
 

 

Abstrakt 

Candida parapsilosis je lidský oportunní patogen, jehož klinický význam vzrůstá, a který 

způsobuje širokou škálu potencionálně život ohrožujících infekcí u jedinců s oslabeným 

imunitním systémem. Jedním z nejvýznamějších virulenčních faktorů kvasinek Candida je 

produkce sekretovaných aspartátových proteas (Saps). Předkládaná disertační práce se zabývá 

převážně studiem sekretované aspartátové proteasy 1 (Sapp1p) kvasinky C. parapsilosis, 

jejím procesem aktivace a sekrece za různých podmínek a s využitím různých 

experiemntálních  modelů. 

Sapp1p je sekretovaná buňkami C. parapsilosis do mimobuněčného prostoru se zcela 

odštěpeným pre-pro-peptidem a plně proteolyticky aktivní. Pokusy studující buněčnou stěnu 

C. parapsilosis prokázaly prodlouženou přítomnost zcela aktivované proteasy na buněčném 

povrchu (CW-Sapp1p). Metoda pro měření enzymové aktivity Sapp1p provedená na 

neporušených buňkách ukázala, že CW-Sapp1p je proteolyticky aktivní ještě před svým 

uvolněním do mimobuněčného prostoru a je schopná štěpit substrát. Pokusy s biotinylací 

a následnou analýzou pomocí hmotnostní spektrometrie ukázaly, že biotinylace CW-Sapp1p 

je proces saturovatelný, jehož výsledkem ale nejsou plně naznačené molekuly. Přístupnost 

jednotlivých lysinových zbytků byla v molekule Sapp1p proměnlivá s výjimkou čtyř zbytků, 

které byly naznačené ve všech našich pokusech. Poslední krok sekrece proteinu tak nutně 

nemusí být náhodný proces. 

Sekrece a štěpení zymogenu Sapp1p byly dále studovány v kex2Δ mutantních buňkách 

S. cerevisiae. Exprese SAPP1 vedla k sekreci Sapp1p s N-koncem prodlouženým o 39 

aminokyselin, která byla identifikována jako pro-Sapp1p. Sekretovaná pro-Sapp1p nebyla 

okamžitě autoaktivovaná v kyselém prostředí, tak jako v případě rekombinantního zymogenu 

Sapp1p získaného z buněk  E. coli.  

Konečně, pokusy s expresí SAPP1 řízené vlastním promotorem pSAPP1 v buňkách divokého 

kmene S. cerevisiae ukázaly sekreci plně aktivované Sapp1p spolu s jejím  prekursorem při 

kultivaci buněk v přítomnosti proteinu jako jediného zdroje dusíku. Narozdíl od sekrece 

buňkami C. parapsilosis byla proteasa sekretovaná také buňkami kultivovanými v přítomnosti 

sulfátu amonného jako jediného zdroje dusíku. Zatěchto podmínek jsme však nepozorovali 

sekreci prekursoru.  

Přestože promotor pSAPP1 nevykazoval známky propojení s regulační sítí S. cerevisiae, real-

time PCR analýza prokázala změny v míře exprese SAPP1 v buňkách v závislosti na druhu 

zdroje dusíku, což přeci jen naznačuje nějakou míru regulace. 


