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Abstrakt: 

Železo je biogenní stopový prvek, jehož dostupnost je pro organismy životně důležitá. 

V biologických systémech se vyskytuje železo ve formě iontů Fe2+ a Fe3+, které jsou 

většinou inkorporovány do struktury hemu nebo železo-sirných center. Proteiny obsahující 

železo mají v organismu širokou škálu působnosti, od přenosu elektronů v dýchacím 

řetězci (Rieskeho proteiny, cytochromy), přes podílení se na syntéze DNA 

(ribonukleotidreduktasy), až po účast v Krebsově cyklu (akonitasa a sukcinátdehydrogena-

sa). 

Naegleria gruberi je volně žijící améba, známá pro svou příbuznost s patogenní amébou 

Naegleria fowleri, způsobující primární améboidní meningoencefalitidu. Zajímavé je, že v 

jejím genomu jsou obsaženy geny pro aerobní i anaerobní metabolismus.   

V rámci této bakalářské práce byl zkoumán vliv dostupnosti iontů železa na metabolismus 

buněk Naegleria gruberi. Byly studovány změny aktivit enzymů vyskytujících se v 

různých metabolických drahách, a to u alkoholdehydrogenasy, glukokinasy, 

laktátdehydrogenasy, izocitrátdehydrogenasy, Fe-hydrogenasy, akonitasy a fumarasy. 

V závislosti na dostupnosti iontů železa byly zaznamenány největší změny u aktivit 

alkoholdehydrogenasy a hydrogenasy. 
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Abstract: 

Iron is a biogenic trace element that is vital for all organisms on the planet Earth. This 

element occurs in biological systems in the form of Fe3+ and Fe2+. These two forms are 

often incorporated in heme structures or iron-sulfur clusters. Proteins containing iron ions 

have a wide range of functions in organisms. The main functions include the transport of 

electrons in the respiratory chain (Rieske’s proteins, cytochromes), DNA synthesis 

(ribonucleotide reductase) and the participation in the Krebs’ cycle (aconitase, succinate 

dehydrogenase). 

Naegleria gruberi is a nonpathogenic amoeba known for its pathogenic relative Naegleria 

fowleri. This organism causes the primary amoebic meningoencephalitis. An interesting 

fact about Naegleria gruberi genome is that it contains genes for both aerobic and 

anaerobic metabolisms. 

The purpose of my bachelor work was to investigate the effect of availability of iron ions 

on metabolism in Naegleria gruberi. Changes in the activities of enzymes from different 

metabolic pathways were studied including lactate dehydrogenase, isocitrate 

dehydrogenase, Fe-hydrogenase, aconitase and fumarase. The most significant changes 

were observed in the activities of alcohol dehydrogenase and Fe-hydrogenase. 
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Seznam zkratek 

2-PGA                                    2-fosfo-glycerát 

3-PGA                                    3-fosfo-glycerát 

ADP, AMP, ATP                             adenosin/di/mono/tri/fosfát 

BCA                                   „bicinchonin acid“ – kyselina bicinchoninová 

BSA                                   „bovine serum albumin“ – hovězí sérový albumin 

CoA                                    koenzym A 

DHAP                                              dihydroxyaceton fosfát 

DIP                                    dipyridyl 

DNA                                    deoxynukleová kyselina 

F-6-P                                    fruktosa-1-fosfát 

Fru-1,6-P2                                   fruktosa-1,6-difosfát 

Fe-NTA                                   Fe3+-trinitriloacetát 

GAP                                    glyceraldehydfosfát  

G-1,3-P2                                   glukosa-1,3-difosfát 

Leu                                    leupeptid 

MV                                               methylviologen 

NAD, NADH                                   nikotinamidadenindinukleotid        

NADP                                    nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

PAM                                    primární amébová meningoencefalitida 

PFK                                     fosfofruktokinasa 

Ppi                                     pyrofosfát 

PEP                                    fosfoenolpyruvát 

ROS                                    „reactive oxygen species“- reaktivní formy kyslíku 

TLCK                                    tosyl-L-lysyl-chloromethan hydrochlorid 
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1. Úvod s přehledem literatury 

