorescence a western blotu jsme však nezaznamenali přítomnost proteinu. Buňky si tedy
pravděpodobně ponechaly rezistenci proti selekčnímu antibiotiku, expresi proteinu ale ztratily.
Podobně se nepodařila ani selekce za použití pTet-On Advanced systému.
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7 Diskuse	
  
Genom

bakterie

Legionella

pneumophila

kóduje

velké

množství

proteinů

s eukaryotickými doménami, tzv. eukaryotic-like proteiny (Cazalet et al., 2004; de Felipe et al.,
2005). Mgr. Pavlovi Doležalovi, PhD se spolupracovníky se podařilo v genomu
L. pneumophila kmene 130b najít gen pro LncP. LncP byl zařazen do rodiny proteinů, které se
v eukaryotické buňce podílejí na transportu metabolitů skrz vnitřní mitochondriální membránu
a do mitochondrie byl i experimentálně lokalizován (Dolezal et al., 2012). Úspěch v nalezení
nového eukaryotického genu v genomu legionely byl motivací pro hledání dalších takových
genů. Zaměřili jsme se tedy na hledání eukaryotických genů, jejichž produkty by mohly mít
vliv na buněčný transport. V genomu L. pneumophila kmene Corby jsme úspěšně objevili
homolog eukaryotických SNARE proteinů, který jsme pracovně nazvali LpSNARE.

