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1 Úvod 
Mitosomy jsou drobné organely s elektrondenzní matrix, které byly objeveny poměrně 

nedávno. Název mitosomy byl poprvé použit Tovarem et al. (1999) pro organely  Entamoeba 

histolytica. Tento název měl indikovat, že jde o organely podobné mitochondriím. Mitosomy 

byly zatím objeveny u řady parazitických protozoí jako je Entamoeba histolytica, Giardia 

intestinalis, mikrosporídie Trachipleistophora hominis a Encephalitozoon cuniculi nebo 

Cryptosporidium parvum. Jedinou zatím známou funkcí mitosomu je tvorba FeS center, která 

byla prokázána u parazitického prvoka Giardia intestinalis, mikrosporídií a Cryptosporidium 

parvum. Výjimkou jsou mitosomy Entamoeba histolytica, které systém pro skládání FeS 

center neobsahují a jejich funkce není doposud objasněna.  

Mitosomy byly zatím popsány pouze u anaerobně žijících parazitických protozoí. Je 

tedy otázkou, jaký selekční tlak měl za následek takto výraznou redukci mitochondrie. 

Protože mitosomy byly objeveny i u intracelulárních parazitů – mikrosporídií, které žijí 

v poměrně aerobním prostředí, mohla být redukce mitochondrie následek života v prostředí 

bohatém na živiny. Takový organismus se mohl spokojit s ATP vytvořeným pouze 

glykolýzou nebo získávat dostatek energie přímo z hostitelské buňky. Mitochondrie 

v takovém prostředí ztratila svoji funkci. U parazitů žijící v anaerobním prostředí trávicího 

traktu mohla být redukce mitochondrie následek života v prostředí chudém na kyslík a 

bohatém na živiny. Došla však k redukci mitochondrie až následkem přechodu těchto 

organismů k parazitickému způsobu života?  

Proto jsme se rozhodli studovat nejbližšího volně žijícího příbuzného Entamoeba 

histolytica, kterým je Mastigamoeba balamuthi. Mastigaméba žije v anoxických bahnitých 

vodách, kde se živí bakteriemi a okolními organickými látkami. Charakterizace jejích organel 

a zejména srovnání s entamébou nám mohou říci mnohé o evolučním trendu tohoto taxonu.  
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2 Literární přehled 
 

2.1 Původ eukaryot a mitochondrie 
 

Pro většinu organismů na této planetě je kyslík nezbytnou součástí jejich života. 

Kyslík, jako prvek s nejvyšším redoxním potenciálem, se stal velmi výhodným konečným 

akceptorem elektronů pro jejich energetický metabolismus. Je využíván specializovanými 

organelami mitochondriemi, které v procesu oxidativní fosforylace syntetizují pomocí 

protonového gradientu ATP a na kyslík odvádí elektrony (Lodish et al., 1999). 

Studium struktury buněk a později analýza mitochondriální DNA ukázalo, že se 

mitochondrie vyvinuly  z endosymbiotických bakterií (Margulis, 1996; Margulis and 

Nealson, 1989) a jejich společným předkem byla patrně α-proteobakterie (Gray et al., 1999). 

Prozatím však není zcela jasné, zda hostitelská buňka byla podobná dnešním archebakteriím 

nebo se jednalo již o primitivního eukaryota, který měl jádro, cytoskelet a jednoduchý 

endomembránový systém (tzv. archezoon) (Dyall et al., 2004a). Ať již byla hostitelskou 

buňkou archebakterie nebo archezoon, důležitou událostí byl přenos genetické informace 

endosymbionta do jádra hostitele. Tím tento endosymbiont ztratil autonomii a stala se zněj 

organela. U ní následně vznikly specializované transportéry zajišťující transport proteinů 

kódovaných jádrem zpět do organel. 

Vztah mezi hlavními skupinami eukaryotních organismů je dosud nejasný. U většiny 

skupin eukaryot je známo jen málo molekulárně-sekvenčních dat. Proto je složité odvozovat 

jejich původ a vzájemnou příbuznost stejně jako určit, které skupiny jsou starobylé a které 

z nich vyvinuly až během evoluce. Zde by mohl napovědět právě původ jejich společného 

znaku - mitochondrie (Philippe and Adoutte, 1998). 

 

2.1.1 Archezoální hypotéza 

Dlouho uznávanou a populární hypotézou o vzniku eukaryotické buňky byla 

archezoální hypotéza, která předpokládá existenci primitivního eukaryota bez mitochondrií 

(Cavalier-Smith, 1986; Cavalier-Smith, 1989). Na jejím základě byla v rámci systematického 

třídění organismů navržena říše Archezoa, kam byla zařazena současná jednobuněčná 
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eukaryota (diplomonády, trichomonády, mikrosporídie a archaméby), u kterých nebyla známa 

přítomnost mitochondrie (obr.1). Nepřítomnost mitochondrie byla považována za primitivní 

znak a tak tito „amitochondriální“ organismy byly považovány za přímé potomky původních 

archezoí. Skupina archaméb (Archamoebae) zahrnovala jednak parazitické druhy jako rod 

Entamoeba, ale i volně žijící pelobionta například rod Mastigamoeba. Jejich jednoduchá 

stavba buňky, postrádající mitochondrie nebo peroxizómy a nerozvinutý Golgiho aparát, 

vedla  Cavalier-Smitha k závěru, že Archamoebae reprezentují nejprimitivnější skupinu 

Archezoí (Cavalier-Smith, 1991). U metamonád (Metamonada), zahrnující tři skupiny 

bičíkatých prvoků (diplomonády, retortamonády a oxymonády), byla také zjištěna absence 

složitějších organelárních struktur jako mitochondrie nebo Golgiho komplex. Byly tak stejně 

jako archaméby označeny za primitivní (Cavalier-Smith, 1993). U jednoho 

z nejstudovanějších zástupců této skupiny, Giardia intestinalis, byly navíc ve struktuře 16S 

rRNA nalezeny prokaryotní znaky (Sogin et al., 1989), což tuto domněnku podporovalo. 

Taktéž u intracelulárně parazitických mikrosporídií byly kromě absence rozvinutějších 

organelárních struktur nalezeny stopy prokaryotních ribozómů u 16S a 23S rRNA (Cavalier-

Smith, 1987; Cavalier-Smith, 1993). 

 

 
Obrázek 1.:Skupiny prvoků taxonu Archezoa 

 
Pouze u skupiny trichomonád byly nalezeny organely připomínající svojí stavbu mitochondrii 

(Cerkasovova et al., 1976; Lindmark and Muller, 1973) a později u nich byla objevena i 

centrální úloha v energetickém metabolismu buňky. Tyto organely byly nazvány 
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hydrogenosomy (Muller, 1993). I z tohoto důvodu tak byly trichomonády brzy ze skupiny 

Archezoa vyloučeny (Cavalier-Smith, 1993). 

Další problémy této teorie nastaly po fylogenetické analýze sekvencí malé ribozomální 

podjednotky (SSU rRNA), na jejímž základě byly entaméby vyloučeny z bazální části 

fylogenetického stromu (obr. 2) (Sogin, 1991).  

 
Obrázek 2.:Fylogenetická analýza SSU rRNA upraveno dle Sogin et al. (1991), původní skupiny 

„amitochondriálních“ prvoků řazené kmene Archezoa označeny šipkou. 
 

Mezi Archezoi tak zůstali ze skupiny Archamoebae pouze volně žijící pelobionti, 

zastoupeni například Mastigamoeba balamuthi. Fylogenetické analýzy elongačních faktorů 

EF-1α a EF-2, tubulinu a RNA polymerázy II poté zařadily mikrosporídie do skupiny hub. 

Přítomnost proteinů mitochondriálního typu jako molekulárních chaperoninů Cpn 60 nebo 

Hsp 70 u diplomonád, trichomonád a mnohých archaméb naznačily, že diplomonády, 

trichomonády, mikrosporídie a archaméby se pravděpodobně oddělily od eukaryotní linie až 

po endosymbióze a že během evoluce došlo ke druhotné ztrátě mitochondrie (Gray et al., 

1999).  
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Všechny tyto nové poznatky tak ukázaly, že současní „amitochondriální“ prvoci 

nejsou přímými potomky primitivních eukaryot. I u nich se nalézají organely pojmenované 

hydrogenosomy nebo mitosomy, které  se patrně z mitochondrií vyvinuly a tyto organismy 

tak nelze považovat za „amitochondriální“ eukaryota (Dolezal et al., 2005; Dyall et al., 

2004a; Embley et al., 2003).  

 

2.1.2 Ox-tox hypotéza 

Názory na prapředka dnešních mitochondriálních eukaryot nejsou zatím jednotné. 

Eukaryotní organizmy existují již přibližně 1,45 mld. let a na jejich původ a biotop výskytu 

existují dvě hlavní hypotézy. První byla nazvána ox-tox hypotéza a předpokládala, že 

mitochondrie sloužila původně pro obranu buňky před stoupající koncentrací kyslíku 

v zemské atmosféře. K tomuto účelu vytvářela cytochrom oxidázu, která se účastnila přeměny 

kyslíku na vodu, čímž chránila hostitele před oxidativním stresem. Enzymy jako jsou 

peroxidázy, katalázy a superoxid dismutázy, které chrání před toxickým účinkem kyslíku 

většinu dnešních anaerobních organismů, pravděpodobně nebyly před 2 mld. lety ještě 

rozšířené.  Teprve později se původní endosymbiont naučil využívat metabolismu kyslíku 

k fixování energie v podobě ATP (Kurland and Andersson, 2000).  

 

2.1.3 Vodíková hypotéza 

Originální názor na vzniku eukaryotní buňky byl představen ve vodíkové hypotéze. 

Podle ní byl prapředek eukaryotické buňky (tedy hostitel mitochondrie) anaerobní 

metanogenní archebakterie s metabolismem závislým na vodíku. Tato archebakterie navázala 

syntrofický vztah s fakultativně anaerobní, heterotrofní eubakterií produkující vodík (dnešní 

mitochondrie). Eubakterie mohla metabolizovat organické substráty produkované 

metanogenní archebakterií, která zase využívala vodíku symbionta. Z tohoto pohledu 

fakultativně anaerobní endosymbiont fungoval původně jako dnešní hydrogenosom. Tato 

vlastnost endosymbionta mohla umožnit anaerobní buňce život i v přítomnosti kyslíku. U 

eukaryotních buněk, které zůstaly v anaerobním prostředí tedy došlo k přeměně 

endosymbionta  na hydrogenosom, zatímco u buněk, které se dostali do aerobního prostředí, 

došlo k přeměně endosymbionta na mitochondrii. 
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Podle této hypotézy byl tedy endosymbiont společným předkem jak mitochondrie tak i 

hydrogenosomu. Proto bylo zapotřebí, aby si zachoval možnost aerobního metabolismu i 

v počátcích symbiózy, kdy využíval pouze anaerobní složky. Schopnost endosymbionta 

respirovat byla poté hostiteli prospěšná, když začala vzrůstat koncentrace kyslíku v prostředí 

(Martin and Muller, 1998). Tuto hypotézu však nepodpořily fylogenetické analýzy klíčových 

hydrogenosomálních enzymů jako je hydrogenáza a pyruvát:ferredoxin oxidoreduktáza 

(Horner et al., 2000).  

 

2.1.4 Hypotéza Canfieldova oceánu 

Vznik prvních eukaryot byl bezesporu přímo ovlivněn geologickými a ekologickými 

změnami odehrávajícími se v dávné minulosti. Pro vznik života byla esenciální přítomnost 

praoceánu a tehdejší atmosférické podmínky. Další zásadní rozvoj organismů ovlivnil vzestup 

koncentrace kyslíku. Podle tradičního názoru první kyslík, který zde vyprodukovaly 

cyanobakterie, byl sice spotřebován při oxidaci dvojmocného železa na trojmocné v 

horninách (Holland and Beukes, 1990; Kasting, 1993), avšak po ukončení této přeměny 

následoval poměrně rychlý vzestup koncentrace kyslíku v atmosféře a současně i ve všech 

vrstvách tehdejšího praoceánu (Kasting, 1993). Tyto geologické doklady podporovaly dřívější 

hypotézy na vznik eukaryot jako aerobní skupiny a tedy i Ox-tox hypotézu (Knoll, 1992). 

Za posledních 10 let se však názor geologů na vstup kyslíku do atmosféry změnil 

(Anbar and Knoll, 2002; Canfield, 1998). Kyslík se sice opravdu začal akumulovat 

v atmosféře před 2,3 mld. lety, avšak předtím než se mohl rozpustit v praoceánu byl 

pravděpodobně spotřebován při oxidaci pevninských sulfidových sedimentů. Díky jejich 

dalšímu zvětrávání se do praoceánu dostávalo značné množství sulfátů, které využívala 

mořská sulfát-redukující prokaryota jako zdroj živin (Poulton et al., 2004). Tyto organismy 

svým metabolismem dále produkovaly sulfidy, které urychlovaly precipitaci rozpuštěného 

dvojmocného železa a tím udržovaly oceán déle anoxický. V tenké fotosyntetické vrstvě u 

hladiny praoceánu sice cyanobakterie fotosyntézou produkovaly kyslík, ten se ale do hlubších 

vrstev vody ještě po dlouhé milióny let nedostával (Arnold et al., 2004; Brocks et al., 2005; 

Hurtgen, 2003; Shen et al., 2003; Martin, 2008). Tento anoxický praoceán byl nazván 

Canfieldův oceán a jeho trvání se datovalo ještě před 580 mil. let, kdy kyslík začal pronikat i 
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do hlubších vrstev mořské vody. Konec Canfieldova oceánu se překrýval s obdobím, kdy se 

objevily i první živočišné makrofosílie (Canfield et al., 2007; Fike et al., 2006). Okysličení 

celého praoceánu tak otevřelo nové možnosti pro již existující živočišné druhy a umožnilo 

jejich další bohatou diversifikaci a rozkvět jako například vznik obratlovců (Benton and 

Donoghue, 2007).  

Objev a ranná diversifikace eukaryot se datují do období asi před 1,45 mld. lety 

(Javaux et al., 2001) a pravděpodobně tak probíhali v anoxickém Canfieldově  oceánu. Vývoj 

celé řady předků dnešních metazoí tedy probíhal v prostředí velmi chudém na kyslík. Doklady 

o tom nalézáme i u dnešních mořských bezobratlých (červi, mlži atd.) jejichž mitochondrie 

může dlouhodobě fungovat bez kyslíku. Konečnými produkty metabolismu anaerobního 

vzniku ATP jsou poté acetát, propionát, sukcinát a oxid uhličitý (Grieshaber and Volkel, 

1998; de Zwaan, 1991; Schottler and Bennet, 1991), stejně jako u řady parazitických červů 

člověka i zvířat (Tielens et al., 2002; van Hellemond et al., 2003). Některé z těchto 

metabolických procesů fungují i v hydrogenosomech celé řady jednobuněčných eukaryot 

(Muller, 1993) nebo v mitochondrii eugleny (Schneider and Betz, 1985). Tyto mitochondrie 

tak mohou být pozůstatkem po předcích žijících v Canfieldově oceánu (Martin, 2008). 

Podobně i u hub jakožto sesterské skupiny živočichů najdeme zástupce s hydrogenosomy 

(Biagini et al., 1997; Boxma et al., 2004; Yarlett et al., 1986). 

Mitochondrie většiny dnešních mořských bezobratlých umí stále detoxikovat sulfidy a 

dokonce elektrony z jejich oxidace využít v elektron-transportním řetězci pro výrobu ATP 

jako tomu bylo zřejmě i v Canfieldově oceánu (Doeller et al., 2001; Grieshaber and Volkel, 

1998). Klíčový enzym umožňují toto využívání sulfidů – sulfid:chinon oxidoreduktáza (SQR) 

má svůj analog u prokaryot (Theissen and Martin, 2008). 

Nový objev geologické historie naší planety tak dramaticky změnil celkový názor a 

chápání evoluce metazoí, stejně jako změnil názor na anaerobní eukaryota a evoluci 

mitochondrie (Martin, 2008). Dle hypotézy Canfieldova oceánu je velmi pravděpodobné, že 

první eukaryota měla anaerobně fungující mitochondrie, případně hydrogenosomy. 
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2.2 Hydrogenosom 
 

Hydrogenosomy byly poprvé popsány u parazita skotu ze skupiny Parabasala 

Tritrichomonas foetus (Cerkasovova et al., 1976; Lindmark and Muller, 1973). Nedlouho poté 

byly nalezeny i u volně žijících nálevníků (Plagyopyla frontata, Trimyema sp., Sonderia sp.), 

symbiotických nálevníků z bachoru přežvýkavců (Dasytrichia ruminantium, Isotricha sp., 

Dasytricha sp., Entodinium sp.) nebo nálevníka Nyctotherus ovalis ze zažívacího traktu švába 

amerického (Snyers et al., 1982; Yarlett et al., 1981; Yarlett et al., 1986). Objeveny byly též u 

symbiotických chytridiomycet Neocallimastix frontalis, Piromyces sp. a améboflageláta 

Psalterinomonas lanterna (Boxma et al., 2005; Fenchel and Finlay, 1991; Hackstein et al., 

1999; Marvinsikkema et al., 1994; O'Fallon et al., 1991; Paul et al., 1990; van Bruggen et al., 

1984; Yarlett et al., 1981; Yarlett et al., 1986). 

Velikost hydrogenosomu se liší mezidruhově (od 300 nm u T. vaginalis až po 2 μm u 

rodu Monocercomonas). U trichomonád byly pozorovány změny velikosti nebo abnormální 

tvary vlivem stresových faktorů jako je působení metronidazolu, hydroxyurea nebo 

cytochalasinu (Benchimol, 1999; Benchimol, 2001; da Costa and Benchimol, 2004). 

Vzhledem k tomu, že hydrogenosomy byly nalezeny u zástupců evolučně vzdálených 

skupin anaerobních protist, je pravděpodobné že vznikly v průběhu evoluce nezávisle na sobě 

a to jako důsledek adaptace organismů k prostředí chudému na kyslík (Muller, 1993).  

Společným rysem všech hydrogenosomů je produkce vodíku, dvojitá membrána, produkce 

ATP substrátovou fosforylací a u většiny absence DNA (viz. níže).  

Mezi společné vlastnosti hydrogenosomu a mitochondrie patří dvojitá membrána a 

elektrondenzní granulózní matrix těchto organel (Benchimol et al., 1996; Benchimol and De 

Souza, 1983; Muller, 1993).  Dále jejich dělení probíhá stejným způsobem - segmentací a 

příčným dělením (Benchimol et al., 1996). Dalším společným znakem obou organel je jejich 

ústřední role v energetickém metabolismu buňky. Obě využívají stejný substrát – pyruvát, 

jehož oxidativní dekarboxylací u obou vzniká acetyl CoA a obě produkují ATP. U 

hydrogenosomu vzniká enzymatickou cestou pomocí sukcinát thokináza zatímco u 

mitochondrie ATP syntetizuje ATP syntéza (Muller, 1993). Hydrogenosomy Trichomonas 

vaginalis katalyzují, stejně jako mitochondrie, syntézu FeS center (Sutak et al., 2004). 

V hydrogenosomech Trichomonas vaginalis byly také objeveny dva proteiny 
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mitochondriálního Komplexu I, který je v mitochondrii součástí respiračního řetězce (viz. 

kap. 2.2.1) (Dyall et al., 2004b; Hrdy et al., 2004).  

Hydrogenosomy dále obsahují chaperony mitochondriálního typu Hsp70, Hsp60 a 

Hsp10 a membránový protein Hmp31, který je vzdáleně příbuzný s ADP/ATP transportéry 

vnitřní mitochondriální membrány (Dyall and Johnson, 2000). Hydrogenosomální proteiny 

kódované jádrem jsou translatovány na ribosomech v cytoplazmě a poté transportovány za 

využití energie z ATP do hydrogenosomální matrix a to podobným způsobem, jako je tomu u 

mitochondrií (Bradley et al., 1997; Dolezal et al., 2005; Dyall and Johnson, 2000).  

Oproti mitochondriím neobsahují hydrogenosomy cytochromy ani enzymy cyklu kyseliny 

citrónové a nevykazují ani F1F0 ATPázovou aktivitu (Muller, 1993).  

