
S O U H R N 

Většina mitochondriálních proteinů je syntetizována na cytosolických ribozomech ve 

formě svých prekurzorů nesoucích signální sekvence, které umožňují jejich transport do 

mitochondrií. Jakmile proteinový prekurzor dosáhne mitochondriální matrix, signální 

sekvence již není potřeba a je odštěpena heterodimerní mitochondriální „processing“ 

peptidasou (MPP; α/β). Ačkoli krystalová struktura MPP je známa, mechanismus 

funkce MPP je stále předmětem diskusí.  

Volná molekulárně-dynamická (MD) simulace byla použita k detailnímu studiu 

strukturních znaků glycinové smyčky (GRL) regulační α-podjednotky kvasinkové MPP. 

Struktury divoké a mutantní formy MPP s delecí celé glycinové smyčky byly studovány 

i v přítomnosti substrátu v aktivním místu peptidasy. Cílená MD simulace byla použita 

ke studiu mechanismu translokace substrátu z GRL do aktivního místa. Prokázali jsme, 

že přirozená konformační flexibilita GRL je zcela zásadní pro translokaci substrátu 

z okolního prostředí do aktivního místa peptidasy. Ukazujeme, že α-helikální 

konformace substrátu je důležitá nejen během jeho prvotního kontaktu s MPP (t.j. 

rozpoznání substrátu), ale také později, přinejmenším během prví třetiny translokační 

dráhy substrátu. Dále ukazujeme, že substrát zůstává v kontaktu s GRL během celé 

první třetiny translokace, během níž hydrofóbní kontakty hrají zásadní roli. Nakonec 

shrnujeme, že GRL je jemně vyvážený struktuní prvek, který drží podjednotky MPP 

v částečně uzavřené konformaci, bez ohledu na přítomnost substrátu v aktivním místě 

peptidasy. 

Hydrogenosomy jsou evolučně příbuzné redukované formy mitochondrií, které 

obsahují peptidasu typu MPP – hydrogenosomální „processing“ peptidasu (HPP; α/β). 

Ukazujeme, že HPP je funkční jako heterodimer skládájící se z regulační α- and 

katalytické β-podjednotky, a že zpracovává stejnou sadu substrátů jako MPP. Na rozdíl 

od MPP, krystalová struktura HPP nebyla dosud vyřešena. Kromě krystalizačních 

experimentů jsme využili pokročilé metody strukturní biologie ke studiu strukturních 

rysů HPP. Konkrétně, užitím metody biologického rozptylu rentgenových paprsků a 



metody výměny vodíkových atomů za deuterium ukazujeme, že HPP nevykazuje 

konformační změny v závislosti na přítomnosti substrátu v aktivním místě. Ukazujeme, 

že zatímco divoká forma HPP má velmi pravděpodobně stejnou kvartérní organizaci 

jako MPP, tak struktura proteolyticky neaktivní formy HPP se liší od divoké. 

S ohledem na představu, že mitochondrie jsou α-proteobakteriílního původu, a 

s ohledem na fakt, že peptidasy typu MPP byly nalezeny také v bakteriích, jsme 

vypracovali evoluční scénář pro MPP. Zatímco MPP a, velmi pravděpodobně také, HPP 

obsahují „plnou“ GRL, tak bakteriální peptidasy typu MPP obsahují pouze 

„embryonální“ GRL, pokud vůbec, což souhlasí s jejich biologickými funkcemi. 

Shrnujeme, že přítomnost „plné“ GRL může být považována za evoluční značku 

fyziologické funkce dané peptidasy typu MPP. Dále shrnujeme, že předchůdce MPP byl 

připojen ke vnitřní membráně mitochondrie ve formě podobné heterodimerní 

peptidase ze Sphingomonas sp., kde proběhlo prodloužení GRL ze své „embryonální“ do 

„plné“ podoby, a tedy, kde se ustanovila funkce „processing“ peptidasy. V tomto 

smyslu dále shrnujeme, že MPP je ukázkový příklad evoluce eukaryotické buňky řízené 

organelou. 

 