7.1 LpSNARE	
  
Přítomnost skutečného eukaryotického SNARE v bakteriální buňce je naprosto unikátní
záležitost. Některé patogenní organismy sice obsahují proteiny, které jsou se SNARE schopny
specificky interagovat, podporovat fúze či je naopak blokovat. Jedná se ale o proteiny, které
jsou podobné struktury jako SNARE proteiny, obsahující „coiled-coil“ motivy, ale nemají se
SNARE proteiny společný evoluční původ. Dobrým příkladem může být IncA (Inclusion
protein A), protein obligátních intracelulárních parazitů ze skupiny Chlamydiae, který SNARE
úspěšně napodobuje a v závislosti na situaci buď fúzi zprostředkovává, nebo blokuje.
Chlamydie, stejně jako legionely, unikají fagolysozomální fúzi (Friis, 1972; Wyrick
a Brownridge, 1978) a žijí v buněčném kompartmentu zvaném inkluze. Jedním z faktorů, který
napomáhá zabránění fúze s lysozomem, je právě protein IncA, který byl poprvé
objeven v asociaci s inkluzí Chlamydia psittaci (Rockey et al., 1995) a který je do hostitelské
buňky zasílán přes sekreční systém typu III (Subtil et al., 2001). IncA byl zjištěn i u dalších
druhů chlamydií, jeho mezidruhová podobnost je však velmi nízká, pouhých 20 % stejných
aminokyselin, které jsou rozloženy podél celé molekuly. Obecná organizace ale zůstává stejná.
Krátká N-koncová doména, rozsáhlá hydrofobní doména a cytoplazmatická C-koncová
doména, u které je po celé délce u všech IncA s vysokou pravděpodobností predikovaná
„coiled-coil“ struktura (Delevoye et al., 2004). IncA Chlamydia trachomatis (CtrIncA)
(Bannantine et al., 1998) se podílí na homotypické fúzi inkluzí, což bylo zjištěno dvěma
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nezávislými studiemi. (i) Mikroinjekce protilátky proti IncA blokovala fúzi inkluzí uvnitř
hostitelské buňky (Hackstadt et al., 1999). (ii) U skupiny klinických izolátů C. trachomatis,
které neprodukují IncA, nedochází ke spojování jednotlivých inkluzí (Suchland et al., 2000).
Na základě zjištění, že CtrIncA může sám se sebou vytvářet dimery a pravděpodobně
i tetramery a že C-koncová doména v predikované „coiled-coil“ struktuře obsahuje SNARE
motiv, byla vymodelována struktura tetrameru CtrIncA, jehož vlastnosti připomínaly SNARE
komplex (Delevoye et al., 2004). Podrobnější bioinformatickou analýzou byly v IncA nalezeny
dva SNARE motivy. Zatímco N-koncový SNARE motiv obsahuje u většiny druhů R nebo Q
v nulté vrstvě, druhý SNARE motiv blíže k hydrofobní doméně dává v nulté vrstvě přednost
threoninu. CtrIncA přímo interaguje s hostitelkými SNARE proteiny (Delevoye et al., 2008).
Experimentálně bylo zjištěno, že se každý nově nasyntetizovaný CtrIncA nejprve váže na
hostitelské SNARE přítomné na inkluzi tak, aby byly nepřístupné pro přirozené buněčné fúze.
Potom, co dojde k zablokování hostitelských SNARE, může docházet k dalším reakcím, např.
právě k homotypickým fúzím prováděnými volnými CtrIncA. Tato reakce je zprostředkována
SNARE motivem blíže hydrofobní doméně (Paumet et al., 2009), ačkoli SNARE motiv
s glutaminem v nulté vrstvě na C-koncová doméně CtrIncA vykazuje vyšší skóre alignmentu
k eukaryotickému SNARE (Delevoye et al., 2008). Mechanismus vyvazování hostitelských
SNARE bakteriálním CtrIncA je podobný mechanismu funkce eukaryotického inhibičního
SNARE (i-SNARE) (Paumet et al., 2009). I-SNARE může nahradit jednu podjednotku
tetrameru SNARE a tak zablokovat jeho funkci. Na příkladu Golgiho aparátu bylo ukázáno, že
gradient i-SNARE napříč jeho cisternami blokuje SNARE zprostředkovávanou fúzi a tento
mechanismus je asi používán k doladění specifity fúze (Varlamov et al., 2004).
Na základě těchto informací jsme formulovali hypotézu o možné funkci lpSNARE
v biologii legionely. Tento protein, pokud je sekretovaný do hostitelské buňky, by mohl
manipulovat s jejím endomembránovým systémem za účelem úspěšného vytvoření a udržení
LCV. Může např. fungovat jako i-SNARE u chlamydie a napomáhat blokaci fúze
s lysozomem. To by bylo v souladu s předpokladem lokace funkce LpSNARE, které bylo
vygenerováno porovnáním jeho SNARE motivu s databází SNARE. Spolupracující laboratoř
Prof. Elizabeth Hartland (University of Melbourne, Australia) skutečně zjistila, že LpSNARE
je během infekce posílán přes Dot/Icm transportní systém do hostitelské buňky a proto má
smysl dále se jím zabývat v kontextu manipulace hostitelskou buňkou.
V uvedených experimentech byl vždy LpSNARE exprimován s N-koncovým tagem
(GFP, HA-tag). Přestože podle bioinformatických analýz LpSNARE postrádá C-terminální
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transmembránovou doménu, která běžné SNARE kotví v membráně, je možné i jeho
alternativní zakotvení nějakou z posttranslačních modifikací. V úvahu přichází např.
palmitoylace, protože skupina SNARE SNAP-25 je takto v centrální části k membráně kotvena
(Chen a Scheller, 2001). Predikční program CSS-Palm jedno místo v aminokyselinové
sekvenci LpSNARE pro palmitoylaci objevil. Zároveň predikční program PrePS objevil
sekvenci pro geranylgeranylaci. Raději jsme proto využívali N-koncový tag, abychom
případnou interakci s membránou nenarušili.
Nejprve jsme začali LpSNARE a LpSNAREmut exprimovat a lokalizovat v kvasinkách.