Samostatnou skupinu by mohly tvořit hydrogenosomy anaerobních nálevníků, které 

mají řadu odlišných charakteristik. Oproti skupině parabasala nebo chytridiomycet mají 

komplikovanější morfologii vnitřní membrány a svojí stavbou výrazně připomínají 

mitochondrie (Finlay and Fenchel, 1989). Pouze u jejich zástupce Nyctotherus ovalis byla 

zatím objevena v hydrogenosomu DNA (Akhmanova et al., 1998). Vnitřní membrána těchto 

hydrogenosomů vytváří kristy a obsahuje kardiolipin, typický komponent mitochondriální 

membrány (Akhmanova et al., 1998). Metabolismus těchto hydrogenosomů je bližší 

mitochondriím než ostatním hydrogenosomům. Chybí zde jeden z klíčových 

hydrogenosomálních enzymů – pyruvát:ferredoxin oxidoreduktáza (PFO) a místo něj je zde 

mitochondriální pyruvát dehydrogenáza. Hydrogenáza, druhý významný enzym, je ale 

funkční a podílí se na výrobě vodíku. Jinak je metabolismus hydrogenosomu Nyctotherus 

ovalis velmi podobný anaerobní mitochondrii. U obou organel je přítomen mitochondriální 

Komplex I, který se podílí na tvorbě protonového gradientu, a chybí ostatní komplexy III a IV 

a F0F1 – ATP syntáza (Tielens et al., 2002). Skupiny ostatních bachorovitých nálevníků tvoří 

monofyletickou skupinu (Struder-Kypke et al., 2006). Fylogenetické analýzy ukazují, že 

hydrogenosomy vznikly u různých skupin nálevníků nejméně třikrát až čtyřikrát nezávisle na 

sobě (Embley et al., 1992; Esteban et al., 1993; Hackstein et al., 2002). 
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2.2.1 Hydrogenosomy Trichomonas vaginalis 
 

Nejlépe prozkoumané jsou hydrogenosomy parazitického prvoka Trichomonas 

vaginalis, který způsobuje lidské infekční onemocnění urogenitálního traktu a Tritrichomonas 

foetus, významného patogena skotu. Hydrogenosomy Trichomonas vaginalis jsou organely o 

velikosti 0,5-1,5 μm ohraničené dvěmi těsně přiléhajícími membránami. Matrix postrádá 

DNA a obsahuje amorfní elektrondenzní jádro (obr. 3) (Benchimol et al., 1982; Benchimol 

and De Souza, 1983).  

 

            
Obrázek 3.:Hydrogenosomy Trichomonas vaginalis 

A-fluorescenční značení hydrogenosomů a jádra (viz. materiál a metody)  
B-snímek z elektronového mikroskopu - celá organela a zvýraznění dvojité membrány 
      (cr – elektrondenzní jádro, DAB – mezimembránové měchýřky s Ca2+ ) 
 
 

Hlavní funkcí hydrogenosomů je oxidativní dekarboxylace pyruvátu, případně malátu 

na acetát a molekulární vodík (obr. 4). Oba substráty jsou produkty anaerobní glykolýzy 

v cytosolu. Produktem oxidace pyruvátu je acetylCoA, který dále vstupuje do reakce 

substrátové fosforylace přeměňující ADP na ATP (Muller, 1993). 

A B
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Obrázek 4.: Schéma energetického metabolismu hydrogenosomu T. vaginalis 

1- malát dehydrogenáza (dekarboxylující) / jablečný enzym 
2- pyruvát:ferredoxin oxidoreduktáza (PFO) 
3- acetyl CoA: sukcinát CoA transferáza 
4- hydrogenáza 
5- sukcinát thiokináza 

 

Enzym umožňující v hydrogenosomu přeměnu malátu na pyruvát je malát dehydrogenáza 

(dekarboxylující) (tzv. jablečný enzym). Tento enzym katalyzuje oxidativní dekarboxylaci 

malátu na pyruvát. Při reakci dochází k uvolnění elektronů, které jsou přijímány NAD+, 

případně s nižší afinitou i NADP+ (Drmota et al., 1996). Pyruvát, který je importován 

z cytoplasmy nebo vznikne přímo v hydrogenosomu přeměnou malátu, je oxidativně 

dekarboxylován pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázou (PFO) na acetyl CoA a oxid uhličitý. 

Zároveň dochází k uvolnění elektronů, které redukují [2Fe2S] ferredoxin (Lindmark and 

Muller, 1973).  

Komplex I neboli NADH dehydrogenáza je v klasické mitochondrii součástí respiračního 

řetězce a katalyzuje oxidaci NADH za současné redukce koenzymu Q. Transport elektronů 

jednotlivými redoxními centry je spojen s transportem protonů do mezimembránového 

prostoru mitochondrie a generováním elektrochemického gradientu. Teprve nedávno byly i 
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v hydrogenosomu Trichomonas vaginalis objeveny dva proteiny mitochondriálního komplexu 

I  a to homology NuoE a NuoF (Dyall et al., 2004b; Hrdy et al., 2004). Experimentální data 

ukazují, že fyziologickým elektronovým akceptorem je [2Fe2S] ferredoxin (Hrdy et al., 

2004). Komplex I tak může přenášet elektrony z NADH na [2Fe2S] ferredoxin. 

Reverzibilní substrátovou fosforylaci ADP na ATP katalyzuje sukcinát thiokináza (Jenkins et 

al., 1991; Lahti et al., 1992; Lahti et al., 1994). Z jedné molekuly substrátu tak vzniká jedna 

molekula ATP. 

Klíčovým a charakteristickým enzymem hydrogenosomu je hydrogenáza, která 

přijímá elektrony z ferredoxinu a předává je na protony za současného vzniku plynného 

vodíku. Za tvorbu ATP je zodpovědná sukcinát thiokonáza. Celkově v hydrogenosomu 

vznikne z 1 molekuly substrátu 1 molekula ATP, dále plynný vodík, acetát a oxid uhličitý 

(Jenkins et al., 1991;Muller, 1993). 

 

2.2.2 Hydrogenázy 
 

Hydrogenáza je typickým enzymem všech hydrogenosomů, u řady organismů ji ale 

nalezneme i v cytoplasmě. Je to důležitý enzym metabolických procesů anaerobních eukaryot 

i prokaryot, proto je obvykle citlivá na kyslík. Funkcí hydrogenáz je přenos elektronů mezi 

aktivním místem enzymu a redoxními partnery tj. donorem nebo akceptorem elektronů 

(Vignais et al., 2001). Hydrogenázy obsahují 1 až 2 atomy železa, které vytváří aktivní 

centrum enzymu. Jedinou výjimkou je malá skupina hydrogenáz u Archeí, které atom kovu 

neobsahují (Tosatto et al., 2006) a u kterých se na tvorbě aktivního místa podílí pouze 

koordinační ligandy nejčastěji CO a CN- . Důležitou součástí všech ostatních hydrogenáz je 

FeS centrum typu: [2Fe2S], [3Fe4S] nebo [4Fe4S], které se účastní transportu elektronů   

(obr. 5). 

  
Obrázek 5.: Tři nejčastější podoby FeS center u hydrogenáz podle Kiley and Beinert, 2003. 
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Hydrogenázy obsahující kovy se dělí na 3 základní skupiny: 

 Fe – hydrogenázy (Fe-only hydrogenase ; Hases), které obsahují jediný kov, železo, a 

katalyzují přenos elektronů z donora (nejčastěji ferredoxin) na akceptora (protony) za 

vzniku plynného vodíku (Horner et al., 2000; Lindmark and Muller, 1973; Muller, 

1993). 

 Ni – Fe hydrogenázy tvoří heterodimer, obsahující kromě železa ještě nikl. Tento typ 

katalyzuje zpracování vodíku a nachází se zejména u bakterií. Fyziologickým 

akceptorem elektronů je cytochrom c. 

 Ni – Fe –Se hydrogenázy se zbytkovým jednoduchým selenocysteinem jsou dnes často 

řazeny mezi Ni – Fe hydrogenázy a vyskytují se velmi zřídka u bakterií. 

Nedávno byla objevena ještě 4. skupina -  Hydrogenázy bez atomu kovu, které jsou u 

Archebakterií (Rubach et al., 2005).  

U eukaryot se vyskytuje pouze Fe-hydrogenáza. Kromě hydrogenosomů ji můžeme 

najít i v cytoplasmě anaerobních prvoků jako je parazitická Entamoeba histolytica, Giardia 

intestinalis nebo Spironucleus barkhanus (Lloyd et al., 2002). Dokonce byla objevena i 

v plastidech některých jednobuněčných zelených řas jako je Chlamydomonas reinhardtii a 

Scenedesmus obliquus (Florin et al., 2001). 

Fe - hydrogenázy jsou mnohem citlivější ke kyslíku než ostatní druhy hydrogenáz. Na 

druhou stranu jejich katalytická aktivita je 10 až 100krát vyšší než Ni-Fe hydrogenázy a jsou 

to tedy mnohem výkonnější producenti vodíku (Frey, 2002; Tosatto et al., 2006). 

Většina Fe-hydrogenáz jsou monomery obsahující pouze katalytickou podjednotku, známe 

však i dimery, trimery a dokonce i tetramery (Vignais et al., 2001). 

Fe-hydrogenázy jsou typické přítomností vysoce konzervované domény o přibližně 320 

aminokyselinách, která koordinuje základní katalytické centrum enzymu, tzv. H-centrum 

(hydrogen cluster)  (Tosatto et al., 2006).  

H-centrum obsahuje šest atomů železa koordinovaných s CO a CN ligandy. Těchto 6 

atomů železa je rozděleno do 2 subcenter. 4 atomy železa jsou organizovány do [4Fe4S] 

centra (Tard et al., 2005). Zbylé 2 železa tvoří tzv.  Fe-Fe centrum enzymu, které lze přirovnat 

k Ni-Fe centru  Ni-Fe hydrogenáz. Atomy železa lze od sebe rozeznat a jsou označeny podle 

vzdálenost od [4Fe4S] centra. Vzájemně jsou propojeny di(thiomethyl)aminem (DTN) 
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(Nicolet et al., 2002). Při vazbě vodíku je významnější atom Fe2 (vzdálenější od [4Fe4S] 

centra). 

Fylogenetické analýzy zatím ukazují na pravděpodobně monofyletický původ Fe 

hydrogenáz u Entamoeba histolytica, Spironukleus barkhanus, Giardia intestinalis (které 

nemají hydrogenosom a hydrogenáza je cytosolická) a Trichomonas vaginalis (která  má 

hydrogenázy v hydrogenosomu). Jedná se o krátkou 50-ti kDa Fe-hydrogenázu (Horner et al., 

2000; Lloyd et al., 2002; Nixon et al., 2003).  

 

2.2.3 Biogeneze FeS center 

Proteiny obsahující FeS centra patří mezi jedny z nejdůležitějších katalyzátorů 

metabolických procesů v přírodě (Cammack, 1982; Hall et al., 1971). V hydrogenosomu tyto 

proteiny zastávají nenahraditelnou enzymatickou funkci. Řadíme mezi ně například 

hydrogenázu, PFO, sukcinát dehydrogenázu nebo elektronový přenašeč ferredoxin 

(Cammack, 1982; Tovar et al., 2003). Biogeneze FeS center těchto proteinů tak patří mezi 

další významné funkce hydrogenosomu a je to i další vlastnost, která ho spojuje 

s mitochondrií. Systém proteinů, které katalyzují syntézu FeS center v hydrogenosomech je 

homologní s mitochondriálním systémem (Tachezy et al., 2001). Tento typ proteinové 

kaskády zodpovědné za tvorbu FeS center se nazývá ISC (iron-sulfur cluster) a mezi jeho 

nejdůležitější součásti patří proteiny IscS (cystein desulforáza) a IscU. Eukaryota tento systém 

zdědila patrně po bakteriálním endosymbiontovi, ze kterého se dalším vývojem stala 

mitochondrie a jí příbuzné organely (hydrogenosomy a mitosomy). Skládání FeS center je 

vlastně jedinou společnou funkcí, která tyto organely prokazatelně spojuje. 

Proces skládání FeS center v hydrogenosomu zahajuje aktivita IscS. Tento enzym 

poskytuje síru pro nosný protein IscU. Další komponenta systému, IscA pomáhá jako 

doplňkový nosný protein  zejména v případě skládání složitějších FeS center. Železo pro FeS 

centra pravděpodobně poskytuje další protein mitochondriálního typu, frataxin. Další 

komponenty jako je mitochondriální chaperonin Hsp 70 se zapojují až při samotném 

zabudování složeného FeS centra do apoproteinu a vytváří tak konečný produkt - funkční 

enzym (Johnson and Dean, 2004; Lill and Muhlenhoff, 2005; Lill and Muhlenhoff, 2006). 

Biogeneze FeS center je tedy pro hydrogenosom esenciální. 
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2.2.4 Import proteinů do hydrogenosomů Trichomonas vaginalis 

Vzhledem k tomu, že hydrogenosomy nemají vlastní DNA, veškeré jejich proteiny 

jsou kódovány jádrem, syntetizovány v cytoplazmě na volných ribozomech a dále 

importovány do hydrogenosomu. K tomuto účelu slouží krátká adresová sekvence na N-konci 

většiny hydrogenosomálních proteinů. Výjimku tvoří membránové hydrogenosomální 

proteiny, které tuto sekvenci nemají. Adresová sekvence je odštěpena po transportu proteinu 

do matrix hydrogenosomu specifickou procesující peptidázou (Gakh et al., 2002). 

Adresové sekvence, podobně jako je tomu u mitochondrií, začínají většinou 

methioninem a leucinem, popř. methioninem, leucinem a serinem. Mutace leucinu v druhé 

pozici od N-konce adresové sekvence za glycin naruší transport ferredoxinu do 

hydrogenosomů Trichomonas vaginalis (Bradley et al., 1997). Obdobně jako v případě 

mitochondriálních adresových sekvencí má většina hydrogenosomálních prekurzorů arginin 

ve druhé nebo třetí pozici směrem k N-konci adresové sekvence od místa štěpení. Arginin, 

leucin a serin jsou hojně zastoupené v adresových sekvencích mitochondriálních a u většiny 

hydrogenosomálních prekurzorů (Bradley et al., 1997). 

Hlavním rozdílem mezi hydrogenosomálními a mitochondriálními adresovými 

sekvencemi je jejich délka. Hydrogenosomální signální sekvence jsou kratší než 

mitochondriální, jejich délka se pohybuje mezi 5 až 24 aminokyselinami (Šmíd, nepublik. 

data). Naproti tomu mitochondriální sekvence mají obvykle mezi 20 až 80 aminokyselinami 

(Dyall et al., 2000). 

Transport proteinů do mitochondrií vyžaduje cytosolické chaperony, které inaktivuje 

N-ethylmaleimid (NEM) (Murakami et al., 1988). Přítomnost N-ethylmaleimidu v cytosolické 

složce in vitro transportního systému Trichomonas vaginalis zabrání v transportu ferredoxinu 

do hydrogenosomů (Bradley et al., 1997). Zdali se na hydrogenosomálním transportu proteinů 

podílejí cytosolické faktory podobným způsobem, jako je tomu u mitochondrie, je však 

prozatím nejasné.  

Přítomnost ATP je nezbytná jednak pro stabilizaci právě překládaných prekurzorů v 

nesbaleném, transportním stavu, dále uvolnění chaperonů od transportovaného polypeptidu 

popř. od membránových receptorů nebo transport přes biomembrány a správné sbalení 

prekurzoru v organele. Velmi nízká koncentrace popř. absence ATP je dostačující pro 

specifické navázání hydrogenosomálního nebo mitochondriálního prekurzoru na povrch 
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organely. Pro transport prekurzorů je však zapotřebí koncentrace ATP mnohem vyšší 

(Bradley et al., 1997).  

Po transportu prekurzoru do hydrogenosomu dojde k odštěpení signální sekvence a 

maturaci polypeptidového řetězce (Bradley et al., 1997). K tomuto účelu slouží 

v hydrogenosomu (stejně jako mitochondrii) mitochondriální procesovací peptidáza (MPP). 

V mitochondrii se tento enzym skládá ze dvou podjednotek: α-MPP a β-MPP.  Hlavní 

katalytickou funkci má β podjednotka, která také obsahuje důležitý zinek-vázající motiv.       

α podjednotka pomáhá při rozpoznání substrátu prostřednictvím konzervativní oblasti 

obohacené glycinem (Geli et al., 1990). Homolog mitochondriální β-MPP byl nalezen také v 

genomu Trichomonas vaginalis. Tento enzym obsahuje konzervativní zinkový katalytický 

motiv stejně jako je tomu u mitochondriálního homologu. Rekombinantní podjednotka         

β-MPP štěpí adresové sekvence hydrogenosomálních prekursorů in vitro (Gakh et al., 2002), 

avšak specifita reakce se zvýší, pokud je přítomna i α-podjednotka.  

Hydrogenosomy obsahují homology mitochondriálních chaperonů Hsp10, Hsp60 a 

Hsp70. Je pravděpodobné, že se chaperony trichomonád podílejí na maturaci proteinů v 

matrix hydrogenosomu obdobným způsobem jako je tomu u mitochondrie. 

 
 

2.3 Mitosom 
 

Mitosomy představují vysoce redukované formy mitochondrie. Přestože byly poprvé 

popsány poměrně nedávno, byly již identifikovány u řady parazitických protozoí jako je 

Entamoeba histolytica (Tovar et al., 1999), Giardia intestinalis (Tovar et al., 2003) 

mikrosporídie Trachipleistophora hominis a Encephalitozoon cuniculi (Williams et al., 2002) 

nebo Cryptosporidium parvum (Riordan et al., 2003). Přítomnost mitosomů lze na základě 

studií buněčných struktur předpokládat i u dalších skupin organismů jako jsou pelobionta ze 

skupiny Amoebozoa nebo volně žijící metamonády (Hampl and Simpson, 2008). 

Mitosomy ohraničuje podobně jako mitochondrii a hydrogenosom dvojice membrán, 

což je také hlavním společným znakem všech tří organel (Ghosh et al., 2000;Riordan et al., 

2003;Tovar et al., 2003;Williams et al., 2002). Mitosomy narozdíl od mitochondrií a 

hydrogenosomů neprodukují ATP. Chybí zde typické hydrogenosomální enzymy jako PFO a 

hydrogenáza, které se nacházejí v cytosolu (Lindmark, 1980; Reeves et al., 1977). 
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Mitosomy neobsahují DNA a proto všechny mitosomální proteiny musí být do 

organely transportovány. Řada proteinů mitochondriálního typu u Giardia intestinalis, 

Cryptosporidium parvum a u Entamoeba histolytica má N-koncové oblasti podobné             

N-koncovým adresovým sekvencím hydrogenosomálních a mitochondriálních proteinů.       

N-koncové oblasti jsou bohaté především na serin a arginin a lze u nich najít motivy pro 

odštěpení adresové sekvence mitochondriální peptidázou (MPP) (Dolezal et al., 2005). 

Funkce N-koncových adresových sekvencí genů IscS a IscU Cryptosporidium parvum  byla 

ověřena v kvasinkách (LaGier et al., 2003). Rovněž bylo prokázáno, že N-koncové adresové 

sekvence IscU a ferredoxinu Giardia intestinalis jsou zapotřebí pro transport obou proteinů 

do mitosomů G. intestinalis (Dolezal et al., 2005). Mitochondriální homology Hsp70 

Trachipleistophora hominis, Hsp60 a IscS Giardia intestinalis, však směrují do matrix 

organel na místo určení bez N-koncové adresové sekvence patrně díky zatím 

neidentifikovaným interním signálům (Dolezal et al., 2005; Regoes et al., 2005; Williams et 

al., 2002).  

 

2.3.1 Giardia intestinalis 

Objevu mitosomů u Giardia intestinalis předcházel nález genu jedné z nejdůležitějších 

součástí systému pro skládání FeS center – genu pro IscS. Fylogenetické studie prokázaly, že 

se jedná skutečně o homolog mitochondriálního ISC systému (Tachezy et al., 2001). V další 

práci bylo prokázáno pomocí imunofluorescence a imunoelektronové mikroskopie, že produkt 

tohoto genu je společně s další komponentou pro skládání FeS center, IscU, lokalizován do 

drobných organelárních struktur, které byly nazvány mitosomy (Tovar et al., 2003). Pomocí 

exprese rekombinantního proteinu byla prokázána rovněž lokalizace [2Fe2S] ferredoxinu a 

chaperoninu Hsp70 ve stejné organele (Tachezy and Šmíd, 2008). 

V mitosomu Giardia intestinalis tedy byly objeveny klíčové komponenty potřebné pro 

skládání FeS center, což je také zatím jediná potvrzená funkce této organely. Záhadou zatím 

zůstává odkud pochází ATP nezbytné pro správou funkci chaperoninu Hsp 70, který 

dokončuje transport FeS centra do apoproteinu. 

 



 21

2.3.2 Mikrosporídie 

Přestože mikrosporídie byly dlouho považovány za primitivní „amitochondriální“ 

eukaryota, i u nich byla objevená redukovaná forma mitochondrie pojmenovaná mitosom. 

Pomocí imunolokalizace byl v této organele prokázán mitochondriální chaperonin Hsp 70 

(Williams et al., 2002). V genomu byly objeveny další důležité mitochondriální geny 

související opět se skládáním FeS center a to sice IscS a IscU, [2Fe2S] ferredoxin a ferredoxin 

NADPH oxidoreduktáza (Katinka et al., 2001). U mikrosporídie Encephalitozoon cuniculi 

byla prokázána kolokalizace IscS (donor síry), IscU (nosný protein) a frataxinu (donor železa 

pro skládání FeS center) s Hsp 70 do mitosomu. Mitosom E. cuniculi se tak patrně rovněž 

podílí na biogenezi FeS center (Goldberg et al., 2008). 