1.1 Železo v biologických systémech 

Železo (Fe), 26. prvek v periodické tabulce, je druhým kovem a čtvrtým nejhojnějším 

prvkem v zemské kůře. Řadí se mezi prvky VIII. B skupiny a 4. periody a společně 

s niklem a kobaltem patří do skupiny zvané triáda železa. Železo patří mezi přechodné 

prvky, což znamená, že jeho předposlední slupka elektronového obalu je neúplně 

obsazená, a proto se železo může vyskytovat v různých oxidačních stavech. Pro biologické 

systémy jsou nejdůležitější oxidační stavy Fe3+ a Fe2+, přičemž ion Fe2+ je oproti Fe3+ 

mnohem rozpustnější. Reaktivita a schopnost tohoto kovu měnit oxidační stavy ho činí 

vysoce potřebným v mnoha biologických procesech zahrnujících substrátovou aktivaci, 

elektronový přenos a oxidačně-redukční reakce [1]. 

Železo je biogenní stopový prvek, jehož dostupnost je pro většinu organismu životně 

důležitá. Nachází se například ve struktuře hemu jakožto centrální atom, který je schopen 

přenosu elektronu. Hem je součástí enzymů dýchacího řetězce, dále je základní strukturní 

jednotkou hemoglobinu a myoglobinu, uplatňujících se v přenosu molekul kyslíku [2]. 

Přítomnost železnatých iontů je také nezbytná při syntéze DNA [3]. Klíčovým enzymem 

pro syntézu deoxyribonukleotidů de novo je ribonukleotidreduktasa [4]. Velmi rozmanitou 

roli v metabolismu mají i proteiny obsahující železo navázané na atom síry (Fe-S 

proteiny), které se uplatňují zejména při přenosu elektronů v buněčném dýchání [5], ale 

jsou také například součástí enzymu citrátového cyklu, jako jsou akonitasa 

a sukcinátdehydrogenasa.  
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1.1.1 Proteiny obsahující ionty železa 

1.1.1.1 Hemoproteiny 

První a velmi rozsáhlou třídou proteinů obsahující ionty železa jsou hemoproteiny. 

V těchto strukturách je železo v oxidačním stavu Fe2+ navázáno na čtyři atomy dusíku 

nacházející se v porphyrinové molekule (hemu) a jednou či dvěma vazbami na axiální 

ligandy v proteinu. Porphyrin obsahuje čtyři pyrolová jádra spojená methinovými můstky a 

dle substituentů, navázaných na pyrolová jádra, se rozlišují jednotlivé porphyrinové 

struktury. Jedna z nejhojnějších porphyrinových struktur se nazývá protoporphyrin IX a 

skládá se ze čtyř pyrolových jader s navázanými substituenty čítající čtyři methylové, dva 

vinylové a dva propionylové substituenty [1]. Enzymem ferrochelatasou je do této 

struktury navázán železnatý ion a tak se vytvoří struktura zvaná hem. Strukturní 

vyobrazení molekuly hemu B lze vidět na obrázku 1 [6]. 

 

  

 Obr. 1 – Zobrazení struktury hemu B se systémem číslování IUPAC používaným pro 

atomy uhlíku a dusíku v tetrapyrolovém kruhu. Převzato z  [7]. 
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Tetrapyrolový kruh je syntetizován z prekurzoru 5-aminolevulové kyseliny (ALA) a jeho 

syntéza probíhá sérií reakcí v mitochondriích a cytosolu. U nefotosyntetizujících 

organismů je ALA syntetizována kondenzací glycinu a sukcinylu-CoA za současné 

eliminace CO2, tato reakce je katalyzována ALA-synthasou [8]. Jinak je tomu u rostlin, řas 

a Archebakterií, kdy syntéza aminolevulové kyseliny začíná z pěti-uhlíkové struktury 

glutamátu [9]. 

Hemoproteiny se dle své funkce rozdělují na proteiny přenášející kyslík, jako jsou 

hemoglobin a myoglobin, na aktivátory kyslíku a na proteiny elektronového přenosu. 

V proteinech přenášejících kyslík je hem těsně navázán na zbytek proteinu velkým 

množstvím hydrofobních interakcí a koordinační vazbou mezi proximálním histidinem a 

železnatým iontem. Další skupinou hemoproteinů jsou aktivátory molekulárního kyslíku, 

jako jsou cytochrom c oxidasa, peroxidasa, katalasa a cytochrom p450 a poslední skupinou 

jsou proteiny zajištující elektronový transport, mezi které patří cytochrom a, cytochrom b a 

cytochrom c [1]. 