Tento model jsme zvolili nejenom kvůli snadné manipulaci, ale hlavně proto, že řada
efektorových proteinů již byla na kvasinkách úspěšně zkoumána (např. de Felipe et al., 2008).
Na základě in vivo fluorescenční mikroskopie u kvasinek můžeme říct, že výskyt jak
normálního tak mutovaného LpSNARE je shodný s markery pro endoplazmatické retikulum.
Pomocí buněčné frakcionace jsme pak ukázali, že protein je asociován s membránovou frakcí.
Zatím bohužel nevíme, zda je to vazba způsobená posttranslační modifikací anebo interakcí
s hostitelskými membránově vázanými proteiny.
Zároveň jsme zkusili vysledovat možný fenotyp kvasinek produkujících LpSNARE
pěstováním na různých médiích za rozdílných teplot. Na základě normálního růstu kolonií jsme
usoudili, že exprimovaný efektor v kombinaci se změnou teplot a různými zdroji energie nemá
vliv na růst kvasinek.
Vakuola kvasinek je funkčním ekvivalentem lysozomu savčích buněk a mnoho genů
figurujících v dráze vedoucí do vakuoly u kvasinky je důležitých také v endozomálním
transportu u vyšších eukaryot, míněno jak cesta endocytózy, tak cesta ER-GA-lysozom
(Horazdovsky et al., 1995). Tento předpoklad byl využit k otestování řady legionelou
translokovaných proteinů. Vliv těchto efektorových proteinů na transport proteinů do vakuoly
kvasinky často odráží jejich funkci v savčím endozomálním transportu (de Felipe et al., 2008).
Za pomoci fúze reportérového enzymu invertázy s karboxypeptidázou (CPY), proteinu za
normálních podmínek putujícího z Golgiho aparátu přímo do vakuoly (invertázového testu),
bylo například zjištěno, že kvasinka exprimující bakteriální efektorový protein LegC3 posílá
CPY na membránu namísto do vakuoly, LegC3 tedy způsobuje defekt ve vezikulárním
transportu. Následné pokusy ukázaly, že v kvasince exprimovaný LegC3 brání homotypické
fúzi vakuol a způsobuje tak fragmentaci vakuoly. Navíc u améby Dictyostelium discoideum
dokáže inhibovat fúzi endozomu s lysozomem. Ačkoli konkrétní interagující partneři zatím
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nejsou známi, tato zjištění ukazují, že LegC3 je dalším z faktorů, který brání postupu fagozomu
legionely v endocytické dráze (De Felipe et al., 2008; Bennett et al., 2013).
Hypotéza, kterou jsme invertázovým experimentem testovali v naší laboratoři, má základ
v dalším podstatném zjištění týmu prof. E. Hartland. Předběžné výsledky z hmotnostní
spektrometrie ukazují, že by LpSNARE mohl interagovat se Sec22b, R-SNARE proteinem
regulující transport od ER ke GA (Hay et al., 1997). Interakce ektopicky exprimovaného
LpSNARE se Sec22b (nebo i jinými hostitelskými faktory), může bránit transportu od ER ke
GA a tudíž transportu CPY do vakuoly.
Pro kvasinkový invertázový test jsme získali kvasinky kmene NSY01, které ve svém
genomu obsahují fúzní protein invertázu-CPY a transformovali jsme je pUG36 vektorem se
zaklonovaným LpSNARE a LpSNAREmut. S tímto materiálem jsme několikrát s různými
modifikacemi test vyzkoušeli, ale výsledky jsou zatím velmi nejasné. Produkce glukózy byla
detekována i negativní kontrolou, zatímco pozitivní kontrola často vykazovala nižší aktivitu
invertázy. Vzhledem k vnitřní složitosti experimentu spočívající v použití několika různých
enzymů bude třeba zamyslet se například nad aktivitami použitých enzymů a test ještě
zoptimalizovat a vyloučit tak chybu experimentálního systému.
Protože se nám zatím nepodařilo sledovat jasný fenotyp v kvasinkách, rozhodli jsme se
exprimovat LpSNARE v savčích buňkách. Savčí buňky, ačkoli HeLa a ne makrofágy jsou
zároveň přirozenějším hostitelem legionely, než kvasinky. Největší výzva ovšem spočívala
v zavedení práce s HeLa buňkami do naší laboratoře, především jejich kultivace, mikroskopie,
transfekce a selekce.
Exprese LpSNARE a LpSNAREmut je pro kultury HeLa buněk toxická. Zahynuly nejen
buňky transfekované, ale posléze i celá kultura. Úhyn netransfekovaných buněk si
vysvětlujeme šířením metabolitů mrtvých buněk médiem.
Toxicita LpSNARE je dokonce nejspíše neslučitelná s použitím Tet-On® Advanced
systému pro selekci. Jedná se o systém, jehož indukcí dochází k produkci transkripčního
aktivátoru, který podmiňuje expresi proteinu, který je předmětem našeho zkoumání. První
problém, na který narážíme, je možnost přítomnosti stopového množství tetracyklinů, které
způsobují produkci transkripčního aktivátoru, v séru, které je používáno pro kultivaci HeLa
buněk. Přítomnost tetracyklinů tedy může způsobit protékání pTET ON vektoru. Používání
FBS, u kterého je nepřítomnost tetracyklinů garantována, je mnohem dražší. Druhým
problémem je, že z podstaty fungování Tet-On® Advanced systému vyplývá, že i bez
přítomnosti tetracyklinů bude probíhat bazální exprese transkripčního aktivátoru. Během
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selekce LpSNARE a LpSNAREmut v našich kulturách jistě muselo k nízkému, na fluorescenci
nedetekovatelnému, přepisu proteinů docházet. Důvod, proč docházíme k těmto závěrům, je
dvojí. První, již během procesu transfekce i bez indukce docházelo k úhynu buněk. Druhý,
buňky jsme sice úspěšně selektovali antibiotikem, nicméně v konečné fázi se ukázalo, že
přežily pouze buňky, které informaci pro produkci proteinů neobsahovaly. Možným řešením by