U druhé studované mikrosporídie Trachipleistophora hominis je situace ještě 

záhadnější. V mitosomu byly identifikovány dvě komponenty potřebné pro biogenezi FeS 

center a to IscS a chaperonin Hsp 70. Zbylé dvě komponenty, IscU a frataxin, byly však 

nalezeny v cytoplazmě. Proces biogeneze FeS center u T. hominis tak zůstává záhadou 

(Goldberg et al., 2008). 

 

2.3.3 Cryptosporidium parvum 

Pomocí elektronové mikroskopie byly i u sporozoitů C. parvum pozorovány organely 

ohraničené dvojitou membránou a asociované v oblasti jádra. V těchto strukturách byla 

následně pomocí imunofluorescence a imunoelektronové mikroskopie s využitím heterologní 

protilátky prokázána přítomnost mitochondriálního chaperoninu Cpn 60. Tyto organely byly 

nazvány mitosomy (Riordan et al., 2003). 

Stejně jako u mikrosporídií, i v genomu Cryptosporidium parvum byly nalezeny geny 

pro skládání FeS center a také pyridin-nukleotid transhydrogenáza (PNT), protonová pumpa 

účastnící se dýchacího řetězce (Putignani et al., 2004). 

Přítomnost proteinů IscS a IscU v mitosomu C. parvum ještě nebyla potvrzena, ovšem 

přítomnost adresové sekvence na N-konci obou proteinů lokalizaci do mitosomu předpovídá. 

Funkce těchto N-koncových adresových sekvencí pro doručení proteinů do mitochondrií byla 

ověřená v kvasinkách (LaGier et al., 2003). 
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2.3.4 Entamoeba histolytica 

Entamoeba histolytica byl první prvok, u kterého byly mitosomy objeveny a to na 

základě imunolokalizace chaperoninu Cpn 60 (Mai et al., 1999; Tovar et al., 1999). Následná 

elektronová mikroskopie frakcí obohacených mitosomy ukázala organely obalené dvojitou 

membránou (Ghosh et al., 2000). 

V genomu entaméby byl nalezen gen pro pyridin nukleotid transhydrogenázu (PNT) a 

aktivita tohoto enzymu byla naměřena v sedimentující frakci (Harlow et al., 1976). Na N-

konci proteinu byla predikována  adresová sekvence (Putignani et al., 2004; Yu and 

Samuelson, 1994). Konečná lokalizace PNT v mitosomu ale ještě nebyla potvrzena. 

U Entamoeba histolytica byl překvapivě objeven bakteriální typ skládání FeS center a 

to pomocí tzv. NIF systému (nitrogen fixation). Tento systém se nachází převážně u prokaryot 

a účastní se syntézy FeS centra nitrogenázy u bakterií, které fixují dusík (Lill and Muhlenhoff, 

2005). Dvě základní komponenty tohoto systému – proteiny NifS a NifU byly získány patrně 

horizontálním genovým transferem od skupiny ε-proteobakterií. Tyto proteiny však nejsou 

lokalizovány v mitosomu ale pravděpodobně v cytoplasmě (van der Giezen et al., 2004).  

V genomu E. histolytica byl nalezen jeden homolog mitochondriálního ADP/ATP 

transportéru. Mitochondrie většiny eukaryot obsahují větší množství typů těchto transportérů 

(Kunji, 2004) a u E. histolytica tak došlo ke značné redukci, což může souviset s přechodem 

na parazitický způsob života, kdy parazit získává řadu důležitých složek z metabolismu 

hostitele. Tento ADT/ATP transportér byl lokalizován do mitosomu a jeho zvláštností je 

opačná funkce – narozdíl od mitochondriálních transportérů nepřenáší ATP ven nýbrž dovnitř 

organely. Tento transportér by tedy mohl dodávat do mitosomu ATP potřebné pro správnou 

funkci Cpn 60 tj. skládání importovaných proteinů v mitosomu (Chan et al., 2005).  

 

2.4 Mastigamoeba balamuthi 

Volně žijící Mastigamoeba balamuthi (původně popsaná a pojmenovaná jako 

Phreatamoeba balamuthi n. g., n. sp.) (Chavez et al., 1986) je anaerobní prvok blízce 

příbuzný významnému parazitu člověka Entamoeba histolytica (obr. 6). Obě améby řadíme 

do velké skupiny organismů Amoebozoa, podskupiny Conosa (Bapteste et al., 2002;Cavalier-
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Smith, 1998). Tato skupina byla vyčleněna na základě fylogenetických dat ze sekvenování 

malé ribozomální podjednotky (SSU rRNA) a aktinových genů (Fahrni et al., 2003). 

 

 
Obrázek 6.: Evoluční analýza 100 genů, která ukazuje na příbuznost Mastigamoeba balamuthi a 
Entamoeba histolytica (Bapteste et al., 2002). 
 
 

V životním cyklu mastigaméby existují tři morfologické typy: améboidní forma, 

améboflagelát a cysta. V přírodě se běžně setkáme s jednobičíkatou formou, která se živí 

fagocytózou bakterií. Tato forma se nereprodukuje a nemá ani cytostom typický pro jiné 

bičíkaté prvoky. Její velikost se pohybuje od 6 do 50 μm. Při přeměně ztratí bičík a stává se 

typickou amébou, která se pohybuje pomocí panožek. Její velikost se pohybuje od 11 do 160 

μm a je mnohojaderná (Chavez et al., 1986; Wright et al., 1979). Dělení jader je synchronní a 

vytváří se při něm jedno mikrotubulární centrum asociované s jádry podobně jako je tomu u 

Physarum polycephalum (Wright et al., 1979). Živí se fagocytózou bakterií nebo pinocytózou 

okolního organického materiálu. Za nepříznivých podmínek vytváří cysty. Ty jsou obaleny 

rezistentní stěnou a jejich velikost se pohybuje od 9 do 18 μm. V laboratorních podmínkách 

lze mastigaméb pěstovat v axenické kultuře ve své améboidní formě (obr. 7) nebo přidáním 

rýžového prášku (1mg/ml) a bakterií Escherichia coli lze vyvolat transformaci na 
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améboflageláta. Sexuální reprodukce mastigaméby nebyla zatím pozorována (Chavez et al., 

1986).  

 

 
Obrázek 7.:Mastigamoeba balamuthi živá buňka, Nomarského kontrast (zvětšení 600x) 

 

 

Genom mastigaméby obsahuje značné množství genů bakteriálního původu, stejně 

jako je tomu u její příbuzné Entamoeba histolytica (Loftus et al., 2005; Muller et al., 2001). 

Další jejich společnou vlastností je schopnost řady enzymů využívat fosfát místo z ATP 

z anorganického pyrofosfátu (Tachezy et al., 2001). 

V průběhu práce byl publikován článek, ve kterém autoři analyzovali 19 000 genů 

získaných sekvenováním cDNA knihovny M. balamuthi (Gill et al., 2007). Na základě 

kterého autoři předpokládají přítomnost některých hydrogenosomálních enzymů v mitosomu 

M. balamuthi. Rovněž získali sekvence řady proteinů pravděpodobně mitochondriálního 

původu s N-koncovou adresovou sekvencí. V článku je také uveden návrh energetického 

metabolismu M. balamuthi (obr. 8). 
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Obrázek 8.: Návrh energetického metabolismu v buňce M. balamuthi (Gill et al., 2007) 
  červená barva – proteiny s predikovanou adresovou sekvencí 
  žlutá barva – proteiny bez adresové sekvence 
  oranžová barva – nekompletní geny, u kterých chyběla sekvence pro N-koncovou část proteinu 
  modrá barva – proteiny, jejichž přítomnost nebyla zjištěna, ale předpokládá se jejich účast 

v metabolické dráze 

 

mitosom 

cytoplasma 
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3 Cíle diplomové práce 
 
V zadání diplomové práce jsem dostala za úkol charakterizovat buňku volně žijící améby ze 

skupiny Amoebozoa – Mastigamoeba balamuthi. Mezi hlavní body patřilo: 

 

1) Prokázat přítomnost organel mitochondriálního typu u Mastigamoeba balamuthi 

pomocí elektronové mikroskopie. 

 

2) Vypracovat postup pro izolaci těchto organel z buněčného homogenátu M. balamuthi. 

 

3) Pomocí biochemických měření aktivity typických hydrogenosomálních enzymů zjistit 

potenciální metabolickou aktivitu těchto organel a určit tak zda se jedná o 

hydrogenosomy nebo mitosomy. 

 

4) Zjistit, zda tyto organely obsahují proteiny zodpovědné za tvorbu FeS center.  

 

5) Ověřit možnou lokalizaci mitochondriálních enzymů sukcinát dehydrogenázy a 

akonitázy do mitosomů M. balamuthi měřením jejich aktivity. 

 

6) Amplifikovat z genomu M. balamuthi potenciální organelární proteiny s N-koncovou 

adresovou sekvencí a studovat jejich import do hydrogenosomu Trichomonas 

vaginalis.  

 

7) Geny kódující [2Fe2S] ferredoxin a část osekvenovaného úseku pro sukcinát 

dehydrogenázu z M. balamuthi zaklonovat do expresního vektoru pro přípravu 

polyklonálních protilátek. 
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4 Materiál a metody 
 

4.1 Použité organismy 
 

4.1.1 Mastigamoeba balamuthi 

Axenická kultura Mastigamoeba balamuthi, kmen ATCC 30984 (poskytl M. 

Müller, The Rockefeller University, USA), byla pěstována v PYGC médiu (Chávez et al. 

1986) při 24°C v 50 ml plastových tkáňových lahvích (tissue culture flask, Orange 

Scientific, 25 cm2). Buňky byly očkovány do nových lahví jednou za týden až deset dní 

(podle nárůstu kultury). Během růstu (obvykle po 3-4 dnech) bylo médium vyměňováno 

za čerstvé.  

Pro napěstování většího objemu byly používány 250 ml plastové tkáňové lahve 

(tissue culture flask, Orange Scientific, 75 cm2), případně tříseptové plastové lahve NUNC 

o objemu 750 ml. 

 

4.1.2 Escherichia coli 

Během práce jsem používala bakterie E. coli XL1 blue (Invitrogen). K produkci 

rekombinantního  ferredoxinu a sukcinát dehydrogenázy v plasmidu pET 42b byl použitý 

kmen E. coli BL 21 (Invitrogen). 

 

4.1.3 Trichomonas vaginalis 

V transfekčních pokusech jsem používala T. vaginalis kmen T1 (izoloval J. H. Tai, 

Taiwan). Buňky byly udržovány v axenické kultuře v médiu TYM pH 6,2 s agarem 

(Diamond, 1957) v 10 ml zkumavkách při 37°C. Kultura byla očkována do čerstvého 

média každých 24 až 48 hodin. 

 

4.2 Kultivační média 
 

 PYGC médium (Chavez et al. 1986):  

  proteose peptone …………………………….. 10g 

  kvasinkový autolyzát …………………………10g 
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  glukóza ………………………………………. 10,09 g 

  L-cystein ……………………………………..  0,95 g 

  chlorid sodný ………………………………...  5 g 

  KH2PO4 ……………………………………… 0,89 g  

  K2HPO4 ……………………………………… 0,67 g 

  destilovaná voda ………………………… do  1000 ml  

Médium bylo sterilizováno v autoklávu 20 minut při 120°C. 

 

 Médium TYM (Diamond, 1957): 

kaseinový hydrolyzát ........................................   10 g 

kvasinkový autolyzát ..........................................   5 g 

maltóza ..............................................................  2,5 g 

kyselina askorbová ............................................  0,1 g 

L-cystein hydrochlorid ......................................  0,5 g 

KH2PO4  ............................................................   0,4 g 

K2HPO4  ............................................................   0,4 g 

agar .................................................................... 0,25 g 

destilovaná voda ......................................... do 450 ml 

Upravit pH pomocí 1M HCl na hodnotu 6,2. Sterilizovat v autoklávu 20 minut při 

120°C. Poté přidat 50 ml inaktivovaného koňského séra (inaktivace séra: 56°C po 

dobu 30 minut). 
 

 Média na kultivaci E. coli: 

 

LB médium: 

         kvasinkový autolyzát ..................................  2,5 g 

         kaseinový hydrolyzát ....................................   5 g 

         NaCl ..............................................................   5 g 

         agar ..............................................................  7,5 g 

         destilovaná voda ......................................... 500 ml 

     Upravit pH na hodnotu 7. Sterilizovat 20 minut při 120°C. 
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SOC médium: 

      kaseinový hydrolyzát......................................................2 % 

kvasinkový autolyzát....................................................0.5 % 

NaCl..........................................................................10 mM 

KCl........................................................................... 2.5 mM 

MgCl2.......................................................................10 mM 

MgSO4......................................................................10 mM 

glukóza......................................................................20 mM 

Upravit pH na hodnotu 7. Sterilizovat v autoklávu 20 minut při 120°C. 

 

4.3 Použité pufry a roztoky 

 Pufr 1 (pro promývání mastigaméb):   

sacharóza ………………………………………........  0,856 g 

MOPS (3-[N-morfolin] propansulfonová kyselina) ... 0,0209 g  

DTT (DL-dithiothreitol) ……………………...........  0,0154 g 

destilovaná voda ………………………………..    do  10 ml 

      Upravit pH pomocí 3% KOH na hodnotu 7,4 . 

 

 Izolační médium (IM) (pH=7,2): 

      sacharóza  ………………………………………..   77,00 g  

      KH2 PO4  …………………………………………..  1,36 g 

      Tris báze  ..………………………………………… 2,42 g  

      KCl  ………………………………………………... 1,49 g  

      MgCl2 . 6 H2O ……………………………………. 1,016 g  

      EDTA ……………………………………………...  0,37 g  

      destilovaná voda ……………………………… do  1000 ml 

Upravit pH pomocí 1 M HCl na hodnotu 7,2. 

 

 100 mM fosfátový pufr (pH = 7,4):  

         KH2PO4 …………………………………………….  6,8 g   

         destilovaná voda ………………………………… do   500 ml 

     Upravit pH pomocí 3% NaOH na hodnotu 7,4.   
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 PBS (pH = 7,4): 

    NaCl..............................................................................  8 g 

    KCl............................................................................... 0.2 g 

    Na2HPO4.12H2O........................................................ 1.53 g 

    KH2PO4....................................................................... 0.2 g 

    destilovaná voda ................................................... do 1000 ml 

 

 Pufr pro měření aktivity malát dehydrogenázy (dekarboxylující)  (pH = 7,6): 

          KCl  ………………………………………………… 0,75 g 

          MgCl2 . 6 H2O ……………………………………….  0,2 g  

          Tris báze ……………………………………………. 5,65 g 

         destilovaná voda  ………………………………..  do 200 ml 

    Upravit pH pomocí 3 M NaOH na hodnotu 7,6. 

 

 Pufr pro měření aktivity kyselé fosfatázy (pH = 5,5): 

           octan draselný ……………………………………. 1,96 g 

           destilovaná voda ………………………………… do 200 ml  

      Upravit pH 98% kyselinou octovou na hodnotu 5,5.  

 

 Stop-pufr pro měření kyselé fosfatázy (pH = 8,5):  

Tris báze ……………………………………….   6g  

       K2HPO4 ………………………………………..   2 g  

      destilovaná voda …………………………… do 50 ml 

   Pomocí 1 M HCl upravit pH na hodnotu 8,5. 

 

 Pufr pro měření aktivity akonitázy (pH = 7,4): 

NaH2PO4  ........................................................  1,56 g 

destilovaná voda ...........................................do 200 ml 

Upravit pH na hodnotu 7,4 pomocí 3% NaOH. 

 

 Pufr s dvojmocným železem (pro měření aktivity akonitázy): 

MES ................................................................. 0,98 mg 

FeNH4SO4 ....................................................... 1,96 mg 
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DTT ................................................................. 0,39 mg 

destilovaná voda ............................................ do 10 ml 

           Upravit pH pomocí 1%NaOH na hodnotu 5,5. 

 

 Pufr pro měření aktivity katalázy (pH = 7): 

Na2HPO4 .......................................................  2,34 g 

destilovaná voda ......................................  do 100 ml 

Upravit pH pomocí 3% NaOH na hodnotu 7. 

 

 10x SDS pufr: 

Glycin …………………………………………  30,3 g  

       SDS (dodecylsulfát sodný)  .……………….…   144 g  

       destilovaná voda ………………………… do   1000 ml 

 

 Blotovací pufr:  

        10 x SDS pufr …………………………………. 50 ml  

        metanol ……………………………………….  100 ml  

       destilovaná voda ….…………………………… 350 ml  

       

 Blokovací pufr pro Western blot (pH = 7,2):  

        nízkotučné sušené mléko ………………………  10 g  

        PBS  ………………………………………….  100 ml  

 

 Promývací pufr pro Western blot (pH = 7,2): 

         nízkotučné sušené mléko ……………………… 10 g  

         Tween 20 (0,5 %) ……………………………  500 μl  

          PBS ………………………………………….  100 ml 

 

 Blokovací pufr, fluorescence:  

         0,25 % BSA (hovězí albumín) a 0,25 % želatina (Sigma, #G2500) v PBS,  

           pH = 7,2.  
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 Zásobní roztoky pro měření aktivity enzymů: 

           (všechny chemikálie byly ředěny destilovanou vodou) 

100 mM methylviologen (MV) 

1 M L-malát 

100 mM NAD 

100 mM NADP 

       1 M p-NPP (p-nitrophenyl-fosfát) 

       25 mM  oxalacetát 

        0,7 M pyruvát 

        0,5 M DL – isocitrát 

        0,04 M azid draselný 

        0,5 mM DCIP (2,6 -  dichlorophenolindophenol) 

        0,5 M sukcinát 

        10% Triton TX-100 

 

 Koenzym A (CoA) ~8,68 mM: 

    CoA..........................................................................16 mg 

    Glutathion...............................................................192 mg 

    0.1 M fosfátový pufr, pH 6.8.................................  2 ml 

Hodinu inkubovat při laboratorní teplotě. Přidat 0,4 ml 0,5 M EDTA o pH= 8.  

 

 Zásobní roztoky inhibitorů proteáz:  

        Tosyl-lysin-chlorometylketon (TLCK) ……….. 25 mg/ml 

            leupeptin ……………………………………… 5 mg/ml 

  

 Komplexní inhibitorové mini- tablety, EDTA free, Roche  (kat. č. 13457200) 

 1 tableta se rozpustí v 10 ml roztoku. 

 

 Primární protilátky pro Western blot  

                polyklonální králičí protilátky:  

          anti Entamoeba histolytica NifU (poskytnul T. Nozaki, Japonsko) (1:500) 

          anti Entamoeba histolytica NifS (poskytnul T. Nozaki, Japonsko) (1:500) 

          anti Giardia intestinalis Cpn 60 (poskytnul R. Hirt, UK) (1:1000) 

          anti Neocallimastix Hsp 70 (poskytnul A. Roger, Kanada) (1:1000) 
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              myší protilátky: 

          anti His tag protilátka (ředění 1: 500) 

 

 Primární protilátky pro fluorescenci: 

          myší monoklonální protilátka proti hemaglutininovému tagu (1:250) 

          králičí protilátka proti hydrogenosomálnímu jablečnému enzymu T. vaginalis 

               (1:1000) 

 

 Sekundární protilátky pro Western blot: 

          protilátka proti králičímu IgG konjugovaná s alkalickou fosfatázou 

              (ICN/CAPPEL) (1:2000) 

          protilátka proti myšímu IgG  konjugovaná s alkalickou fosfatázou  

              (ICN/CAPPEL) (1:2000) 

 

 Sekundární protilátky pro fluorescenci: 

protilátka proti králičímu IgG, Alexa Fluor 594 (Molecular Probes, # A21207) 

     (1:1000) 

protilátka proti myšímu IgG, Alexa Fluor 488 proti Molecular Probes, # A21202) 

     (1:1000) 

 

 Substrát na detekci proteinů na Western blotu– alkalická fosfatáza: 

              BCIP/NBT premixed (Sigma) 

 

 90% Percoll ............... (15 ml) 

Percoll (Sigma) ................................................ 13,5 ml 

pufr 1 ...............................................................  1,5 ml 

 

 Roztok OptiPrepTM (60% roztok iodixianolu ve vodě)   

 

 Roztok A pro 50% Opti Prep (pH = 7,4): 

             manitol …………………………………………. 0,44 g  

             Tris-HCl ………………………………………. 0,095 g  

           0,5M roztok EDTA (pH=8) ……………………..  120 μl 

            destilovaná voda ………………………………. do  10 ml 
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 Roztok B na ředění 50% Opti Prepu (pH = 7,4): 

             manitol …………………………………………. 0,44 g  

             Tris-HCl ………………………………………. 0,016 g  

           0,5M roztok EDTA (pH=8) ……………………..  20 μl 

            destilovaná voda ……………………………… do  10 ml 

          Upravit pH pomocí 1 M NaOH na hodnotu 7,4. 