 

1.1.1.2 Fe-S proteiny 

Převládající formou nehemového železa v metaloproteinech jsou Fe-S centra [10]. Jsou to 

koordinační sloučeniny síry a železa. V metabolismu mají mnoho rozdílných funkcí od 

elektronového přenosu (například Rieskeho proteiny v komplexu III v dýchacím řetězci 

[11]), po regulaci transkripce [12] (u bakterií transkripční faktory SoxR a FNR).  Fe-S 

centra nejen snadno přenášejí elektrony v proteinech, jako je ferredoxin (2Fe-2S) [13], ale 

také mají tendenci se vázat na atomy kyslíku, či dusíku substrátu, jako tomu je v případě 

enzymů succinátdehydrogenasa, nitrogenasa a akonitasa. Atom železa může nabývat buď 

oxidačních stavů 2+ či 3+ a snadná změna z jednoho redoxního stavu do druhého 

umožňuje právě přenos elektronů. Základní jednotky těchto sloučenin jsou 2Fe-2S, 3Fe-4S 

a 4Fe-4S. Zobrazení struktury hlavních typů Fe-S center lze vidět na obrázku 2.  
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Obr. 2 – Struktura třech nejběžnějších Fe-S center. 2Fe-2S, 3Fe-4S a 4Fe-4S [14]. 

 

Fe-S centra neexistují volně. Jsou vždy navázána na protein pomocí iontových interakcí 

mezi cysteinem, thiolem a atomem železa z Fe-S centra. V některých případech jsou 

vázány přes histidin, jak je tomu například u Rieskeho proteinů v dýchacím řetězci [14]. 

Důležitou roli hrají také železo-sirné proteiny ze skupiny dehydratas, z nichž nejznámější 

je již zmíněná akonitasa. Mají 4Fe-4S strukturu, ale pouze tři atomy železa mají thiolátové 

ligandy. Poslední atom železa je volně vystaven rozpouštědlu v aktivním místě a má 

navázanou molekulu vody ve svém čtvrtém koordinačním místě.  
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1.1.1.3 Ostatní proteiny obsahující železo 

Proteiny obsahující ion železa v určité formě, které se ale nemohou zařadit do 

hemoproteinů, ani do proteinů obsahující Fe-S centra, můžeme rozdělit do tří skupin [1]. 

Jednoatomové nehemové železnaté enzymy 

Tato skupina obsahujíce velký počet enzymů, které aktivují molekulární kyslík a jsou 

schopny jej zabudovat do organického substrátu. Mezi zástupce proteinů patřící do této 

skupiny patří například katecholdioxygenasy. 

Dvouatomové nehemové železnaté enzymy 

Dvouatomové nehemové železnaté enzymy jsou proteiny s rozdílnou biologickou 

aktivitou, charakteristickou přítomností železo-kyslíkatého můstku. Patří sem 

například hemerythrin, který zajišťuje transport molekuly kyslíku [15]. Vyskytuje se u 

bezobratlých organismů, kde hraje podobnou roli jako hemoglobin a myoglobin u vyšších 

organismů. Protein funkcí podobný hemerythrinu byl identifikován i u prokaryot, například 

u bakterie Methylococcus capsulatus a Desulfovibrio vulgaris [16]. 

Proteiny uplatňující se v transportu a skladování iontů železa 

Transferrin 

Molekula uplatňující se v transportu iontů železa v krevním řečišti do příslušných tkání 

organismu se nazývá transferrin. Tato molekula váže železo v krvi a poté je rozpoznávána 

specifickými receptory na povrchu buňky (receptor TfR1) [17]. Celý komplex je poté 

endocytózou vpraven dovnitř buňky, kde je díky nižšímu pH ion železa uvolněn 

z molekuly transferrinu a transportován přes endosomální membránu pomocí transportéru 

DMT1 [18]. 
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Ferritin 

Globulární protein podílející se na uskladnění iontů železa v buňce je ferritin [2]. Skládá se 

z 24 podjednotek tvořících dutou schránku schopnou uskladňovat železo. Savčí ferritiny 

jsou schopné vázat kolem 4500 atomů železa [19]. Jsou specifické tím, že obsahují dva 

typy podjednotek H a L. Podjednotka H má ferroxidasovou aktivitu a proto je železo 

uskladňováno ve formě Fe3+.   

