
Abstrakt 

Výzkum zaměřený na mitochondrie, včetně jejich redukovaných forem, jako jsou hydrogenosomy 

a mitosomy, vedl v poslední době u této nepostradatelné organely k objevu nečekané diverzity. Je zajímavé, 

že mitochondrie parazitického prvoka Trypanosoma brucei je schopna, v závislosti na dostupných zdrojích 

uhlíku, projít pozoruhodnými funkčními a strukturními změnami. Mimoto bylo navrženo, že trypanosomy 

patří mezi nejstarší známá eukaryota a jako taková vzbuzuje jejich mitochondrie u biologů o to větší zájem. 

Abychom přispěli k poznání mitochondriální biogeneze a funkce, zaměřili jsme se na studium dvou 

klíčových mitochondriálních procesů, štěpení preproteinů importovaných do mitochondrie a mechanismus 

transportu pyruvátu do těchto organel. Navíc jsme studovali příjem železa do T. brucei. Tento kov je 

nezbytný pro funkci mnoha proteinů, především pro železo-sirné mitochondriální proteiny. 

Evoluční historie trypanosom a jejich mitochondrie je sporná. Na základě některých zpráv 

představuje mitochondrie trypanosom původní formu této organely, což je podpořeno objevením domnělé 

archaické translokázy vnější mitochondriální membrány (ATOM) a jediného typu translokázy, tvořící pór 

na vnitřní mitochondriální membráně. My jsme naopak identifikovali a charakterizovali mitochondriální 

procesující peptidázu v matrix mitochondrie a dvě podjednotky core proteinů navázané na vnitřní 

mitochondriální membránu s vlastnostmi podobnými těm popsaným u metazoí a hub. Vysoce vyspělé 

mitochondriální peptidázy a srovnatelné N-koncové mitochondriální presekvence, které směřují proteiny do 

mitochondrie trypanosomy, nepodporují starobylou povahu této organely. Dále jsme zkoumali záhadný 

transportér pyruvátu do mitochondrie (MPC), nacházející se na vnitřní mitochondriální membráně a 

objasnili jsme jeho funkci u procyklických a krevních stádií T. brucei. Vlastnosti MPC u T. brucei se 

ukázaly být obdobné jako u dříve popsaných MPC člověka, kvasinky a octomilky. Navíc jsme popsali 

mechanizmus příjmu železa, který je nedostatečně prozkoumán u procyklických stádií T. brucei. Objevili 

jsme, že procyklické trypanosomy jsou schopné přijímat železo z železitých komplexů pomocí redukčního 

mechanizmu, což může být přínosné pro parazita ve střevech hmyzu a který je srovnatelný s kvasinkovým. 

Celkově vzato naše výsledky nepodporují starobylou povahu mitochondrie T. brucei. Zdá se 

pravděpodobnější, že představuje vysoce vyspělou a univerzální organelu, která je v mnoha směrech 

srovnatelná s mitochondriemi ostatních eukaryot. 

 