 
 TRIAZOL (Total RNA Isolation Reagent, Gibco BRL) 

 
 Roztok barvy Coomassie Brilliant Blue R-250 (CBB): 

       Coomassie Brilliant Blue R 250...............................250 mg 

       destilovaná voda..................................................... 225 ml 

       methanol.................................................................225 ml 

       kyselina octová ...................................................... 50 ml 

 
 Roztok barvy Ponceau 

      Ponceau S..................................................................0.5 % 

      kyselina octová .......................................................... 1% 

 

4.4 Geny pro expresi v buňkách Trichomonas vaginalis 
 
Geny Mastigamoeba balamuthi určené pro expresi v buňkách Trichomonas vaginalis: 

    - chaperonin Cpn 10 (délka 380 bází) 

    - chaperonin Cpn 60 (délka 1700 bází) 

    - malát dehydrogenáza (MDH) (délka 1150 bází) 

    - ferredoxin (FDX) (délka 380 bází) 

4.4.1 Amplifikace genů Mastigamoeba balamuthi 

Geny byly amplifikovány pomocí následujících primerů s uvedenými restrikčními místy: 

gen pro Cpn 10: cpn 10NdeI F: 5‘-AAA CAT▼ATG ATGCTGTCCACGCGTTCTG-3‘ 

                           cpn 10BamH1 R: 5‘-A GGA▼TCC CTCGTCGGCGAGGGCG-3‘ 

gen pro Cpn 60: cpn 60NdeI F: 5‘-AAA CAT▼ATG ATGTCGATGCTGCTCTCCT-3‘ 

                           cpn 60BamH1 R: 5‘-A GGA▼TCC GTAGTCGCTGTAGTGGGG-3‘ 

gen pro MDH: MDHNdeI F: 5‘-AAA CAT▼ATG ATGAGCTGCCCCACCCGCA-3‘ 

                        MDHBamH1 R: 5‘-A GGA▼TCC CTTGCCGAGGCCCAGCAG-3‘ 
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gen pro FDX: FDXNdeI F: 5‘-AAA CAT▼ATG ATGGCGCCCTCCCGCG-3‘ 

                       FDXBamH1 R: 5‘-A GGA▼TCC GTCGGTGGAGACCTCGACGT-3‘ 

V sekvencích jsou podtržená místa štěpení restrikčními endonukleázami NdeI a BamH1. 

Trojúhelník ukazuje místo štěpení.         

 

Podmínky PCR pro geny Cpn 10 a FDX - 25 μl reakce (chemikálie Fermentas) obsahovala: 

        2,5 μl 10 x PCR pufru (NH4)2SO4 bez MgCl2 

        1,5 μl 25 mM MgCl2 

        0,5 μl 10 mM dNTP 

      1,25 μl DMSO 

           1 μl 10 μM primer F 

           1 μl 10 μM primer R 

       1 μl DNA / 10 μl cDNA 

        0,4 μl 5U/ μl Tag DNA polymeráza 

Reakci doplnit sterilní MiliQ vodou do 25 μl. 

 

Podmínky PCR pro geny Cpn 60 a MDH - 25 μl reakce (chemikálie Fermentas) obsahovala: 

        2,5 μl 10 x PCR pufru (NH4)2SO4 bez MgCl2 

           1 μl 25 mM MgCl2 

        0,5 μl 10 mM dNTP 

      1,25 μl DMSO 

           1 μl 10 μM primer F 

           1 μl 10 μM primer R 

       1 μl DNA / 10 μl cDNA 

        0,4 μl 5U/ μl Tag DNA polymeráza 

Reakci doplnit sterilní MiliQ vodou do 25 μl. 

 

Program PCR (cykler PTC-200, MJ Research): 

1. 94°C .......................... 5 min. (denaturace) 

2. 94°C .......................... 1 min. (denaturace) 

3. 60°C .......................... 30 sek. (nasedání primerů) 

4. 72°C .......................... 1 min. (syntéza DNA) 

5. kroky 2. – 4. opakovat 32 x 

6. 72°C .......................... 7 min.  

7. 15°C .......................... nastálo 
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Geny byly amplifikovány a zaligovány do plasmidu pGEM
®

-T easy (Invitrogen)  podle 

postupu popsaného v kap. 4.6.  

 

4.4.2 Konstrukce rekombinantního plasmidu Tag vag II 

Plasmid Tag vag II (Doležal P., katedra parazitologie, PřF UK) je expresní vektor 

sestrojený za účelem transformace buněk Trichomonas vaginalis. Geny pro Cpn 10, Cpn 

60, MDH a FDX byly vloženy do tohoto vektoru přes dvě restrikční místa (obr. 9). 

 
Obrázek 9.: Expresní vektor pro trasformaci trichomonád 

UTR STK – nepřekládaná regulační oblast genu pro sukcinát thiokinázu T. vaginalis  
HAHA – hemaglutininový tag 
NEO – gen pro rezistenci ke geneticinu G418 
 
 

Štěpení genů M. balamuthi z vektoru pGEM
®

-T easy (složení rekce, chemikálie 
Fermentas): 
    

   0,5 μg vektoru pGEM
®
-T easy s vloženým genem M. balamuthi 

   1 μl 1 x pufr Orange O+ 

   0,5 μl  10 U/ μl NdeI 

   0,5 μl  10 U/ μl BamH1 

Doplnit vodou do objemu 10 μl. Reakce probíhala přes noc při 37°C. 
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Linearizace plasmidu Tag vag II (chemikálie Fermentas): 

   0,5 μg plasmidu Tag vag II 

   1 μl 1 x pufr Orange O+ 

   0,5 μl  10 U/ μl NdeI 

   0,5 μl  10 U/ μl BamH1 

Doplnit vodou do objemu 10 μl. Reakce probíhala přes noc při 37°C. 

 

Ligace: 

Na ligaci jsem použila DNA genů M. balamuthi a linearizovaný plasmid Tag vag 

II. Reakce probíhala pomocí T4 DNA ligázy (Fermentas) při 15°C přes noc. Buňky E. coli 

XL1 blue byly transformovány rekombinantními plasmidy postupem popsaným v odstavci 

4.6.7. Transformanty byly vysety na plotny s tuhým LB médiem s ampicilínem            

(200 μg/ml) a analyzovány na přítomnost inzertů sekvenováním izolovaných plasmidů a 

restrikcí. 

 

4.5 Příprava rekombinantního ferredoxinu a sukcinát 

dehydrogenázy  M. balamuthi 

Geny Mastigamoeba balamuthi určené pro přípravu protilátky: 

    - ferredoxin (FDX) (délka 380 bází) 

    - fragment sukcinát dehydrogenázy (SDH) (délka 350 bází) 

 

4.5.1 Amplifikace genů Mastigamoeba balamuthi 

Geny byly amplifikovány pomocí následujících primerů s uvedenými restrikčními místy: 

 
gen pro FDX: FDXNdeI F: 5‘-AAA CAT▼ATG ATGGCGCCCTCCCGCG-3‘ 

                       FDXBamH1 R: 5‘-A GGA▼TCC GTCGGTGGAGACCTCGACGT-3‘ 

gen pro SDH: SDHNdeI F: 5‘-AAA CAT▼ATG CAGTCTCCCGAGCAGAGGA-3‘ 

                       SDHBamH1 R: 5‘-A GGA▼TCC ATCGTGCTTTACGGGCG-3‘ 

V sekvencích jsou podtržená místa štěpení restrikčními endonukleázami NdeI a BamH1. 

Trojúhelník ukazuje místo štěpení.         
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Podmínky PCR - 25 μl reakce (chemikálie Fermentas) obsahovala: 

        2,5 μl 10 x PCR pufru (NH4)2SO4 bez MgCl2 

        1,5 μl 25 mM MgCl2 

        0,5 μl 10 mM dNTP 

      1,25 μl DMSO 

           1 μl 10 μM primer F 

           1 μl 10 μM primer R 

       1 μl DNA / 10 μl cDNA 

        0,4 μl 5U/ μl Tag DNA polymeráza 

Reakci doplnit sterilní MiliQ vodou do 25 μl. 

 

Program PCR:  stejný jako v kap. 4.4. 

 

Geny byly amplifikovány a zaligovány do plasmidu pGEM
®

-T easy (Invitrogen)  podle 

postupu popsaného v kap. 4.6 .  

 

4.5.2 Konstrukce rekombinantního plasmidu pET-42b 

Gen pro ferredoxin a fragment sukcinát dehydrogenázy byly vloženy do 

expresního plasmidu pET-42b (Novagen) (obr. 10), který byl použit pro následnou 

produkci příslušných rekombinantních proteinů v buňkách E. coli BL 21. Linearizace 

plasmidu, štěpení genů M. balamuthi z vektoru pGEM
®

-T easy a následná ligace genů do 

plasmidu pET-42b proběhli podle postupu popsaného v kap. 4.4. 
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Obrázek 10.: Expresní plasmid pET-42b 

P T7 – promotor,  His – 6x His tag,  T T7 – terminátor,  KAN – gen rezistence ke kanamycinu 

 

4.5.3 Indukce exprese rekombinantního plasmidu v buňkách       
E. coli BL 21 

1. Přes noc napěstovat kulturu buněk BL 21 s rekombinatním plasmidem pET-42b 

v LB médium s kanamycinem. 

2. Do čistého tekutého LB média bez antibiotik nasadit na 1 ml LB média 50 μl 

z narostlé kultury a inkubovat v třepačce při 225 RMP / 37°C do optické hustoty 

0,5 až 0,7 (měřeno na spektrofotometru při vlnové délce 600 nm).  

3. Po dosažení požadované hustoty odebrat část kultury, stočit a pelet denaturovat po 

dobu 5 min. při 100 ºC v 1 x  vzorkovým pufrem pro SDS-PAGE. 

4. Kulturu dále indukovat s 0,5 mM IPTG a 400 μM síranem železnato-amonným při     

225 RMP / 37°C / 4 hod. Poté odebrat část kultury, stočit a pelet denaturovat po 

dobu 5 min. při 100 ºC v 1 x  vzorkovým pufrem pro SDS-PAGE. 

5. Zbytek kultury sonikovat 2 x s amplitudou 60, 1 min, pulsy po 1 sek. a 

centrifugovat 16 000 x g/ 15 min. / 4°C. Supernatant odebrat a denaturovat po 

dobu 5 min. při 100 ºC v 5 x  vzorkovým pufrem pro SDS-PAGE. 
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4.5.4 Afinitní chromatografie  na koloně s Ni-NTA agarózou 

1. Napěstovat 1,5 litru expresních buněk BL21 s rekombinantním plasmidem pET-

42b. 

2. Protein s histidinovým tagem byl přečištěn pomocí afinitní chromatografie na 

koloně s Ni-NTA agarózou za denaturujících podmínek s 8 M močovinou. Pomocí 

histidinového tagu byl zachycen na koloně, dvakrát přečištěn promývacím pufrem 

(Aydintug et al., 1993) a následně převeden do elučního pufru (elution buffer). 

Postup podle protokolu č. 10 The QIA expressionist™, Qiagen. 

 

4.6 Základní techniky 
 

4.6.1 Izolace genomové DNA z buněk Mastigamoeba balamuthi 

Celková genomová DNA byla izolována z buněk M. balamuthi pomocí Hight Pure 

PCR Template Preparation Kit (Roche, kat. č. 11 796 828 001). 

 

4.6.2 Izolace RNA z buněk M. balamuthi 

Celková RNA byla z buněk izolována TRIZOLem (Total RNA Isolation Reagent, 

Gibco BRL). 

Postup: 

1. Buňky pro izolaci RNA byly napěstovány ve 4 kultivačních lahvích o objemu 250 

ml a byly sklizeny sterilně seškrabáním do sterilního chladného média, stočeny 

1500 x g / 15 min. / 4°C. Pelet buněk byl převeden do sterilní DEPC ependorfové 

zkumavky. 

2. Pelet byl rozsuspendován v 1 ml Triazol Reagent a směs byla inkubována 5 min. 

při pokojové teplotě. 

3. Do reakce bylo přidáno 200 μl chloroformu, směs byla krátce promíchána 

otáčením v ruce a inkubována 3 min. při laboratorní teplotě. 

4. Centrifugovat 11 500 x g / 15 min. / 4°C. Při centrifugaci se oddělí spodní červená 

fáze (DNA a proteiny), interfáze a vrchní bezbarvá vodní fáze (RNA). 

5. Vrchní bezbarvou fázi s RNA přenést opatrně do čisté DEPC ependorfové 

zkumavky, přidat 0,5 ml izopropanolu a promíchat. Směs inkubovat 10 min. při 

laboratorní teplotě. 
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6. Centrifugovat 11 500 x g / 15 min. / 4°C. RNA precipitát vytvořil pelet na dně. 

7. Odsát opatrně supernatant a pelet pomýt 1 ml 75% etanolu. Vortexováním 

rozmíchat. 

8. Centrifugovat 7 500 x g / 5 min. / 4°C. 

9. Opatrně odsát etanol, pelet usušit na vzduchu asi 30 min. a rozpustit ve 30 – 50 μl 

vody bez RNás. Při rozpouštění inkubovat 10 min. na 55°C. Odebrat vzorek 1 pro 

kontrolu na PCR. 

Vzorek RNA je ovšem znečištěný DNA, kterou je nutné odstranit následujícím postupem: 

1. Přečistit přes RNeasy® MinElute™ Cleanup Kit (50), Qiagen, kat. č. 74204 a 

odebrat vzorek 2 pro kontrolu na PCR. Se zbytkem pokračovat v dalším postupu. 

2. Do DEPC ependorfové zkumavky smíchat (na 10 μl reakci, chemikálie 

Fermentas): 

         celkové množství RNA v 10 μl reakci ...............................  1 μg 

         10 x reakčního pufru + MgCl2  ...........................................1 μl 

          DNAse I (RNAse-free, 1 U/ μl) ........................................ 1 μl 

          voda bez RNás .... ....................................................... do 10 μl 

3. Směs inkubovat 1 hod. při 37°C.  

4. Do reakce přidat 1 μl 25 mM EDTA a inkubovat 10 min. 65°C. 

5. Čistotu RNA ověřit pomocí PCR a specifických primerů s kontrolami se vzorky 1 

a 2 z předchozích odběrů. U vzorku čisté RNA na DNA elektroforéze nesmí být 

žádný signál. 

 

4.6.3 Příprava cDNA M. balamuthi 

cDNA byla připravena reverzní transkripcí vyizolované RNA (podle výše 

uvedeného postupu) pomocí Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit (Roche, kat. 

č. 05 081 866 001). 

 

4.6.4 Analýza vzorků DNA elektroforézou v agarózovém gelu 

Vzorky DNA (po PCR, restrikčním štěpení) byly analyzovány pomocí horizontální 

elektroforézy v 1% agarózovém gelu (velikosti genů do 500 bází) nebo 1,5% agarózovém 

gelu (velikost vzorků pod 500 bází) s přídavkem etidium bromidu. Před nanesením na gel 

byl vzorek DNA smíchán s 6 x koncentrovaným vzorkovým pufrem (Fermentas). 
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Elektroforéza probíhala za konstantního napětí 80 V. Velikost požadované DNA se 

zjišťovala porovnáním se standardem Gene Ruler™ DNA Ladder Mix (0,1 μg/ μl, 

Fermentas). DNA s etidium bromidem byla vizualizovaná pomocí UV transluminátora. 

 

4.6.5 Extrakce DNA z agarózového gelu 

Po vyhodnocení elektroforézy  se požadovaný vzorek DNA vyřezal z gelu pomocí 

sterilního skalpelu. Produkt byl z gelu izolovaný použitím QIAquick Gel Extraction Kit 

(250) (Quiagen). 

4.6.6 Ligace do pGEM
®
-T easy 

pGEM
®

-T easy (Invitrogen) je TOPO vektor používaný k AT klonování PCR 

produktu z genomové DNA. Ligační reakce obsahovala ( celkový objem 10 μl): 

  5 μl 2 x ligačního pufru 

  1 μl T4 DNA ligázy 

  1 μl p-GEM T-easy 

  3 μl PCR produktu 

Reakce probíhala přes noc při 4°C. 

4.6.7 Transformace E. coli XL1 blue 

Bakterie E. coli XL1 blue byly transformované tepelným šokem 30 sek. při 42°C. 

Buňky byly po přidání vytemperovaného média SOC (37°C) inkubované na třepačce při 

225 RPM / 1 hod. / 37°C. Bakterie byly vysety na misky s tuhým LB médiem a 

inkubované v termostatu při 37°C přes noc. 

 

4.6.8 Transformace expresních E. coli BL21 

Bakterie E. coli BL21 byly transformované tepelným šokem 50 sek. při 42°C. 

Buňky byly po přidání vytemperovaného média SOC (37°C) inkubované na třepačce při 

225 RPM / 1,5 hod. / 37°C. Bakterie byly vysety na misky s tuhým LB médiem a 

inkubované v termostatu při 37°C přes noc. 
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4.6.9 Midi PREP 

K izolaci dostatečného množství rekombinantních plasmidů pro transformaci do 

buněk T. vaginalis byl použit Midi Preps DNA purification system (Promega, kat. č. 

#A7640). 

 

  Výpočet optimální koncentrace DNA pro transfekci trichomonád: 

Optickou hustotu (OD) DNA změřit spektrofotometricky při vlnové délce 260 nm.  

Ze získaných údajů vypočítat výslednou koncentraci rekombinantního plasmidu podle 

vzorce:  

c (μg/ml) = 50 x A260 x ředění vzorku  

Pro elektroporaci použít 50 μg DNA.  

 

4.6.10 Elektroporace trichomonád 

1. Sterilně centrifugovat 1 litr trichomonád TvT1 při 4 ºC a 1000 x g 15 minut. Vždy 

pracovat na ledu.  

2. Zvážit pelet a na každý gram přidat 0,5 ml média TYM 6,2 bez agaru s 

amikacinem (250 U/ml) a penicilinem (1000 U/ml).  

3. Suspenzi trichomonád 4 x resuspendovat přes G 23 jehlu.  

4. Do 4 mm kyvety (4 MM Gene pulser Cuvette, Biorad) přidat 300 μl buněk a 50 μg 

DNA o maximálním objemu 50 μl.  

5. Elektroporovat při časové konstantě 175 ms a napětí 350 V nebo při kapacitanci 

975 μF a napětí 350 V.  

6. K buňkám okamžitě přidat vytemperovaný TYM 6,2 bez agaru s amikacinem a s 

penicilinem a po 4 hodinách kultivace při 37 ºC přidat geneticin o výsledné 

koncentraci 200 μg/ml.  

7. Poté, co je kultura dobře narostlá, odstranit pelet a centrifugovat při 4 ºC a 1000 x 

g 15 minut. Odebrat horních 45 ml média a sediment resuspendovat v TYM médiu 

6,2 s agarem a s antibiotiky (geneticin 100 μg/ml, amikacin 250 U/ml, penicilin 

1000 U/ml).  

8. Kulturu udržovat v TYM médiu 6,2 s agarem nebo bez a pro selekci pozitivních 

transformantů používat geneticin o výsledné koncentraci 200 μg/ml.  
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4.6.11 SDS proteinová elektroforéza 

Proteiny jednotlivých frakcí byly děleny za denaturujících podmínek na základě 

molekulových hmotností elektroforézou ve vertikálním 12% nebo 15% 

polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným. Před nanesením na elektroforézu 

byly vzorky nejdříve rozmíchány a denaturovány po dobu 5 min. při 100 ºC v 1 x SDS-

PAGE vzorkovém pufru. Pro určení relativní molekulové hmotnosti byl použit standard 

Sigma VII-L (66, 45, 36, 29, 24, 20 a 14,2). Po elektroforéze byly proteiny detekovány 

obarvením v roztoku Coomassie Brilliant Blue R.  

 

4.6.12 Western blotová analýza 

1. Po proteinové elektroforéze změřit velikost gelu a nastříhat 6 filtračních papírů a 

nitrocelulózovou membránu o přesně stejné velikosti.  

2. Nitrocelulózovou membránu ponořit na 5 min. do destilované vody a potom 

společně s filtračními papíry ponořit na 5 min. do blotovacího pufru.  

3. Nitrocelulózovou membránu a filtrační papíry společně s gelem navrstvit podle 

přiloženého schématu do polosuchého blotu. 

4. Blotovat v přístroji pro polosuché blotování při proudu 1,5 mA/cm2 
 
po dobu 1 

hodiny. 

5. Přeblotování proteinů ověřit promytím membrány v roztoku Ponceau S.  

6. Po promytí v destilované vodě lze membránu skladovat při 4 ºC před dalším 

zpracováním.  

 

4.6.13 Detekce proteinů na nitrocelulózové membráně pomocí 
protilátek 

1. Nitrocelulózovou membránu inkubovat v blokovacím pufru pro Western blot        

1 hodinu při laboratorní teplotě nebo přes noc při 4 ºC.  

2. Membránu inkubovat s primární protilátkou v blokovacím pufru pro Western blot 

po dobu 1 hodiny při laboratorní teplotě. Protilátky podle kap. 4.3. 