mohlo být používání sér s garancí nepřítomnosti tetracyklinů nebo využití Tet-Off® Advanced
systému, u kterého naopak vazba tetracyklinu blokuje produkci transkripčního aktivátoru.
Ačkoli se nám buňky nepodařilo selektovat, indukcí exprese jeden den po transfekci
a fixací provedenou okamžitě, jakmile se toxicita proteinů začala projevovat, jsme docílili
alespoň možnosti přípravy preparátů pro nepřímou imunofluorescenci. Lokalizace LpSNARE
se zdá být cytoplazmatická. Lokalizace LpSNAREmut je mnohem zajímavější. Stejně jako
LpSNARE vykazuje cytoplazmatickou lokalizaci, ale navíc asi ve třetině pozorovaných buněk
kompartmentalizuje. Díky kolokalizacím víme, že se nejedná o endoplazmatické retikulum, ani
o Sec22b, což bylo nečekané vzhledem k pokusům prof. E. Hartland. V budoucích pokusech
bude zajímavé zjistit, zda se nejedná o Golgiho aparát nebo třeba o váčky putující mezi ER
a GA.
Protože se nám nepodařilo buňky selektovat, nemohli jsme frakcionací potvrdit
cytoplazmatickou lokalizaci LpSNARE a otestovat domnělou membránovou vazbu
LpSNAREmut. O frakcionaci jsme se pokusili s buňkami ihned po transfekci, ale
pravděpodobně z důvodu malého množství úspěšně transfekovaných buněk jsme na western
blotu nezískali žádný signál.
Kdyby LpSNARE vykazoval vazbu na nějaký buněčný kompartment a LpSNAREmut byl
pouze solubilní, mohli bychom hypotetizovat o tom, že nultá vrstva je pro LpSNARE opravdu
zásadní a že její narušení způsobí inhibici buď reakce s hostitelskými molekulami nebo vazby
na membránu. V lokalizaci u savčích buněk ale pozorujeme opačný fenomén, který nevypadá
příliš logicky. Možné je to, že exprese u LpSNARE je tak obrovská, že je sice lokalizovaný, ale
my to nevidíme, protože vysytil svoje reakční partnery a jeho zbytek je v cytoplazmě. Pro to
svědčí i pozorování HeLa buněk s LpSNAREmut, kdy je signál jak lokalizovaný, tak
cytoplazmatický a na obr. 6.3.2g jsou dokonce zachyceny dvě buňky s odlišnou lokalizací
vedle sebe a vypadá to, že se signál z neznámého kompartmentu přelívá. U kvasinek jsme
takový rozdíl v chování LpSNARE a LpSNAREmut nepozorovali. Ve prospěch důležitosti
nulté vrstvy ale mluví odsunutý nástup hynutí kultury savčích buněk transfekované
lpSNAREmut oproti kultuře transfekované lpSNARE.
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Odlišnosti chování LpSNARE v kvasinkách a savčích buňkách jsou rozhodně zřejmé.
Zopakuji, že se jedná o lokalizaci a toxicitu. Rozdíl v chování v rámci různých hostitelů byl už
pozorován i u jiných efektorových proteinů. V literárním úvodu zmínění LepA a LepB
umožňují nelytické opuštění buňky améby, a proto pokud je jejich funkce blokovaná, i po
uhynutí améby zůstávají bakterie uvězněny v LCV. Naproti tomu při opouštění savčích buněk
je pravděpodobně využíván jiný mechanismus a blokací efektorů v tomto typu hostitele není
dosaženo jasného fenotypu (Chen et al., 2004).
Protože jsme se příliš zabývali LpSNARE a jeho domnělou vazbou na sekreční systém
hostitele, netestovali jsme odhad, že by mohl LpSNARE fungovat v endozomální dráze, ve
smyslu cesty váčku od povrchu buňky do lysozomu. Zaujala nás hypotéza, ve které figuruje
interakce se Sec22b, a to zvlášť proto, že je stejně jako Rab1, důležitý pro biogenezi vakuoly
legionely (Derré a Isberg, 2004; Kagan et al., 2004). V kmenech legionel, které mají
multifunkční efektor DrrA zasahující do cyklování Rab1, je tento efektor klíčový pro
odvozování váčků od ER k LCV. Pokud je do těchto kmenů vnesena mutace DrrA, legionely
nejsou sice okamžitě zabíjeny v lysozomu, ale také se nejsou schopné množit (Murata et al.,
2006; Machner a Isberg, 2006; Ingmundson et al., 2007; Müller et al., 2010). Legionella
pneumophila kmene Corby, u které byl LpSNARE nalezen, postrádá ve svém genomu gen pro
DrrA, a přesto je schopná se množit. Váčky musí odvozovat jinak a LpSNARE by mohl
propagovat alternativní cestu jejich získávání tím, že by přímo interagoval se Sec22b.
LpSNARE se nám ale se Sec22b nepodařilo v savčích buňkách kolokalizovat. Zatím tuto
hypotézu nevylučujeme, protože kvasinkový homolog Sec22b, Sec22p, je taktéž zapojen do
transportu od ER ke GA a LpSNARE/LpSNAREmut byly kolokalizovány s ER kvasinky.
Dalšími kandidáty hostitelských proteinů interagujících s LpSNARE jsou dle pokusů prof. E.
Hartland ještě VAMP4 a VAMP8. VAMP4 se účastní sekrece, VAMP8 je ale SNARE
fungující v endozomální dráze (Chen a Scheller, 2001). Proto bychom se do budoucna měli
zabývat i touto buněčnou dráhou.
Cesta ektopicky exprimovaného SNARE v našich modelových organismech je docela
jiná než cesta, jakou se dostává efektorový protein z bakterie. Je možné, že nepřirozená exprese
SNARE v modelových organismech vede k modifikacím, které zkreslují pozorovaný fenotyp.
Proto jsme pro potřebu zamýšlených budoucích infekčních pokusů v kryse vytvořili LpSNARE
specifické protilátky. S jejich pomocí budeme schopní lokalizovat LpSNARE v přirozeném
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systému – legionela a její hostitel. Naším cílem do budoucna je i využití amébového organismu
(D.discoideum, N. gruberi či A. castelani) a to jak pro heterologní expresi LpSNARE, tak
i detekci přirozeně sekretovaného proteinu.

7.2 LncP	
  
Naším vedlejším cílem bylo selektovat kmeny HeLa buněk, které by obsahovaly LncP.
Jejich vygenerováním bychom získali materiál pro budoucí testování vlastností LncP jako
mitochondriálního přenašeče. Protože exprese LncP pro savčí buňky není toxická (Dolezal et
al., 2012), zkusili jsme pro selekci buněk použít kromě Tet-On® Advanced systému i pEGFPC1. Selekce se nám zatím nepodařila.
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8 Závěr	
  
Únik legionely z normální endocytické dráhy je klíčový pro ustanovení replikačně schopné
vakuoly. Hlavním potřebným faktorem úspěšné infekce je Dot/Icm transportní systém, který
umožňuje zasílání efektorových proteinů do hostitelské buňky a potažmo ovlivňování
přirozených procesů v hostiteli. Během zkoumání legionely se ukázalo, že výzkum
jednotlivých efektorových proteinů není tak jednoduchý. V lepším případě znemožněním
projevu jednoho genu většinou docílíme pouze lehkého snížení viability legionely, v tom
horším případě se nestane vůbec nic. Obrovská zásoba efektorů legionele umožňuje ztrátu
jednoho proteinu nahradit jiným. Této redundance bylo pravděpodobně dosaženo dlouhou
koevolucí s mnoha jednobuněčnými hostiteli, jimž se legionela musela přizpůsobovat.
Přes různé obtíže, o funkci některých efektorových proteinů a jejich cílů již máme přehled.
Je fascinující, jak je dovednost legionely zasahovat do pochodů v hostitelských buňkách
komplexní. Velkou zajímavostí je také schopnost legionely získávat nebo kopírovat proteiny od
svých hostitelů a potom je jako efektory využívat.
Vzhledem k těmto, ale i mnoha dalším poznatkům, se Legionella pneumophila jeví jako
velice zajímavý organismus; dle mého názoru má smysl dále se jím zabývat.
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9 Seznam	
  zkratek	
  