3. Membránu promýt 3 x 20 minut promývacím pufrem při laboratorní teplotě.  

4. Membránu inkubovat se sekundární protilátkou konjugovanou s alkalickou 

fosfatázou (1:2000) v blokovacím pufru po dobu 1 hodiny při laboratorní teplotě.  

5. Membránu promýt 3 x 20 minut promývacím pufrem při laboratorní teplotě.  
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6. Membránu promýt po dobu 15 minut PBS pufrem. Membránu inkubovat se 

substrátem pro alkalickou fosfatázu (barevná reakce).  

 

4.6.14 Imunofluorescence 

  Příprava podložních skel  
 

1. Očištěné podložní sklo inkubovat 20 minut v 1 M HCl.  

2. Skla promýt mírným proudem tekoucí vody po dobu 30 minut.  

3. Skla opláchnout v destilované vodě 2 x 5 minut.  

4. Skla inkubovat 30 minut v acetonu.  

5. Skla osušit a ponořit do 2 % roztoku 3-aminopropyltriethoxylanu (Sigma) v 

acetonu po dobu 30 minut.  

6. Skla promýt mírným proudem tekoucí vody po dobu 30 minut.  

7. Skla opláchnout v destilované vodě 2 x 5 minut.  

8. Skla zapéct při 100 ºC po dobu 60 minut.  

 

    Příprava preparátů  

1. Nechat vychladit aceton a metanol při -20 ºC.  

2. Narostlou kulturu trichomonád nechat přilnout na připravená skla v inkubační 

komůrce při 37 ºC po dobu 15 minut.  

3. Buňky fixovat ve vychlazeném metanolu 5 minut a potom permeabilizovat 5 minut 

ve vychlazeném acetonu.  

4. Preparáty nechat uschnout.  

5. Preparáty blokovat v blokovacím pufru 1 hodinu ve vlhké komůrce.  

6. Inkubovat v blokovacím pufru s primární myší monoklonální protilátkou proti 

hemaglutininovému značení na C-konci rekombinantních proteinů (protilátku ředit 

1:250) a s primární králičí protilátkou proti hydrogenosomálnímu jablečnému 

enzymu (protilátku ředit 1:1000) 1 hodinu ve vlhké komůrce.  

7. Preparáty promýt 3 x 5 minut v PBS.  

8. Inkubovat v blokovacím pufru se sekundární protilátkou ALEXA FLUOR 488 

proti myší monoklonální primární protilátce společně se sekundární protilátkou 

ALEXA FLUOR 594 proti králičí primární protilátce 1 hodinu ve vlhké komůrce. 

Protilátky ředit 1:1000.  

9. Preparáty promýt 3 x 5 minut v PBS.  
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10. Preparáty zalít médiem Vecta-shield s DAPI pro značení jaderné DNA (Vector 

laboratories).  

 

4.6.15 Příprava buněk pro gradientovou centrifugaci 

1. Kultura Mastigamoeba balamuthi byla napěstována v šesti v septových plastových 

lahvích o objemu 750 ml. Při sklízení je nutné nejprve vylít staré médium a améby 

ze stěn seškrabat pomocí škrabky na tkáňové kultury do čistého vychlazeného 

média. 

2. Kultura byla centrifugována při 1500 x g / 15 min./ 4°C . 

3. Sediment  buněk byl promyt v předem vychlazeném pufru 1 (viz. materiály a 

metody) s přídavkem inhibitorů proteáz a komplexních inhibitorových tablet. 

4. Buňky byly homogenizovány následujícími způsoby: 

a)  pomocí sonikace na ledu, dvakrát 1 minutu při amplitudě 30 a délce pulzů 

1 sec. Po každé sonikaci byla suspenze promíchána a její stav zkontrolován 

pod mikroskopem. 

b) protahováním jehlou nejprve o průměru 23G1¼ a následně 23G. Stav 

kultury byl průběžně kontrolován pod mikroskopem. 

5. Výsledný homogenát byl následně centrifugován 500 x g / 15 min. / 4°C. 

6. Supernatant 500 x g byl opatrně odebrán a dále zpracován. 

 

4.6.16 Diferenciální centrifugace 

1. Supernatant 500 x g byl centrifugován v úhlovém rotoru Ti 50 na centrifuze 

Beckman  120 000 x g / 30 min. / 4°C. 

2. Do čisté centrifugační zkumavky byla odebrána horní frakce (cytosol). Sediment 

byl rozsuspendován v 6 ml vychlazeného pufru 1 s přídavkem inhibitorů proteáz a 

inhibitorové tablety Roche. 

3. Cytosol i sediment byly opětovně centrifugovány v rotoru Ti 50 na centrifuze 

Beckman   120 000 x g / 30 min. / 4°C. 

4. Polovina obou vzorků byla použita na měření aktivity enzymů. Zbytek 

sedimentující frakce byl denaturován po dobu 5 min. při 100 ºC v 1 x vzorkovým 

pufrem pro SDS-PAGE. Zbytek cytosolu byl denaturován po dobu 5 min. při 100 

ºC v 5 x vzorkovým pufrem pro SDS-PAGE. 
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4.6.17 Kontinuální 45% Percollový gradient 

1. 90% Percoll byl smíchán se supernatantem 500 x g v poměru 1:1. Výslednou 

směsí byly naplněny zatavovací zkumavky (o objemu 5,5 ml) do rotoru Ti 65.2  

(centrifuga Beckman). 

2. Gradient byl centrifugován 100 000 x g / 30 min. / 4°C a rotor se následně nechal 

samovolně zastavit bez použití brzdy.  

3. Buněčné frakce byly odebrány injekčními stříkačkami do 10 ml zkumavek na rotor 

Ti 50 pro centrifugu Beckman a dvakrát promyty ve vychlazeném pufru 1 

s inhibitory proteáz (centrifugace 120 000 x g / 30 min. / 4°C). 

4. Vzorky byly dále zpracovány - pro elektronovou mikroskopii fixovány v 0,1M 

kakodylátovém pufru s 8% glutaraldehydem, pro měření aktivity enzymů 

rozsuspendovány ve vychlazeném pufru s inhibitory proteáz, pro Western blot 

denaturovány po dobu 5 min. při 100 ºC v 1 x vzorkovým pufrem pro SDS-PAGE. 

 

4.6.18 Příprava diskontinuálního OptiPrepového gradientu 
 
Tabulka ředění zásobního roztoku (objem pro dvě zkumavky, tab. 1): 

příprava 50% OptiPrepu: na pět objemových jednotek OptiPrepu přidat jednu objemovou 

jednotku roztoku A pro 50% OptiPrep 

 
Tabulka 1.: Postup ředění 40 - 15% gradientu OptiPrepu 
 

Ředění OptiPrepu 

objem 50% 
OptiPrepu 

objem ředícího pufru -
pufr B 

výsledná 
koncentrace 

gradientu 
2,8  ml 0,7  ml 40% 
2,4  ml 1,1  ml 35% 
2,1  ml 1,4  ml 30% 
1,7  ml 1,8  ml 25% 
1,4  ml 2,1  ml 20% 
1,1  ml 2,4 ml 15% 

 
1. Centrifugační zkumavka pro výkyvový rotor Beckman SW 41 byla upevněna ke 

stojánku pomocí laboratorní svorky a zasunuta přibližně z poloviny do ledu.  

2. Na dno zkumavky byl napipetován 1 ml 60% roztoku Opti Prepu. 
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3. Pomocí jehly (20G a 21G, P-lab) se stříkačkou bez pístu, opřené o stěnu 

zkumavky, byl navrstven 1,5 ml příslušně naředěného roztoku od 40 % až k 15 % 

(viz. tabulka výše) (obr. 11). 

4. Jako poslední byl pipetmanem přidán 1ml supernatantu 500 x g. 

 
Obrázek 11.: Postup vrstvení diskontinuálního OptiPrepového gradientu 

 

4.6.19 Izolace mitosomální frakce pomocí OptiPrepového 
gradientu 

 
1. Navrstvený diskontinuální gradient s naneseným vzorkem centrifugovat ve 

výkyvném rotoru SW 41 pro centrifugu Beckman 100 000 x g a 4°C po dobu: 

a. 3 hodiny 

b. přes noc 

            Rotor nechat zastavit při pomalé brzdě. 

2. Frakce opatrně odebrat pomocí jehel (pro každou frakci jedna) do zkumavek 

úhlového rotoru Ti 50, doplnit do maximálního objemu pufrem 1 s přídavkem 

inhibitorů a komplexních inhibitorových tablet. 

3. Centrifugovat  na centrifuze Beckman v úhlovém rotoru Ti 50 na 120 000 x g /     

30 min. /  4°C. 

4. Supernatant opatrně odsát a pelet ještě jednou promýt v pufru 1 v rotoru Ti 50 na 

120 000 x g / 30 min. /  4°C. 

5. Jednotlivé frakce rozsuspendovat v přiměřeném objemu pufru 1 a převést do 

ependorfových zkumavek. 

6. V odebraných frakcích byly změřeny enzymy, část frakcí byla odebrána pro 

stanovení proteinů, zbytek byl denaturován po dobu 5 min. při 100 ºC v 1 x SDS-

PAGE vzorkovém pufru pro SDS proteinovou elektroforézu. 
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4.6.20 Měření aktivity enzymů 
 
    Aktivity všech enzymů byly měřeny spektrofotometricky pomocí UV-1601 

spektrofotometru (Shimadzu). Jednotka enzymatické aktivity byla definována jako 

množství proteinu katalyzující spotřebu jednoho mikromolu substrátu nebo vytvoření 

jednoho mikromolu produktu za minutu. 

Hodnota specifické aktivity (U) byla vypočítána podle vzorečku:   

 

U  = ∆A .V / ελ.p.v [μmol/min/mg protein] 

∆A.........změna absorbance za minutu 

V........... celkový objem reakční směsi v kyvetě 

p............ množství proteinu v přidaném vzorku  [mg/ml] 

v............ objem proteinového vzorku  

ελ........... molární extinkční koeficient při dané vlnové délce [nm] 

 

ε340 (NAD+; NADP+; NADH) = 6,22 mM-1.cm-1 

ε600 (MV) = 6,3 mM-1.cm-1 

ε410 (p-NPP) = 18,2 mM-1.cm-1 

Všechna měření byla zopakována minimálně ve třech pokusech nezávislých na sobě. 

 
1. Hydrogenáza 

Aktivita hydrogenázy byla měřena ve speciálních anaerobních kyvetách se dvěma 

raménky. Reakční směs v kyvetě obsahovala 2 ml IM, 2,5 mM MV (50 μl 100 mM MV) a 

1% merkaptoethanol (20 μl). Do jednoho raménka byly vloženy 3 kousky vypáleného 

paládiového katalyzátoru, do druhého raménka byl odměřen přesný objem měřeného 

proteinového vzorku s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Kyveta byla 10 

minut probublávaná vodíkem. Hydrogenáza byla měřena po smíchání proteinového 

vzorku s reakční směsí spektrofotometricky při vlnové délce 600 nm. Změna absorbance 

byla odečtena z křivky průběhu reakce. 

 

2. Pyruvát: ferredoxin oxidoreduktáza (PFO) 

PFO byla stanovena ve speciálních anaerobních kyvetách se dvěma raménky. Reakční 

směs v kyvetě obsahovala 2 ml 100 mM fosfátového pufru, 2,5 mM MV (50 μl 100 mM 

MV), 1% merkaptoethanolu (20 μl), 7 mM roztok pyruvátu (20 μl 0,7 M roztoku) a 0,22 
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mM roztok CoA (50 μl). Do jednoho raménka byl odměřen přesný objem měřeného 

proteinového vzorku s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Kyveta byla 10 

minut probublávaná dusíkem. PFO byla měřena po smíchání proteinového vzorku 

s reakční směsí spektrofotometricky při vlnové délce 600 nm. Změna absorbance byla 

odečtena z křivky průběhu reakce. 

 

3. Malát dehydrogenáza 

Malát dehydrogenáza byla měřena za aerobních podmínek při vlnové délce 340 nm. 

Reakční směs v kyvetě obsahovala 2 ml 100mM fosfátového pufru a 0,24 mM roztok 

NADH (aby absorbance v kyvetě byla přibližně 1,5). Následně byl do kyvety přidán 

proteinový vzorek s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Průběh reakce ukazoval 

hodnotu aktivity NADH oxidázy, kterou je nutné od konečné hodnoty aktivity malát 

dehydrogenázy odečíst. Po cca 1 minutě záznamu byl do reakce přidán 0,25 mM 

oxalacetát (20 μl). Hodnota změny absorbance byla odečtena z křivky průběhu reakce. 

 

4. Malát dehydrogenáza (dekarboxylující) (jablečný enzym) 

Malát dehydrogenáza (dekarboxylující) byla měřena za aerobních podmínek při 

vlnové délce 340 nm. Reakční směs v kyvetě obsahovala 2 ml pufru pro měření aktivity 

jablečného enzymu, 1 mM NAD+ nebo NADP+ (20 μl 100 mM roztoku) a proteinový 

vzorek s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Po cca 1 minutě byla reakce 

odstartována přidáním 25 mM roztok L-malátu (50 μl 1M roztoku).  Hodnota změny 

absorbance byla odečtena z křivky průběhu reakce. 

 

5. Kyselá fosfatáza 

Kyselá fosfatáza byla stanovena za aerobních podmínek v polystyrénových kyvetách 

při vlnové délce 410 nm. Reakční směs v kyvetě obsahovala 2 ml pufru pro měření kyselé 

fosfatázy a proteinový vzorek s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1, do jedné 

kyvety byl přidán pouze pufr, ve kterém byl proteinový vzorek rozpuštěn a Triton TX-100 

v poměru 1:1 (tato kyveta při stanovení hodnoty absorbance sloužila jako blank). Směs 

byla inkubována 10 min při 37°C (na inaktivaci termolabilní glukózo-6-fosfatázy) (Honsi 

and Stenersen, 2000; Barret, 1972). Reakce byla zahájena přidáním 20 mM p-NPP (40 μl 

1M roztoku) do všech kyvet (včetně blanku). Reakce byla zastavena po 15 minutách 

přidáním 1 ml stop-pufru. Pomocí spektrofotometru byla odečtena hodnota absorbance 

v jednotlivých vzorcích oproti hodnotě blanku. 



 51

6. Akonitáza 

Stočené buňky M. balamuthi v pufru 1 byly před samotným měřením inkubovány 10 

minut při 4°C s pufrem obsahujícím dvojmocné železo pro opětovné složení FeS center, 

který byl předtím 15 minut probubláván dusíkem. 

Akonitáza byla stanovena za aerobních podmínek v křemenných kyvetách při vlnové 

délce 240 nm. Počáteční reakční směs obsahovala 2 ml  pufru pro měření aktivity 

akonitázy a proteinový vzorek s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Asi po 

jedné minutě měření byl do reakce přidán 30 mM DL-isocitrát (50 μl 0,5 M roztoku). 

Hodnota změny absorbance byla odečtena z křivky průběhu reakce. 

 

7. Kataláza 

Kataláza byla stanovena za aerobních podmínek v křemenných kyvetách při vlnové 

délce 240 nm. Počáteční reakční směs obsahovala 2 ml  pufru pro měření aktivity katalázy 

a 10 mM peroxid vodíku (40 μl 30% roztoku). Reakce začala přidáním proteinového 

vzorku s 10% roztokem Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Průběh reakce je velmi prudký 

(trvá kolem 30 sek), proto je nutné pracovat co nejrychleji. Hodnota změny absorbance 

byla odečtena z křivky průběhu reakce. 

 

8. Sukcinát dehydrogenáza 

Sukcinát dehydrogenáza byla měřena za aerobních podmínek při vlnové délce 600 nm. 

Počáteční reakční směs obsahovala 2 ml IM a 0,2 μM DCIP (1 μl 0,5 mM roztoku). Po 

ustálení reakční křivky byl do kyvety přidán nejprve proteinový vzorek s 10% roztokem 

Tritonu TX-100 v poměru 1:1. Asi po 30 sek (po ustálení reakční křivky) byl do reakce 

přidán 12,5 mM sukcinát (50 μl 0,5 M roztoku). Asi po 1 minutě byly do reakce přidány 

ještě 2 μl roztoku CoQ1 (Sigma, kat. č. C-7956). Hodnota změny absorbance byla 

odečtena z křivky průběhu reakce. 

Při měření byla testována i změna pořadí přidávání substrátů do reakce - nejprve 

roztok sukcinátu a až poté proteinový vzorek. 

U měření pozitivní kontroly (mitochondrie) počáteční reakční směs obsahovala 2 ml 

IM,  0,2 μM DCIP (1 μl 0,5 mM roztoku) a 2 mM azid (100 μl 0,04 M roztoku) – inhibitor 

komplexu IV dýchacího řetězce.  
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4.6.21 Stanovení proteinů ve vzorcích 

       Proteiny byly stanoveny metodou podle Lowryho činidla Folinova reagens podle 

metodologie popsané Lowrym (Lowry et al., 1951) a pomocí BSA jako proteinového 

standardu (roztok v koncentraci 1mg do 1 ml destilované vody). 

 

4.6.22 Elektronová mikroskopie 

Jako první byly elektronovou mikroskopií zkoumány celé buňky Mastigamoeba 

balamuthi. Cílem bylo najít organely mitosomálního typu.  

 

1. Fixace celých buněk Mastigamoeba balamuthi 

Dobře narostlá kultura améb v 50 ml tkáňové lahvi byla fixována v 0,2M 

kakodylátovém pufru s 3% glutaraldehydem po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Po 

uplynutí příslušné doby byl fixační roztok slit a buňky ze stěny seškrabány pomocí 

škrabky na tkáňové kultury do 0,1M kakodylátového pufru. Buňky byly centrifugovány 

1500 x g / 4°C / 15 min. Pelet se fixoval v 1% OsO4  po dobu 1 hodiny. Po této době se 

fixační roztok slil a pelet se opláchnul destilovanou vodou. Následně byl odvodněn 

pomocí acetonové odvodňovací řady: 2x 50%, 3x70%, 1x75% ( + uranyl acetát pro 

zvýšení kontrastu v poměru 1:1), 1x 80%, 1x 90%, 1x 95%, 3x 100%, Spurr pryskyřice + 

100% aceton v poměru 1:1 a nakonec se pelet převedl do samotné Spurr pryskyřice. 

Polymerizace probíhala při 70°C nejméně 9 hodin. Bločky byly nařezány na mikrotomu a 

prohlíženy pomocí transmisního elektronového mikroskopu JEOL 1011. 

 

 

2. Fixace buněčných frakcí z gradientů 

Jednotlivé buněčné frakce získané z gradientu percollu nebo OptiPrepu (viz. výše) 

byly stočeny v ependorfových zkumavkách. K peletu byl přidán fixační roztok (0,1 M 

kakodylátový pufr s 8% glutaraldehydem) a ve 4°C byly fixovány přes noc. Poté byla 

fixáž slita a k frakcím byl přidán 1% roztok OsO4  na dobu 1 hodiny. Frakce byly 

zpracovány a vyhodnocovány stejným způsobem jako celé buňky améb (viz. výše).  
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5 Výsledky 
 

5.1 Identifikace mitosomů v buňkách Mastigamoeba 

balamuthi pomocí elektronové mikroskopie 

 
 Ke studiu ultrastruktury byly použity buňky M. balamuthi adherované na stěny 

kultivační nádoby, které byly v optimálním fyziologickém stavu. Buňky byly fixovány 

přímo v kultivační nádobě a poté zpracovány dle uvedeného postupu (kap. 4.6.22). 

Na přehledném preparátu je znatelná hyalinní ektoplazma a granulózní endoplazma 

(obr. 13). V endoplazmě každé buňky jsme mohli pozorovat variabilní počet velkých jader 

s výrazným jadérkem (obr. 12). Dále je zde nápadné endoplazmatické retikulum 

s ribosomy (obr. 14A) a drobné endosomy bez matrix ohraničené jednoduchou 

membránou. V buňkách M. balamuthi se též nachází velké lysosomy obsahující různé 

membránové útvary (obr. 14B). 

Kromě těchto obvyklých útvarů můžeme v buňkách M. balamuthi nalézt drobné 

organely s elektrondenzní matrix. Na jednom řezu buňkou je vidět 4 až 15 těchto organel 

(obr. 15). Jejich tvar je obvykle kulatý, můžeme ovšem pozorovat i oválné a piškotovité 

tvary organel. Při větším zvětšení je patrné, že jsou tyto organely ohraničeny dvojitou 

membránou (obr. 16) odpovídající mitosomům. Jejich velikost se pohybuje mezi 150 a 

200 nm v průměru. Lokalizace pozorovaných mitosomů v endoplazmě byla nahodilá. 

Zajímalo nás proto, zda k jejich organizaci nedochází alespoň při dělení buňky, tedy zda 

se nenacházejí poblíž bazálního tělíska. Jak je však možné vidět na obr. 17, v této oblasti 

jsme přítomnost mitosomů nezaznamenali. 
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Obrázek 12.: Buňka M. balamuthi s vyznačenými jádry (J), endoplasmatickým retikulem 
(ER) a mitosomy (M) 
 

 

 

 
Obrázek 13.:Granulózní endoplazma (EN) a hyalinní ektoplazma (EK) M. balamuthi 
s vyznačeným jádrem (J) 
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Obrázek 14.: Vnitřní struktury buňky M. balamuthi 
  A – Výrazné endosplasmatické retikulum s ribosomy (ER) a mitosom (M) v buňce M. balamuthi 
  B – Endosomy (E), lysosom (L) a mitosomy (M) v buňce M. balamuthi 
 

 

 
Obrázek 15.: Mitosomy na řežu buňkou M. balamuthi 
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Obrázek 16.: Mitosomy M. balamuthi 
                         A – kulatý mitosom M. balamuthi s vyznačenou dvojitou membránou 
                         B – oválný mitosom M. balamuthi 
                        C – piškotovitý mitosom M. balamuthi 
 
 

     
 
Obrázek 17.: Dělení jádra u M. balamuthi   
A – bazální tělísko (BT) nasednuté na jádro (J) 
B – mikrotubulární koš (MK) vycházející z bazálního tělíska (BT)  se „střechou“ mikrotubulů 
(SM) 
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5.2 Izolace mitosomů 

5.2.1 Kultivace a sklízení M. balamuthi 

Pro izolaci organel je zapotřebí získat velké množství neporušených buněk. 

Protože mastigaméby rostou na stěnách nádoby, pro získání dostatečného množství 

materiálu byly buňky pěstovány v šesti tříseptových 750 ml tkáňových lahvích (pro 

zvětšení kultivačního povrchu). Objem inokula do každé lahve byl 10 ml kultury. 

Kultivace v septových lahvích trvala 7 dní. Protože se během této doby nahromadí velké 

množství mazlavého sedimentu obsahující mrtvé améby, bylo nutné asi uprostřed 

kultivace (podle rychlosti nárůstu, obvykle 4. až 5. den) staré médium slít, lahve 

vypláchnout a opětovně naplnit čerstvým médiem. Před sklízením bylo opět nutné 

sediment vypláchnout čerstvým médiem. Aby bylo následně možné mastigaméby pevně 

držící na stěnách kultivační nádoby převést do média a stočit, musela se vrchní část 

nádoby seříznout horkým nožem a mastigaméby opatrně seškrabat do média za použití 

škrabky na tkáňové kultury. 

 

5.2.2 Optimalizace pufrů 

Všechny standardně používané pufry pro trichomonády a giardie byly příliš 

hypertonické a buňky mastigaméb v nich nevydržely neporušené. Pomocí osmometru bylo 

tedy zapotřebí změřit osmotickou aktivitu média a připravit pufr o stejné hodnotě. Nejprve 

se jednalo o obdobu média bez proteinových autolyzátů tedy o složení glukóza, chlorid 

sodný a L-cystein a úpravě pH na hodnotu 6. Později byla glukóza nahrazena sacharózou, 

která má lepší dělící vlastnosti pro frakcionaci a přidáno místo L-cysteinu lepší redukční 

činidlo DTT. K pufrování tohoto roztoku jsem použila MOPS. V tomto pufru už byly 

buňky mastigaméb poměrně stabilní. Výsledný pufr byl tedy složen z 0,25 M sacharózy, 

10 mM MOPS-KOH pH=8, 10 mM DTT. Konečné pH pufru bylo 6,4. 

 

5.2.3 Testování proteinů charakteristických pro mitosomy 

Důležitou podmínkou pro následnou izolaci organel z buněčných frakcí je možnost 

jejich specifické detekce  např. metodou Western blotu. K dispozici jsme měli dvě 

protilátky proti typickým mitochondriálním proteinům: Cpn 60 z Giardia intestinalis a 

Hsp 70 z Neocallimastix. Reakci těchto protilátek jsme testovali na sonikátu buněk, čisté 
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cytoplazmě (cytosolu) a sedimentující frakci (peletu), které jsme získali metodou 

diferenciální centrifugace. Obě protilátky reagovali s proteiny odpovídající velikosti Cpn 

60 a Hsp 70 v sonikátu a sedimentující frakci buněk (obr. 18). 

 

 

                         
      S           P          C                                   S           P           C             S           P        C 
 
Obrázek 18.:  Detekce Cpn 60 a Hsp 70 v buněčných frakcích M. balamuthi 
       A - SDS-PAGE (12% gel) buněčných frakcí S – sonikát, P – pelet, C - cytosol 
       B - Lokalizace mitochondriálního proteinu Cpn 60 v buněčných frakcích pomocí Western 
               blotové analýzy  (S – sonikát, P – pelet, C – cytosol) 
        C - Lokalizace mitochondriálního proteinu Hsp 70 v buněčných  frakcích pomocí Western 

blotové analýzy  (S – sonikát, P – pelet, C – cytosol) 
 
 

5.2.4 Izolace mitosomů 
 

I. Dělení buněčných frakcí percollovým gradientem 

Mitosomy byly nejprve izolovány na 45% percollovém kontinuálním gradientu 

používaném pro izolaci hydrogenosomů trichomonád. Vzhledem k malému objemu 

sonikátu mastigaméb byly použity menší plastové zatavovací zkumavky o objemu 5,5 ml 

určené pro rotor VTi 65.2. Výsledkem gradientu byly dvě buněčné frakce (frakce 1 a 

frakce 2) (obr. 19). Obě frakce byly odebrány a dvakrát promyty. Část každé buněčné 

frakce byla zpracována pro elektronový mikroskop. Zbytek vzorku byl analyzován pomocí 

SDS-PAGE a Western blotu s pomocí protilátek proti proteinům Cpn 60 a Hsp 70. 

   66 kDa 

   45 kDa 
   36 kDa 

   29 kDa 
    24 kDa 

   20 kDa 

 A  B  C 

SDS - PAGE     Cpn 60   Hsp 70 
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 Western blotová analýza ukázala signál mitochondriálních proteinů rovnoměrně 

rozdělený v obou analyzovaných frakcích (obr. 21). Následná elektronová mikroskopie 

ukázala přítomnost mitosomů ve frakci 1 i 2. Kromě mitosomů se ve frakcích nacházeli 

různě velké váčky patrně odpovídající potravním vakuolám, endosomům a membránovým 

micelům (obr. 20).   

 

Obrázek 19.: Dělení buněčných frakcí na 45% percollovém gradientu 

 

 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 20.: Analýza buněčných frakcí ze 45% percollového gradientu pomocí elektronové 

mikroskopie 
 

1) frakce 1: A – Buněčná frakce 1 z percollového gradientu obsahuje různě 
velké membránové micely a vakuoly. 

                     B – Mitosom M. balamuthi z frakce 1 
 

               
 
 

 

    frakce 1 

frakce 2 

A 

1μm 0,1μmA B 
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2) frakce 2: A – V buněčné frakci 2 se nacházejí převážně větší membránové 
útvary a vakuoly. 

                     B – Mitosomy M. balamuthi lze najít i ve frakci 2. 
 

       
 
 
Obrázek 21.: Western blotová analýza buněčných frakcí izolovaných z percollového 
gradientu 
  Celkový homogenát (sonikát So), supernatant 500 g (Su) a buněčné frakce F1 a F2 byly 

analyzovány metodou Western blotu za použití protilátek proti Cpn 60 a Hsp 70. 
 
 
 

                                            
 
 
 
 

II. Dělení buněčných frakcí gradientem OptiPrepu 

Protože se oddělení buněčných frakcí pomocí percollového gradientu ukázalo jako 

nedostatečné, zkusili jsme dělení pomocí diskontinuálního gradientu OptiPrepu. V prvním 

pokusu jsme zkoušeli dělící vlastnosti OptiPrepu na gradientu v rozpětí 60 až 15%, 

přičemž jednotlivé stupně byly po 5%. Každá koncentrace měla objem 1 ml. Protože se 

buněčné frakce oddělovali pouze mezi 40% a 15% stupněm, pro další práci jsme zúžili 

  0,1μm 

66 kDa
45 kDa
36 kDa

29 kDa
24 kDa 
20 kDa

Cpn 60: 
Hsp 70: 

  So     Su        F1     F2                                  F2    F1       Su     So 

1μm B A 
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gradient od 40 do 15% přičemž každý stupeň měl objem 1,5 ml. Tím se zlepšilo odlišení 

jednotlivých frakcí. Tento gradient jsme centrifugovali 3 hodiny nebo přes noc: 

 

a) centrifugace na 40-15% gradientu OptiPrepu 3 hodiny 

Diskontinuální gradient OptiPrepu v rozsahu 40 až 15% jsme nejprve 

centrifugovali při 100 000 x g po dobu 3 hodin. Výsledkem tohoto gradientu bylo 5 

buněčných frakcí (obr. 22). Všechny frakce byly dvakrát promyty. Část každé buněčné 

frakce byla zpracována pro elektronový mikroskop. Zbytek vzorku byl analyzován pomocí 

SDS-PAGE a Western blotu s pomocí protilátek proti proteinům Cpn 60 a Hsp 70.  

Western blotová analýza ukázala signál mitochondriálních proteinů Cpn 60 a Hsp 

70 ve frakcích 3, 4 a 5 (obr. 24). Elektronová mikroskopie potvrdila, že mitosomy jsou 

obsaženy ve frakcích 3, 4 a 5. Frakce 1 a 2 obsahovaly převážně velké membránové 

micely, vakuoly a endosomy. Frakce 3 a 4 obsahovaly menší endosomy a membránové 

micely přibližně stejné velikosti a také mitosomy. Frakce 5 byla mitosomy obohacena 

nejvíce (obr. 23). Protože mitosomy byly rozptýleny do třech různých frakcí, usoudili 

jsme, že centrifugace 3 hodiny nebyla pro jejich oddělení dostatečná. 

 

Obrázek 22.: Izolace jednotlivých buněčných frakcí pomocí 40 až 15% diskontinuálního 

gradientu OptiPrepu centrifugovaném 100 000 x g/ 4°C / 3 hod. 
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                     frakce 4 

                    frakce 2 
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Obrázek 23.: Analýza buněčných frakcí 1 až 5 ze 40 - 15% diskontinuálního gradientu 
OptiPrepu centrifugovaném 3 hod. pomocí elektronové mikroskopie 

 

 

1) Buněčná frakce 1 obsahující zejména membránové micely. 

                       
 

 

 

2) Buněčná frakce 2 obsahující membránové micely a vakuoly. 

 

                    
 

 

  0,5 μm 

  0,5 μm 
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3) Buněčná frakce 3 obsahující membránové micely, endosomy a malé množství 

mitosomů (označeny šipkou) 

 

                                
 

 

 

4) Buněčná frakce 4 obsahující kromě membránových micel a endosomů i větší 

množství mitosomů (označeny šipkou). 

 

                      
 

  1 μm 

   1 μm 
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5) Buněčná frakce 5 obsahující organely přibližně stejné velikosti, zejména mitosomy 

(označeny šipkou) (A). Detail mitosomu nacházející se ve frakci 5 (B). 

 

                  
 

 

 

Obrázek 24.:Detekce proteinů Cpn 60 a Hsp 70 v buněčných frakcích gradientu OptiPrepu 
centrifugovaném 3 hod. pomocí Western blotové analýzy 
Proteiny Cpn 60 a Hsp 70 byly detekovány pomocí příslušných protilátek v celkovém buněčném 
sonikátu (So) a buněčných frakcích 1 až 5 (F1 – F5) z gradientu OptiPrepu. 
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b) centrifugace na 40-15% gradientu OptiPrepu přes noc 

• homogenizace sonikací 

Pro lepší oddělení mitosomů od ostatních buněčných frakcí homogenátu jsme se 

rozhodli prodloužit dobu centrifugace gradientu OptiPrepu při 100 000 x g přes noc. 

Výsledkem tohoto gradientu bylo opět 5 buněčných frakcí (obr. 25). Díky delší 

centrifugaci došlo k lepšímu oddělení frakcí od sebe a zároveň i obohacení spodních 

buněčných frakcí mitosomy. Jedna část každé buněčné frakce byla opět zpracována pro 

elektronový mikroskop. Další část každé frakce byla použita pro biochemické stanovení 

enzymů. Zbytek vzorku byl analyzován pomocí SDS-PAGE a Western blotu s pomocí 

protilátek proti proteinům Cpn 60 a Hsp 70.  

Western blotová analýza ukázala signál mitochondriálních proteinů Cpn 60 a Hsp 

70 ve frakcích 4 a 5 (obr. 27). Elektronová mikroskopie potvrdila, že mitosomy jsou 

obsaženy také ve frakcích 4 a 5. Frakce 1, 2 a 3 obsahovaly převážně velké membránové 

micely, vakuoly a endosomy různých velikostí. Frakce 4 a 5 obsahovaly menší 

membránové micely, endosomy a zejména byly obohacené mitosomy (obr. 26). 

 

 

Obrázek 25.: Buněčné frakce izolované pomocí 40 – 15% diskontinuálního gradientu 
OptiPrepu centrifugovaném 100 000 x g / 4°C / přes noc. 
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Obrázek 26.: Analýza izolovaných buněčných frakcí ze 40 - 15% gradientu OptiPrepu 
centrifugovaném přes noc pomocí elektronové mikroskopie 

 
1) Buněčná frakce 1 obsahující membránové micely a vakuoly různé velikosti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Buněčná frakce 2 obsahující membránové micely, endosomy a vakuoly různé 

velikosti. 

 

 
 

0,5 μm 

0,5 μm 
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3) Buněčná frakce 3 obsahující membránové micely, lysosomy a endosomy různé 

velikosti. 

 

 
 
 
 
 

4) Mitosomy obohacená buněčná frakce 4 obsahující mitosomy, membránové micely 

a vakuoly podobné velikosti (A). Detail mitosomu z frakce 4 (B). 

 
 

    
 
 
 
 
 

0,5 μm 

1 μm  0,1 μm A B 
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5) Mitosomy obohacená buněčná frakce 5 obsahující zejména mitosomy a 

membránové micely (A). Detail mitosomu z frakce 5 (B). 

 

    
 
 
 
 
 
Obrázek 27.: Detekce proteinů Cpn 60 a Hsp 70 ve frakcích gradientu OptiPrepu 

centrifugovaném přes noc pomocí Western blotové analýzy 

Celkový buněčný sonikát (So), supernatant 500 g (Su) a buněčné frakce (F1 – F5) byly 

charakterizovány pomocí Western blotu za použití protilátek proti proteinům Cpn 60 a Hsp 70. 
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• homogenizace jehlou 

Protože mitosomy jsme prostřednictvím elektronové mikroskopie ne vždy nalezli 

dobře zachované, rozhodli jsme se vyzkoušet na místo sonikace homogenizaci 

protahováním jehlou (viz. metodika). Tento způsob homogenizace by mohl být 

k organelám šetrnější (Doležal, nepublik. data). Buněčný homogenát jsme centrifugovali 

opět na 100 000 x g při 4°C přes noc. Výsledkem gradientu byly 3 buněčné frakce (obr. 

28). Část z každé buněčné frakce byla opět zpracována pro elektronový mikroskop. Další 

část každé frakce byla použita pro biochemické stanovení enzymů. Zbytek vzorku byl 

analyzován pomocí SDS-PAGE a Western blotu s pomocí protilátek proti typickým 

mitochondriálním proteinům Cpn 60 a Hsp 70.  

Western blotová analýza ukázala signál mitochondriálních proteinů Cpn 60 a Hsp 

70 pouze ve frakci 3 (obr. 30). Stejně tak pomocí elektronového mikroskopu jsme 

mitosomy nalezli zejména ve frakci 3. Frakce 1 a 2 opět obsahovaly převážně velké 

membránové micely, vakuoly a endosomy. Bohužel i frakce obohacená mitosomy – frakce 

3 – obsahovala kromě mitosomů i značné množství různě velkých membránových micel a 

endosomů (obr. 29). Homogenizace protahováním jehlou tedy neposkytla lepší výsledky. 
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Obrázek 28.: Buněčné frakce získané z homogenátu protahováním jehlou a izolované na 
diskontinuálním 40 – 15% gradientu OptiPrepu centrifugovaném na       
100 000 x g / 4°C /přes noc 

 

 
 
 

 
 

Obrázek 29.: Charakterizace frakcí 1 až 5 z homogenátu protahováním jehlou izolované na 
gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes noc 

 
1) Buněčná frakce 1 obsahující zejména membránové micely a vakuoly. 
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                  frakce 2 

0,5 μm 
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2) Buněčná frakce 2 obsahující membránové micely, lysosomy a endosomy. 
 

 
 
 

 
 

3) Mitosomy obohacená buněčná frakce 3 obsahující kromě mitosomů i membránové 

micely a endosomy (A). Detail mitosomu izolovaném ve frakci 3 (B). 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

  0,5 μm 

  0,5 μm   0,1 μm 
A B 
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Obrázek 30.: Detekce mitosomálních proteinů Cpn 60 a Hsp 70 ve frakcích gradientu 
OptiPrepu pomocí Western blotové analýzy 

Mitosomální proteiny Cpn 60 a Hsp 70 byly detekovány na buňkách homogenizovaných 
protahováním jehlou (Ho) a buněčných frakcích (F1 – F3) izolovaných na 40 – 15% gradientu 
OptiPrepu centrifugovaném přes noc. 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

c) detekce lysosomálních a peroxisomálních enzymů v buněčných frakcích 

Čistotu mitosomálních frakcí jsme ověřovali měřením distribuce aktivit enzymů 

typických pro lysosomy (kyselá fosfatáza) a peroxisomy (kataláza). Aktivity těchto 

enzymů jsme měřili v celém sonikátu, čisté cytoplasmě (cytosolu) a sedimentující frakci 

(peletu) získané z diferenciální centrifugace (viz. metodika) a v buněčných frakcích 

z gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes noc - a to ve frakcích 1 až 5 po homogenizaci 

sonikací a ve frakcích 1 až 3 po homogenizaci jehlou (tab. 2). Distribuce aktivity kyselé 

fosfatázy ukázala, že největší počet lysosomů se nachází v buněčné frakci 3 po 

homogenizaci sonikací (graf 1) a ve frakci 2 po homogenizaci jehlou (graf 2). Z těchto 

údajů vyplývá, že mitosomální frakce jsou relativně málo kontaminované lysosomy. 

Katalázu se naměřit nepodařilo, přestože pozitivní kontrola (čistý enzym kataláza) 

reagovala a postup měření byl tak správný.  
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Tabulka 2.: Detekce aktivity kyselé fosfatázy ve fracích 40-15% gradientu OptiPrepu 
centrifugovaném 100 000 x g/4°C/přes noc. 
Aktivita kyselé fosfatázy byla detekována v celém buněčném sonikátu, sedimentující frakci 
(pelet), cytosolu, pěti buněčných frakcích izolovaných z gradientu OptiPrepu po homogenizaci 
sonikací   (F1 – S až F5 – S) a tří buněčných frakcích izolovaných z gradientu OptiPrepu po 
homogenizaci protahováním jehlou (F1 – J až F2 – J). 
 

vzorek 
specifická aktivita kyselé 

fosfatázy 
(μM min-1  mg-1 ) 

sonikát   0,6460 ±  0,0489                    (8) 
pelet   0,6440 ±  0,0392                    (8) 
cytosol   0,1961 ± 0,0113                     (5) 
F1 - S   0,2006 ±  0,0148                    (5) 
F2 - S   0,2861 ±  0,0289                    (5) 
F3 - S   1,2098 ±  0,1132                    (5) 
F4 - S   0,7124 ±  0,0526                    (5) 
F5 - S   0,2218 ± 0,0306                     (5) 
F1 - J   0,2423 ±  0,0370                    (5) 
F2 - J   0,7882 ± 0,0382                     (5) 
F3 - J   0,2872 ±  0,0244                    (5) 

 
 

 

 
 

Graf 1.: Distribuce aktivity kyselé fosfatázy v buněčných frakcích izolovaných pomocí 40-
15% gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes noc. F1 - S až F5 – S: frakce ze sonikátu 
izolovaném na gradientu OptiPrepu. Frakce obohacené mitosomy označeny šedivou barvou. 
 

  F1-S          F2-S           F3-S            F4-S        F5-S   
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Graf 2.: Distribuce aktivity kyselé fosfatázy ve frakcích izolovaných pomocí 40-15% 
gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes noc. F1-J až F3-J: frakce z homogenátu získaném 
protahováním jehlou izolované na gradientu OptiPrepu. Frakce obohacená mitosomy označena 
šedivou barvou. 
 
 

5.3 Měření enzymatických aktivit v buněčných frakcích M. 

balamuthi 

5.3.1 Aktivity hydrogenosomálních enzymů 

Abychom zjistili, zda objevené organely mají hydrogenosomální enzymatickou 

aktivitu, měřili jsme aktivity hydrogenázy, PFO a NADP a NAD specifický jablečného 

enzymu, typických hydrogenosomálních enzymů. Tyto aktivity byly měřeny v celém 

sonikátu, sedimentující frakci (pelet) a cytosolu M. balamuthi získané pomocí 

diferenciální centrifugace. Aktivity hydrogenázy, PFO a obou jablečných enzymů byly 

jasně detekovány pouze v cytosolu (tab. 3 a 4). 