AnkX

efektorový protein L. pneumophila obsahující eukaryotickou ankyrinovou
doménu

ARF1

ADP ribozylační faktor 1

cAMP

cyklické AMP

CyaA

kalmodulin-dependentní adenylát cykláza

CHO

buňky ovaria čínského křečka („Chinese hamster ovary cells“)

CPY

karboxypeptidáza

CtrIncA

Chlamydia trachomatis IncA

DMSO

dimetylsulfoxid

DotA

protein vnitřní membrány L. pneumophila

Dot/Icm

bakteriální sekreční systém typu IV

dsDNA

dvouřetězcová DNA

DrrA

multifunkční efektor L. pneumophila hrající roli v získávání hostitelských váčků
odvozených od ER

ER

endoplazmatické retikulum

ERGIC

přechodný kompartment mezi endoplazmatickým retikulem a Golgiho aparátem

FBS

fetální bovinní sérum

GA

Golgiho aparát

GAP

„GTPase activating protein“

GDF

„GDI displacement factor“

GDI

„GDP dissociation inhibitor“

GEF

„Guanine nucleotide exchange factor“

GFP

zelený fluorescenční protein, fluorescenční tag

GST-tag

glutathion S-transferázový tag

HA-tag

hemaglutininový proteinový tag

HeLa buňky

buněčná linie lidských epitelových buněk odebraných z maligního karcinomu
děložního čípku

His-tag

histidinový tag

IncA

protein vyskytující se na inkluzi chlamydií

i-SNARE

inhibiční SNARE
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LCV

„Legionella containing vacuole“

LegC3

efektor L. pneumophila, podílející se na zabránění fúze LCV s lysozomem

LepA

efektor L. pneumophila podílející se na lytickém opuštění améby

LepB

efektor L. pneumophila podílející se na lytickém opuštění améby a zároveň
sloužící jako Rab1 GAP

LidA

efektorový protein L. pneumophila ovlivňující funkci Rab1 hostitele

LncP

bakteriální člen eukaryotické rodiny proteinů MCF

LpSNARE

L. pneumophila SNARE

LpSNARE

v nulté vrstvě mutovaný L. pneumophila SNARE

LubX

metaefektor L. pneumophila schopný ubiqitinace

MCF

„Mitochondrial carrier family“, eukaryotická rodina proteinů

MCS

mnohonásobné klonovací místo

PEG

polyetylenglykol

Q-SNARE

podrodina SNARE proteinů

Rab

eukaryotická rodina malých GTPáz regulující vezikulární transport

Rab1

GTPáza regulující transport od EG ke GA

RalF

1.

nalezený

substrát

Dot/Icm

a

efektorový

protein

L. pneumophila

s eukaryotickou doménou Sec7
R-SNARE

podrodina SNARE proteinů

Sec22b

savčí SNARE, Sec22p homolog, uskutečňuje fúzi váčků odvozených od ER
s GA

Sec22p

kvasinkový SNARE, Sec22b homolog, uskutečňuje fúzi váčků odvozených od
ER s GA

Sec7 doména typická eukaryotická doména
SidD

efektor L. pneumophila účastnící se regulace Rab1 hostitele

SidH

efektorový protein L. pneumophila regulovaný ubiqitinací

SNAP-25

rodina SNARE proteinů připoutaných k membráně palmitoylací

SNARE

SNAP (NSF [N-ethylmaleimid sensitive factor] attachment protein) receptor,
proteiny zodpovědné za membránovou fúzi

Syntaxin

rodina SNARE proteinů

VAMP

skupina SNARE proteinů

VAMP4

savčí protein podílející se na sekreci

VAPM8

savčí protein podílející se transportu endozomální dráhou

VPS4

protein kvasinky podílející se na transportu proteinů do vakuoly
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