 
Tabulka 3.: Specifické aktivity anaerobně měřených hydrogenosomálních enzymů 

 hydrogenáza  
(μM min-1  mg-1 )  

PFO 
(μM min-1  mg-1 ) 

celé buňky 0,4261 ± 0,1299           (8) 1,0593 ± 0,2299                 (6) 
sonikát 0,1872 ± 0,0493           (6) 0,9404 ± 0,268                   (4) 
supernatant 500 g 1,055 ± 0,175               (6) 1,9567 ± 0,232                   (4) 
cytosol 1,351 ± 0,176               (9) 1,8035 ± 0,465                   (8) 
pelet 0                                  (10) 0                                         (8) 
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Tabulka 4.: Specifická aktivita aerobně měřeného jablečného enzymu 

 NADP jablečný 
enzym 

(μM min-1  mg-1 ) 

NAD jablečný 
enzym 

(μM min-1  mg-1 ) 
celé buňky 0,04212 ± 0,0042    (6) 0,0457 ± 0,0092     (6) 
sonikát 0,04133 ± 0,0051    (6) 0,04228 ± 0,0078   (6) 
cytosol 0,03980 ± 0,0084    (6) 0,03892 ± 0,0124   (6) 
pelet 0                              (6) 0                             (6) 

 

5.3.2 Enzymatická aktivita malát dehydrogenázy 

Během práce byl publikován článek (Gill et al. 2007), ve kterém autoři 

 předpokládají přítomnost cyklu kyseliny citrónové v mitosomech M. balamuthi a 

identifikovali geny několika enzymů včetně malát dehydrogenázy (MDH). Proto jsme se 

rozhodli ověřit její enzymatickou aktivitu. aktivitu malát dehydrogenázy změřit.  

Aktivita enzymu byla nejprve měřena v celém sonikátu, sedimentující frakci 

(pelet) a čisté cytoplazmě (cytosol) získané pomocí diferenciální centrifugace. Skutečně se 

potvrdilo, že se malát dehydrogenáza nachází v peletu. Proto jsme její aktivitu změřili 

v každé buněčné frakci izolované ze 40-15% gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes 

noc. Aktivita malát dehydrogenázy byla skutečně detekována v buněčných frakcích 

obohacených mitosomy tj. frakce 4 a 5 po homogenizaci sonikací a frakce 3 

po homogenizaci protahováním jehlou (tab. 5; graf 3 a 4). 

 

Tabulka 5.: Specifická aktivita malát dehydrogenázy 

Aktivita malát dehydrogenázy byla detekována v celém buněčném sonikátu, sedimentující frakci 
(pelet), cytosolu, dvou buněčných frakcích izolovaných z gradientu OptiPrepu po homogenizaci 
sonikací (F4-S a F5-S) a jedné buněčné frakci izolované z gradientu OptiPrepu po homogenizaci 
protahováním jehlou (F3-J). 
 

 malát 
dehydrogenáza  
(uM min-1  mg-1 )  

celé buňky 0,204 ± 0,0303      (8) 
sonikát 0,224 ± 0,0566      (8) 
cytosol 0                            (8) 
pelet 1,003 ± 0,2032      (8) 
F4 - S 0,6324 ± 0,0446    (7) 
F5 - S 1,5998 ± 0,1645    (7) 
F3 - J 0,0618 ± 0,0024    (2) 
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Graf 3.: Distribuce aktivity malát dehydrogenázy v buněčných frakcích izolovaných pomocí 
40-15% gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes noc. F1 - S až F5 – S: frakce ze sonikátu 
izolovaném na gradientu OptiPrepu. Frakce obohacené mitosomy označeny šedivou barvou. 
 
 

 
 
Graf 4.: Distribuce aktivity malát dehydrogenázy ve frakcích izolovaných pomocí 40-15% 
gradientu OptiPrepu centrifugovaném přes noc. F1-J až F3-J: frakce z homogenátu získaném 
protahováním jehlou izolované na gradientu OptiPrepu. Frakce obohacená mitosomy označena 
šedivou barvou. 
 
 

5.4 Import proteinů M. balamuthi do hydrogenosomu T. 

vaginalis 

V rámci projektu analyzující geny Mastigamoeba balamuthi (Gill et al., 2007) byly 

nalezeny 4 geny s pravděpodobnou adresovou sekvencí do mitosomů. Jednalo se o 

chaperoniny Cpn 10 a Cpn 60, malát dehydrogenázu (MDH) a [2Fe2S] ferredoxin (FDX). 

Rozhodli jsme se proto ověřit, zda mitosomální adresové sekvence mohou doručit 

příslušný protein do příbuzné organely – hydrogenosomu Trichomonas vaginalis.  

    F1-S        F2-S        F3-S          F4-S        F5-S       

    F1-J           F2-J                  F3-J      
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5.4.1 Amplifikace genů, identifikace intronů 

Geny byly nejprve amplifikovány z genomové DNA. Skutečné velikosti 

amplifikovaných genů však neodpovídali očekávaným velikostem kódujících sekvencí 

podle publikovaných dat. Po amplifikaci genů ze syntetizované cDNA a jejich porovnání 

s geny amplifikovanými z genomové DNA, jsme ve všech genech detekovali introny   

(tab. 6). Za velmi častý motiv ohraničující začátek a konec intronu se u parazitických 

prvoků uvádí 5’GT-AG3‘ SS motiv, případně 5’GC-AG3‘ motiv (Vanacova et al., 2005). 

I na začátku a konci intronů M. balamuthi lze najít tyto motivy (obr. 31). 

 

Tabulka 6.: Porovnání délky DNA úseků amplifikovaných z genomové DNA a cDNA 

s uvedením počtu intronů obsažených v každém genu. 

 

délka DNA 
amplifikovaná 

z genomové DNA 
(kb) 

délka DNA 
amplifikovaná 

z cDNA  
(kb) 

počet intronů

Cpn 10 550 380 2 
Cpn 60 2200 1700 1 
MDH 1800 1150 1 
FDX 500 380 2 

 
 
 
Obrázek 31.: Identifikace intronů v genech M. balamuthi amplifikovaných z genomové DNA: 
(v sekvenci genů jsou zeleně vyznačeny introny, červeně jsou označeny počáteční a konečné 
motivy intronů M. balamuthi) 
 
Sekvence genu Cpn 10: 
 
ATGCTGTCCACGCGTTCTGTCTGCCTGCGCTCCCTCTCGCGCTCGTCGTCGTCG
TTCAACCCCGTACGCCGCCTCCTCCCCCAGTCGTTCAACGCCCGCCTCACCTCC
CCGCTCCCCTGCAGGGCGCCGCTGCGAGGCTGAGGCCCACGGGCGACCGCAT
CATCGTCCGCAAGGCCGAGGGCACCACCAGGCAGGTCGGCAGCATCGTCCTC
CCCGACAGCGTCGGCGACAAGGTGCCCCAGGGCGTCGTCGTCGCCGCGGGCC
CCGGCTCGCCTCACCCGTACGCCAGAGTCCGCTTCTTCCGCTTTTCTCTCGCCG
CGTTTGCCTGACGGGTTTCGATCCGTGATGACGCGGCGGATTTCTGCCGCCGG
GTGTCATCGGGGGGCTGGCTGGCGGGGCCAGGAGGACCGGTGAGAACGTCCC
CGTGTGTGTCAAGCCCGGCGACCGCGTGCTGCTCAACGAGTTTGGCGGCCAGC
AGATTCAGATCCGCGACGAGAAGTTCACCATCTACCACCAGGACGACGTGCTC
TGCGCCCTCGCCCACGAG 
 
 
Sekvence genu FDX: 
 
ATGGCGCCCTCCCGCGCCCCGCGCGCCGCCCAGCCCTCGCGCTGGCTCAGCTA
CACCGTCAAGGAGACCACCGGCAGCGTCCGGCGCATCGAAGACGCCGAGCCG
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GGGCAAACTCTGCTCGACTCGCTGAAGAACAACGGCGTCTTCGTCGACGGTGC
GCCACTGCCCCGCCGGTGGCCCCGCCTGCCGTCTCCTCTCACGCCACCCCTTCT
CTGCGCCTGCAGCGCCCTGCGACGGCACCCTGGGGTGCGGCCTGTGCAGGGTG
ACCATCGACAAGAGCCACTACGACAAGCTGCCCCAGGCCAACGGTAAGGAGG
AGGTTTTCCTCTCGATGGTCGGCAAGCGCCACCCGACGTGCGCTGCCTCCTTCT
TCCTCGGGCGACACGCCACCGACCACCCCTTGGGCCACCGCCACACGCAGGTC
GAGGCTGGCCTGCCAGATCGTCCTGAGCGACGAGAGCGAAGGCATGGACGTC
GAGGTCTCCACCGACG 
GG 
 
 
Sekvence genu Cpn 60: 
 
ATGTCGATGCTGCTCTCCTCCCACGTCTCTCGCCCGCGCTCTCAGGCGCGCTGC
GCGTCCACCAGCTCCGGCAAGGACATCCGCTGGGGCTCCGAGGCCCGCGCCG
CCGTCCTCAAGGGCGTCGACCGCCTCGCCGACACTGTCTCCGCCACCCTGGGC
CCCAAGGTACGCGCGTGTTGTGCCACGCAGCAGCCCACGCGATTCCCTTCGGC
AGCGGCCTTTTCTTTTTTCATTGACCACGCCTCCTCCGTCGCCAGGGCCGCAAC
GTGGCGCTGGAGCAGTCGTACGGCGCGCCCAAGATCACCAAGGACGGCGTGA
CCGTCGCCAAGGCCATCGAGTTCCGCGACCCCCTCATGAACCTCGGCGCCCAG
CTCGTCAAGGGCGTCGCCTCCAAGACCAACGACGAGGCCGGCGACGGTAACC
CCACCAGCCACCCGGCAGCCCACATTCCAATTGAATTCCAACTTCCACTGCCA
CATCCACGCACCCCACGCCCACATCAATGACAGCTCATCGTTCTTTTTTCCGCT
CGCAGGGACGACGACGGCGACGGTGCTGGCGAGGGCCATACTGAGCGAGGG
GTGCAAGGCGGTGGCGGCGGGGATGAACCCCACGGACGTGCGCAGGGGGCAT
CGAGACGGCGGCGGAGCGCGTGGTGGCCGAGCTGAGGCGCATGAGCAAGCA
GATCTCGTCGCAAGGACGAGGTCAGGGCAGGTCGCGACCGTGTCGGCCAAAC
GACGACAAGGCCATCGGCCAGCTCATTCGCCGACGCCATCCAGAAAGTCGGC
AAGGACGGCGTCATCACTGGATCCCTGCTGGCCGGACAAGAAGGATCCAGGC
AGCGCGCAGTCCGCTGATCCCGGTGCTTGGAGCACCGCGGCCCGCGTGCAGC
GGCCCGCTGGTGATCATCGCCGAGGCCGTCGACGGCCGACGCGCTGACGGAC
GCTGGTTGCTCCAACCGGCTGCGCGGGATGCCGCTGGCCCGCCGCGCGCTCGC
CGGGCTTCGGCGACAACCGCAAGGCGATGATGCAGGACATCGCGGCGACGAC
GGGCGGCGTCGTGGTGGCCGACGAGGCGGGCATGCGGCTCGAGGACGTGAAG
CCCGAGCAGCTGGGCACCTGCAAGCGCATGACGATGACGTCCGAGGACACGG
TGCTCGTGCAGGGCGCCGGCAGCAAGAAGGCCGTCGCCGACCGCGTCGAGGA
GATACGCGCGAACCTCAAGGCGGCGACGAGCGACTACGAGCGCGAGAAGCTG
CAGCAGCGCCTGGCGCGCATGCTGGGGGGCGTCGCGGTGCTCAAGGTCGGCG
GGGCCAGCGAGGTCGAGGTCTCGGAGCGCAAGGACCGCGTCACCGACGCCGT
GCACGCGACCAAGGCCGCGGTCGCCGAGGGCATCGTGCCCGGCGGCGGCTGC
GCGCTGCTGAGGGCCAGCGTGGCGCTCGACGGCGTCAAGGGGAAGAACTTCG
ACCAGAACGTCGGCGTGCGGATCGTCCAGGACGCCATCAGGGTGCCCGCCAA
GACCATCGCCAGCAACGCGGGCGTCGAGGGCGCCGTCGTCGTGCAGAAGATC
CTCGAGAACGCCAAGGAGGCGCACGGCTACGACGCGCAGACGGGCGAGTACG
TCGACATGGTCCAGCGCGGCATCATCGACCCCACCAAGGTCGTCCGCACCGCC
TTTGTCGACGCGGCCAGCGTCGCCTCGCTGATGGTCACCACCGAGGCCGTCGT
CGTCGACCGCCCCGTCGTCGACGCGCAGCCCCAGAGCAACGGCCCGCAGCCC
CTGCCCCACTACAGCGACTACGGA 
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Sekvence genu MDH: 
 
ATGAGCTGCCCACCAGCACTGGCGCCGAGCGCCTGCACGCGCTGCAGACGCA
GCTGTACCCCGCGGTGCTGCACAGCGCCAGCCGCGCGTGGCCCAAGGTCAAC
ACCGACCCCCTCAGGACCCACGACGCCGCCCCGCTCCACGTCACCCTCACCGG
CGGCGCCGGCCAGATCGCCTACTCGCTCGCCTTCCTCATCGCCCGCGTGCGCC
CGCTCTCCCCCTCGAATTATTGCACCGCAAGTGCGGGACATTATCCGGGAAAT
GCTCCGGAACATCGGGGAACATCGGGGAACATCGGGAATGTCCCGCAGCGTC
TGAACCCTCGCGGAATCGCTGCAGGGGCAGATGCTGGGGCTGTACCAGCCCG
TCGTGCTGCGGCTGCTGGACCTGCCGCGGCCGGAGAAGCAGAGGGCGCAGGA
GGCCGTCGTGATGGAGCTCAAGGACTGCGCCTTCGGGCTGCTGCGCGACGTCG
TCGCCACGGCCGACCCCCGCGAGGCCTTCGCCGGCGCCCACGTGGTCGTCCTC
GTCGGCTCCTCCCCGCGCGCGGCCGGCCAGCTGCGCAGAGACCGTACGCCGTC
CCCTCGTCCCCTCAGCGAGCCCCATGGACTGGTCTCTCCTACTCCTCGTCGTGG
CTGTGCCAGGCCACTGCTCTTCTTCCCATTGGGGGGTTCAGTCTGCGCATGAG
GGTCGCCACACATCGCAATGCCCCTGTGCTTTCTGCAGGTCTGCTGCGCGGCC
CTCTTGCGCACGCAATCACTTGCGAGCGGCTGGATTGCTTGAACCGATTGAGT
CGATTGAAACGATCAGGTTCGCGCGGGTTGACGACTTCCCGACCAAGGGTGC
GAGCACTCCTGCGCGTGCGCTGATCAACGACGACGAGTGGGTGTTCAAGACG
TTTGTGCCGACGGTCCAGCAGCGCGGGTACAAGGTCATCGAGGCGCGCAAGC
TCAGCAGCGCGGCCTCTGCCGCCACGGCCGCCTGCGACGCCATCCGCGACTGG
GTGCTGGGCACGCCGGCCGGGGAGATGGTGTCGATGGGGGTCGTGACGGACG
GGAGCAAGTACGGCATCGCCGAGGACCTGGTGTTCTCGATGCCCGTGCAGTGC
TCGGGGGGCGAGTACACGGTGGTCGACAACCTCCCCGTCGACGCCGAGAGCC
AGAGGCGCCTGCGCGCCTCGGAGCAGGAGCTGATCGCCGAGCGCACCGAGGC
CTACACGCTGCTGGGCCTCGGCAAG 
 

5.4.2 Lokalizace proteinů M. balamuthi v buňkách T. vaginalis 

Geny pro chaperoniny Cpn 10, Cpn 60, enzym malát dehydrogenázu a [2Fe2S] 

ferredoxin byly amplifikované z cDNA bez intronů (obr. 32 a 33) a následně zaklonovány 

do vektoru Tag vag II, který umožňuje expresi proteinového tagu HAHA na C-konci 

vloženého proteinu v buňkách T. vaginalis (obr. 34, 35 a 36). 

Funkčnost hypotetické signální sekvence všech 4 genů byly ověřena na buňkách 

Trichomonas vaginalis, kde se předpokládal import do hydrogenosomů. Trichomonády 

byly transformované pomocí elektroporace a pozitivní transformanty byly selektované 

pomocí geneticinu. Import byl ověřen u genů Cpn 60, MDH a FDX pomocí 

imunofluorescence, trichomonády s vloženým rekombinantním plasmidem Tag vag II s 

chaperoninem Cpn 10 nestačili do odevzdání diplomové práce vyselektovat.  

Na preparátech trichomonád s exprimovanými geny pro Cpn 60 a FDX byla vidět 

asociace příslušných rekombinantních proteinů s hydrogenosomy (obr. 37 a 38). V případě 

exprese MDH byly získána slabá reakce s exprimovaným proteinem v drobných 

granulkách rozptýlených v cytoplasmě (obr.39).  
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Tyto výsledky ukazují, že N-koncové adresové sekvence chaperoninu Cpn 60 a 

[2Fe2S] ferredoxinu M. balamuthi umožňují import příslušných proteinů do 

hydrogenosomů T. vaginalis a lze je tak považovat za adresové sekvence pro import 

proteinu do organely. Lokalizaci MDH chceme ověřit v dalších pokusech. 

 

 

 
 

Obrázek 32.: Amplifikace genů pro Cpn 10 (A), FDX (B) a úseku SDH (C) M. balamuthi z 
cDNA pomocí PCR. (A – gen Cpn 10, velikost 380 bází; B – gen FDX, velikost 380 bází; C – gen 
SDH, velikost 350 bází) 
 

     
 

Obrázek 33.:Amplifikace genů pro Cpn 60 (A) a MDH (B) M. balamuthi z cDNA pomocí 
PCR. (A – gen Cpn 60, velikost 1700 bází; B – gen MDH, velikost 1150 bází) 
 

 A                         B                        C  

3000 bp   

 

1000 bp   

 
400 bp

      300 bp  

 

   3000 bp     

  A                         B                        C 

    1500 bp    
                1200 bp    

1000 bp     
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Obrázek 34.: Přítomnost inzertu Cpn 10 (A) a Cpn 60 (B) v plasmidu Tag vag II byla 
ověřená pomocí PCR na vybraných transformovaných koloniích E. coli. 
 

 

      
 

Obrázek 35.: Přítomnost inzertu MDH v plasmidu Tag vag II byla ověřená pomocí PCR na 
vybraných transformovaných koloniích E. coli (pozitivní kolonie č. 1) 

 
 

     
 

Obrázek 36.: Přítomnost inzertu FDX v plasmidu Tag vag II ověřená pomocí PCR. Pozitivní 
kolonie 1 až 4. 
 
 

        A                                     B 

  380 bp 

   1700 bp 

  1200 bp   
1000 bp  1150 bp 

 1      2         3 

 
400 bp    
300 bp    

 1      2         3      4 

380 bp 
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Obrázek 37.: Buňka Trichomonas vaginalis transformovaná plasmidem Tag vag II 
s vloženým genem pro Cpn 60 z M. balamuthi.  
Cpn 60 M. balamuthi je asociovaný s organelami, které velikostí a lokalizací odpovídají 
hydrogenosomům T. vaginalis. Zvětšení 10 x 100. 
A – Nomarského kontrast; B – složený obrázek buňky T. vaginalis (modrá barva – jádro buňky, 
zelená barva – značení Cpn 60 v hydrogenosomech pomocí protilátky ALEXA Fluor 488, červená 
barva – značení malát dehydrogenázy (dekarboxylující) v hydrogenosomech T. vaginalis 
protilátkou ALEXA Fluor 594) 
 
 

             
 

        
 
Obrázek 38.: Buňka Trichomonas vaginalis transformovaná plasmidem Tag vag II 
s vloženým genem pro [2Fe2S] ferredoxin z M. balamuthi.  
Ferredoxin M. balamuthi je asociovaný s organelami, které velikostí a lokalizací odpovídají 
hydrogenosomům T. vaginalis. Zvětšení 10 x 100. 
A – Nomarského kontrast; B – složený obrázek buňky T. vaginalis; C – jádro buňky T. vaginalis 
zvýrazněné DAPI; D – FDX M. balamuthi detekovaný v hydrogenosomech pomocí protilátky 
ALEXA Fluor 488; E – Malát dehydrogenáza (dekarboxylující) označující hydrogenosomy T. 
vaginalis detekovaná protilátkou ALEXA Fluor 594 

A B 

C D E 

A B 



 83

       
 

     
 
Obrázek 39.: Buňka Trichomonas vaginalis transformovaná plasmidem Tag vag II 
s vloženým genem pro malát dehydrogenázu z M. balamuthi.  
Exprimovaný MDH M. balamuthi je asociovaný s drobnými granulkami rozptýlenými 
v cytoplasmě, asociace s hydrogenosomy není zřetelná. Zvětšení 10 x 100. 
A – Nomarského kontrast; B – složený obrázek buňky T. vaginalis; C – jádro buňky T. vaginalis 
zvýrazněné DAPI; D – MDH M. balamuthi detekovaný protilátkou ALEXA Fluor 488; E – Malát 
dehydrogenáza (dekarboxylující) označující hydrogenosomy T. vaginalis detekovaná protilátkou 
ALEXA Fluor 594 
 
 

5.5 Tvorba FeS center a FeS proteinů 

5.5.1 Tvorba FeS center v buňkách M. balamuthi 

Zatím jedinou objevenou funkcí mitosomů například u G. intestinalis bylo 

formování FeS center pomocí ISC systému. Podle Gill et al. (2007) by se měli i 

v mitosomu M. balamuthi nacházet FeS proteiny (byl zde predikován např. [2Fe2S] 

ferredoxin nebo sukcinát dehydrogenáza). Předpokládali jsme tedy, že by se i v mitosomu 

M. balamuthi měl nacházet ISC systém pro biogenezi FeS center. Při zkoušce protilátek se 

ovšem ukázalo, že M. balamuthi má shodný systém pro skládání FeS center jako E. 

histolytica – NIF systém a je rovněž lokalizovaný v cytosolu (obr. 40). 

Otázkou tedy zůstalo, jak dochází k biogenezi FeS proteinů v mitosomu M. 

balamuthi bez pomoci FeS systému, který se nachází v cytosolu.  

 

A B 

C D E 
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Obrázek 40.: Lokalizace komponent pro skládání FeS center NifS a NifU v buněčných 
frakcích M. balamuthi pomocí Western blotové analýzy. (So – sonikát, P – pelet, C – cytosol) 
 

5.5.2 Aktivity enzymů s FeS centry 

Mapa energetického metabolismu publikovaná v práci o M. balamuthi (Gill et al., 

2007) predikovala dva významné mitochondriální enzymy z cyklu kyseliny citrónové 

s FeS centry – akonitázu a sukcinát dehydrogenázu (SDH) do mitosomu M. balamuthi.  

Aktivity obou enzymů jsme měřili nejprve na buňkách pouze promytých v pufru, 

neboť oba enzymy jsou velmi citlivé na kyslík.  

Jako pozitivní kontrolu pro měření aktivity akonitázy jsem měla stočenou kulturu 

Trypanosoma brucei (poskytl Jan Mach, katedra parazitologie, PřF UK). K buňkám 

mastigaméb byl přidán roztok dvojmocného železa (viz. materiál a metody), který slouží 

ke stabilizaci FeS centra enzymu. Avšak aktivitu akonitázy se naměřit nepodařilo, 

přestože pozitivní kontrola reagovala. 

Jako pozitivní kontrolu na měření aktivity sukcinát dehydrogenázy jsme použili 

mitochondrie izolované z jater laboratorní myši (poskytl Ivan Hrdý, katedra parazitologie, 

PřF UK). Avšak i v tomto případě se u buněk mastigaméb žádnou aktivitu naměřit 

nepodařilo, přestože pozitivní kontrola reagovala. 

Protože se nám nepodařilo naměřit aktivitu enzymů s FeS centry, rozhodli jsme se 

proti sukcinát dehydrogenáze (SDH) a [2Fe2S] ferredoxinu (FDX) připravit homologní 

protilátky. 

NifS 

NifU 

     So               P                  C 

42,8 kDa 

38,9 kDa 
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5.5.3 Příprava protilátek proti SDH a FDX M. balamuthi 

Úsek genu pro SDH byl nejprve amplifikován z genomové DNA. Avšak i v rámci 

tohoto úseku byl identifikován jeden intron (obr. 41), takže gen byl poté amplifikován 

z cDNA (obr. 32).  

 

Obrázek 41.: Identifikace intronů v úseku genu pro SDH M. balamuthi amplifikovaném z 
genomové DNA: 
(v sekvenci genů jsou zeleně vyznačeny introny, červeně jsou označeny počáteční a konečné 
motivy intronů M. balamuthi) 
 
CAGTCTCCCGAGCAGAGGAGGAAGCTCGACGGGCTGTACGAGTGCGTGCTGT
GCGGGTGCTGCTCGGGGTCGTGCCCGTCGTTCTGGTGGTCCGAGGACGCGGAC
AGGAGGTTCATGGGCCCGTCTGCCCTGCTCCACACGCACAGGTGGCTCTCGGA
CTCGAGGGACGCCGCCACAGAGCAGAGGCTGGACGAGCTCAGGAACGACCCC
TTCAGAGGTGCGGCCACCGCACCGCGCTCACCACCGCCACTCACGCTTGCCTG
CAGCCTACAAATGCCACACGATCCTCAACTGCAACGCTGCCTGCCCTAAGCAC
CTCGACCCGGCCAAGTCAGTGCACTCGGTGCGCAATATGCTGTGCGAATCGCC
CGTAAAGCACGAT 
 

Pro přípravu specifických protilátek je potřebné mít dostatečné množství proteinu. 

To se dá získat nadprodukcí v bakteriích E. coli. K tomuto účelu byl použitý expresní 

vektor pET-42b.  

Amplifikovaný úsek genu pro SDH byl spolu s amplifikovaným genem pro FDX 

(viz. kap. 5.4.2) zaklonován do vektoru pET-42b s 6 x histidinovým tagem na C-konci. 

Tento rekombinantní plasmid byl následně vložen do expresních buněk E. coli BL 21 (obr. 

42 a 43). Exprese příslušných proteinů v buňkách E. coli byla indukována přidáním       

0,5 mM IPTG k rostoucí kultuře bakterií. Protože oba proteiny obsahují FeS centrum, byl 

do růstového média přidán i roztok dvojmocného železa (viz. materiál a metody). 

Protože jsou eukaryotické proteiny exprimované v E. coli často formované do 

nerozpustných inkluzních tělísek, testovali jsme přítomnost proteinů v cytosolu 

z buněčného homogenátu indukovaných bakterií E. coli. Test solubility obou proteinů 

ukázal, že se nacházejí v sedimentující frakci (obr. 44). Proto je bylo nutné purifikovat za 

denaturujících podmínek s použitím roztoků s 8M močovinou. Purifikovaný protein byl 

specificky zachycen pomocí histidinového tagu na koloně s Ni-NTA agarózou a dvakrát 

promyt promývacím pufrem, kdy se odstranily nespecificky uchycené nečistoty. Na závěr 

byl převed zpět do roztoku pomocí elučního pufru (promytí kolony 3 x 0,5 ml pufru). 

Přítomnost purifikovaného proteinu v elučních frakcích byla ověřena pomocí SDS-PAGE 

(obr. 45 a 46). Purifikované proteiny byly použity na imunizaci, která dosud probíhá. 
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Obrázek 42.: Přítomnost inzertu FDX v plasmidu pET-42b v expresních buňkách BL21 
ověřená pomocí PCR. Pozitivní kolonie 1 až 9. 
 

       
Obrázek 43.: Přítomnost inzertu SDH v plasmidu pET-42b v expresních buňkách BL21 
ověřená pomocí PCR. Pozitivní kolonie 1 až 7. 
 
 

                                 
 
Obrázek 44.: Western blotová analýza proteinů E. coli kmen BL21 nesoucích rekombinantní 
plasmid pET-42b, ve kterých byla indukovaná exprese FDX (A) a fragmentu SDH (B) 
pomocí 0,5 mM IPTG. Protilátka byla proti histidinovému tagu na C-konci. 
(NI – neindukované bakterie E. coli, I – indukované bakterie E. coli produkující příslušný 
rekombinantní protein, cyto – cytosol vzniklý centrifugací buněčného homogenátu indukovaných 
bakterií E. coli v rámci testu solubility – viz. materiál a metody) 
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Obrázek 45.: SDS-PAGE (15% gel) elučního profilu ferredoxinu M. balamuthi 
purifikovaného pomocí afinitní chromatografie přes kolonu s Ni-NTA agarózou. Purifikovaný 
FDX byl rozpuštěn za denaturujících podmínek v 8 M močovině a pomocí histidinového tagu se 
specificky navázal na Ni-NTA agarózu. Navázaný FDX byl dvakrát promyt promývacím pufrem 
(W 1 a W 2) a následně převeden do roztoku pomocí elučního pufru (E1, E2, E3). 
 
 

                     
 
Obrázek 46.: SDS-PAGE (15% gel) elučního profilu sukcinát dehydrogenázy M. balamuthi 
purifikované pomocí afinitní chromatografie přes kolonu s Ni-NTA agarózou. Purifikovaný 
SDH byl rozpuštěn za denaturujících podmínek v 8 M močovině a pomocí histidinového tagu se 
specificky navázal na Ni-NTA agarózu. Navázaný SDH byl dvakrát promyt promývacím pufrem 
(W 1 a W 2) a následně převeden do roztoku pomocí elučního pufru (E1, E2, E3). 
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6 Diskuze 
 
 Ve své práci jsem se zaměřila na studium volně žijícího prvoka Mastigamoeba 

balamuthi, fylogeneticky nejbližšího příbuzného parazita Entamoeba histolytica.                   

M. balamuthi žije obdobně jako E. histolytica v anaerobním prostředí, kde se živí 

bakteriemi. Během práce byly objeveny u M. balamuthi organely s granulózní 

elektrondenzní matrix obalené dvojitou membránou, ve kterých jsme později 

identifikovaly dva mitochondriální chaperoniny Cpn 60 a Hsp 70. Proteiny jsou do této 

organely importovány na základě N-koncové adresové sekvence. Aktivity 

hydrogenosomálních enzymů pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázy (PFO), hydrogenázy a 

malát dehydrogenázy (dekarboxylující) jsme detekovali v cytosolu. Na základě těchto 

zjištění jsme organely M. balamuthi charakterizovali jako mitosomy.  

 

Elektronová mikroskopie 

Přítomnost organel s granulózní elektrondenzní matrix předpokládala ve své studii 

ultrastruktury některých zástupců rodu Mastigamoeba už Walker et al. (2001). Na 

snímcích těchto organel však ještě nebyla rozpoznatelná dvojitá membrána. Nám se 

podařilo na základě optimalizace fixačních podmínek dvojité membrány zachovat a 

pomocí transmisní elektronové mikroskopie detekovat přítomnost drobných organel 

s granulózní elektrondenzní matrix obalené dvojitou membránou v buňkách M. balamuthi. 

Membrány těchto organel jsou těsně přiloženy obdobně jako v případě mitosomů 

Entamoeba histolytica (Ghosh et al., 2000) nebo Trachipleistophora hominis (Williams et 

al., 2002).  

 

Izolace mitosomů 

Abychom mohli mitosomy M. balamuthi charakterizovat, bylo nutné vypracovat 

postup pro jejich izolaci. Nejprve jsme vyzkoušeli perkolový gradient používaný na 

izolaci hydrogenosomů Trichomonas vaginalis (Lathi et al., 1992) nebo mitosomů E. 

histolytica (Tovar et al., 2007). Dělení buněčných frakcí tímto postupem však nebylo 

dostatečně účinné. Buněčný homogenát se podařilo oddělit pouze na dvě samostatné 

frakce, které si byly velmi podobné a mitosomy se nacházeli v obou frakcích téměř 

rovnoměrně.  
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Proto jsme se rozhodli vyzkoušet diskontinuální gradient OptiPrepu, který byl 

používán například k izolaci mitochondrií, lysosomů a peroxisomů z homogenátu savčích 

buněk (Graham et al., 1994) nebo glykosomů Trypanosoma brucei (Colasante et al., 

2006). Za použití OptiPrepu se nám podařilo oddělit od ostatních struktur dvě frakce, které 

jsou mitosomy výrazně obohaceny, o čemž jsme se přesvědčili pomocí elektronové 

mikroskopie. 

 

Biochemické analýzy mitosomálních frakcí 

V mitosomu M. balamuthi jsme detekovali pomocí heterologních protilátek 

přítomnost typických mitochondriálních proteinů Cpn 60 a Hsp 70. Protein Cpn 60 byl 

dříve nalezen v mitosomu E. histolytica (Mai et al., 1999; Tovar et al., 1999), 

Cryptosporidium parvum (Riordan et al., 2003) a Giardia intestinalis (Reoges et al., 

2005). Chaperonin Hsp 70 byl detekován v mitosou parazitů Trachipleistophora hominis 

(Williams et al., 2002), Cryptosporidium parvum (Slapeta and Keithly, 2004), E. 

histolytica (Tovar et al., 2007) nebo Giardia intestinalis (Reoges et al., 2005). Díky nálezu 

těchto proteinů ve zkoumaných organelách M. balamuthi tedy můžeme předpokládat, že 

se jedná rovněž o mitosomy. 

Abychom odlišili zda jsou zkoumané organely skutečně mitosomy nebo zda se 

nejedná o hydrogenosomy, rozhodli jsme se studovat aktivity typických 

hydrogenosomálních enzymů - hydrogenázy, PFO a malát dehydrogenázy 

(dekarboxylující). Tyto enzymatické aktivity jsme však u M. balamuthi detekovali 

výhradně v cytosolu. Tato distribuce odpovídá ostatním prvokům s mitosomy. U G. 

instestinalis byla rovněž zjištěna aktivita hydrogenázy, která se pravděpodobně nachází v 

cytosolu (Lloyd et al., 2002), u E. histolytica byla aktivita PFO stanovená v cytosolu 

(Samarawickrema et al., 1997), enzym hydrogenáza se bude nacházet s největší 

pravděpodobností také v cytosolu (Ghosh et al., 2000; Horner et al., 2000; Nixon et al., 

2003). 

Tyto výsledky ukazují, že studovaná organela M. balamuthi je skutečně mitosom a 

ne hydrogenosom. 
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Metabolická aktivita mitosomů 

 Na základě hypotetické metabolické mapy (Gill et al., 2007) jsme zkoušeli 

měřit aktivity některých enzymů s pravděpodobnou mitosomální lokalizací. Jsou to 

enzymy mitochondriálního cyklu kyseliny citrónové: malát dehydrogenáza, akonitáza a 

sukcinát dehydrogenáza. Naše měření v hrubých buněčných frakcích ukázala přítomnost 

malát dehydrogenázy v sedimentující frakci. Organelární lokalizace tohoto enzymu pak 

byla potvrzena ve frakcích z gradientu OptiPrepu obohacených mitosomy. Měření dalších 

předpokládaných mitosomálních enzymů sukcinát dehydrogenázy a akonitázy však bylo 

negativní. Tyto výsledky ukazují na metabolickou aktivitu mitosomů M. balamuthi, čímž 

se liší od mitosomů E. histolytica, kde žádná enzymatická aktivita nebyla zjištěna 

(Aguilera et al., 2008;Avron and Chayen, 1988).  Nepřítomnost akonitázy a sukcinát 

dehydrogenázy ukazuje, že cyklus kyseliny citrónové u M. balamuthi pravděpodobně 

neprobíhá.  

 

Biogeneze FeS center 

Prozatím jediná objevená funkce mitosomu je skládání FeS center pomocí 

eukaryotického ISC systému. Tato funkce byla prokázána například u Giardia intestinalis 

(Tovar et al., 2003) nebo mikrosporídie Encephalitozoon cuniculi (Goldberg et al., 2008) a 

je velmi pravděpodobná u Cryptosporidium parvum (LaGier et al., 2003). Naproti tomu u 

E. histolytica byl objeven atypický typ skládání FeS center a to NIF systém bakteriálního 

původu, který je lokalizovaný pravděpodobně v cytoplasmě (Ali et al., 2004). Podobně u 

M. balamuthi jsme pomocí heterologních protilátek detekovali komponenty NifS a NifU 

systému NIF pouze v cytosolu buňky. 

Navržená mapa metabolismu M. balamuthi ovšem do mitosomu předpovídá řadu 

FeS proteinů, například [2Fe2S] ferredoxin, akonitázu nebo sukcinát dehydrogenázu (Gill 

et al., 2007). Aktivity akonitázy a sukcinát dehydrogenázy se nám však nepodařilo zjistit. 

Další předpokládaný mitosomální protein M. balamuthi [2Fe2S] ferredoxin nemá 

enzymatickou aktivitu. K ověření zda se skutečně nacházejí v mitosomech, jsme se 

rozhodli proti ferredoxinu a sukcinát dehydrogenáze vytvořit homologní protilátky.  

Pokud se tyto FeS proteiny skutečně nachází v mitosou a skládání FeS center 

probíhá v cytosolu je otázkou, jakým způsobem proteiny získávají FeS centra. Je tedy 

možné, že v případě mitosomu M. balamuthi nastane obdobná situace jako u mitosomu 

Trachipleistophora hominis, kdy se sice složka IscS nachází v mitosomu, ale druhá 
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komponenta pro skládání FeS center IscU se nachází v cytoplasmě. I zde je otázkou, jak 

tento sytém může fungovat (Goldberg et al., 2008).  

Další otázkou je, odkud pochází ATP potřebné pro funkci chaperoninu Hsp 70, 

který jsme v mitosomu M. balamuthi lokalizovali pomocí Western blotu a který se účastní 

samotného zabudování složeného FeS centra do apoproteinu a vytváří tak konečný 

produkt - funkční enzym (Johnson D. and Dean, 2004; Lill and Muhlenhoff, 2005; Lill 

and Muhlenhoff, 2006). U E. histolytica byl objeven unikátní ADP/ATP transportér, který 

pravděpodobně umožňuje transportovat ATP z cytosolu do mitosomu (Chan et al., 2005). 

Doposud není známo, jestli se obdobný ADP/ATP transportér nachází i v mitosomu M. 

balamuthi nebo jestli mitosomy syntetizují vlastní ATP. 

 

 

Import proteinů do mitosomu 

 Mitosomy obdobně jako mitochondrie a hydrogenosomy musí pro svou funkci 

importovat mitosomální proteiny kódované jádrem z cytosolu do mitosomální matrix. 

Tento import je zprostředkován N-koncovou adresovou sekvencí. U některých 

předpokládaných mitosomálních proteinů byly zjištěny N-koncové adresové sekvence, 

které by mohli být zodpovědné za transport proteinů do mitosomů M. balamuthi (Gill et 

al., 2007). Podobné adresové sekvence už byly dříve objevené například u chaperoninů 

Cpn 10 a Cpn 60 a umožňují import do mitosomu E. histolytica (Mai et al., 1999; Tovar et 

al., 1999; van der Giezen et al., 2005). 

Rozhodli jsme se proto adresové sekvence chaperoninů Cpn 10 a Cpn 60, enzymu 

malát dehydrogenázy a 2Fe2S ferredoxinu ověřit testováním v heterologním systému 

expresí v buňkách Trichomonas vaginalis a sledovat jejich případný import do 

hydrogenosomu. Skutečně se potvrdilo, že N-koncová adresové sekvence 2Fe2S 

ferredoxinu a chaperoninu Cpn 60 směřují příslušné proteiny do hydrogenosomu 

Trichomonas vaginalis. Heterologním systémem v buňkách T. vaginalis byly ověřeny i 

adresové sekvence IscU a ferredoxinu u G. intestinalis (Dolezal et al., 2005). Importní 

systém do mitosomů M. balamuthi a G. intestinalis je tak obdobný. Je tak možné 

předpokládat, že u mitosomů a hydrogenosomů jsou obdobné rozpoznávací a translokační 

signály, což naznačuje společný mitochondriální původ.  
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7 Závěr 
 
 Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na volně žijícího zástupce skupiny 

Amoebozoa, Mastigamoeba balamuthi – nejbližšího příbuzného parazitické Entamoeba 

histolytica. Pomocí transmisní elektronové mikroskopie jsme nalezli drobné organely 

s granulózní elektrondenzní matrix obalené dvojitou membránou, které jsme identifikovali 

jako mitosomy.  

Pro biochemickou charakterizaci těchto organel jsme vypracovali postup pro 

izolaci pomocí gradientu OptiPrepu. Pomocí Western blotové analýzy jsme v těchto 

frakcích detekovali mitochondriální proteiny Cpn 60 a Hsp 70 a přítomnost mitosomů 

jsme potvrdili elektronovou mikroskopií. 

Měření enzymatických aktivit ukázalo přítomnost malát dehydrogenázy ve 

frakcích obohacených mitosomy. Mitosomy M. balamuthi tedy vykazují metabolickou 

aktivitu, čímž významně liší od mitosomů E. histolytica. Další enzymy cyklu kyseliny 

citrónové se nepodařilo naměřit. Což ukazuje na to, že cyklus kyseliny citrónové u M. 

balamuthi pravděpodobně neprobíhá. 

Mitosomy se patrně neúčastí tvorby FeS center. Jako u E. histolytica je NIF systém 

pro jejich biogenezi bakteriálního typu a lokalizovaný v cytosolu buňky. 

Proteiny kódované jádrem jsou do mitosomu směřovány pomocí N-koncové 

adresové sekvence, jejichž funkce byla ověřena pomocí heterologního systému v buňkách 

Trichomonas vaginalis.  
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