 

1.1.2 Siderofory 

Siderofory jsou nízkomolekulární sloučeniny s vysokou afinitou k iontům železa 

v oxidačním stavu Fe3+. Tyto molekuly jsou syntetizovány zejména buňkami bakterií a hub 

a mají za úkol vychytávat extracelulární železité ionty a umožnit jejich aktivní transport do 

buňky [1]. Díky své afinitě a vysoké specificitě právě k železitým iontům jsou tyto 

molekuly využívány k léčbě onemocnění způsobené  vysokým obsahem železa 

v organismu. 

 

1.1.3 Železo a jeho toxicita 

Jak již bylo zmíněno, bez přítomnosti železa by mnoho biochemických procesů nemohlo 

fungovat. Železo v určité formě je pro organismus nezbytné. Paradoxní ale je, že i vysoká 

koncentrace iontů železa má pro organismus fatální důsledky.  

Toxicita železa je převážně založena na Fentonově a Haber-Weissově reakci [20], při které 

ion Fe2+ reakcí s kyslíkem vytvoří kyslíkový radikál zvaný superoxid. Ten iniciuje tvorbu 

peroxidu vodíku, který pak oxiduje ion přechodného kovu s nižším oxidačním číslem. 

Touto reakcí vznikne velmi reaktivní hydroxylový radikál. Vznik tohoto radikálu je popsán 

reakcemi na obrázku 3. Hydroxylový radikál, pravděpodobně nejsilnější oxidant 

v biologických systémech, reaguje s proteiny, sacharidy a nukleovými kyselinami, čímž 

nenávratně pozmění jejich strukturu, což mnohdy vede k fatálním důsledkům [21].  
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Obr. 3 – Fentonova a Haber-Weissova reakce vedoucí ke vzniku hydroxylového radikálu [2] 

 

Všechny tyto reaktivní formy kyslíku (ROS) jsou pro organismus toxické a můžou vznikat 

v aerobním prostředí jako produkty respirace v mitochondriích, dále jako produkty 

enzymatických reakcí v peroxizomech  nebo v  endoplasmatickém retikulu [2]. 

Organismus se brání vznikajícím radikálům například likvidací peroxidu vodíku pomocí 

katalasy a glutathionperoxidasy nebo oxidací Fe2+ na Fe3+ cerulosplasminem, či inaktivací 

vazbou na specifické proteiny jako jsou transferrin, ferritin nebo laktoferrin [22].   
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1.2. Naeglerie 

Naeglerie jsou volně žijící heterotrofní protista, patřící do třídy Heterolobosea [23], česky 

někdy améboflageláti, jednobuněčné měňavkovité eukaryotní organismy, tvořící tři formy 

buněk: přilnavé améby, pohyblivé flagelární buňky a cysty [24]. Všechny tři formy jsou 

vyobrazeny na obrázku 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - N. gruberi znázorněna ve všech třech formách. Améboidní forma, cysta a bičíkatá forma. 

Převzato a upraveno z [23]. 

  

Naeglerie byly objeveny roku 1899 [25] a roku 1970 se zjistilo, že jeden její druh, 

Naegleria fowleri, způsobuje u lidí primární amébovou meningoencefalitidu, která má 

fatální následky [26]. Naeglerie jso rozšířeny po celém světě a vyskytuje se v aerobním či 

mikroaerobním prostředí převážně v půdě a v teplých vodách [27]. 

Nepatogenní Naegleria gruberi je morfologicky velmi podobná N. fowleri a živí se 

převážně  bakteriemi  pomocí  fagocytózy [27]. 

Naeglerie mají několik vlastností, které ji odlišují od tříd bakterie a Archea. Patří mezi ně 

převážně přítomnost cytoskeletu složeného z mikrotubulů a aktinových filament, 

transkripční faktory, endosymbiotické organely [28] a organely spojené s transportními 

mechanismy mezi membránou a vnitřkem buňky [29]. 
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Buňka N. gruberi je ohraničená celistvou membránou [30]. V cytoplasmě se nachází velké 

množství ribozomů a kontraktilní vakuola společně s potravní vakuolou. Jádro je obaleno 

jaderným obalem, na který nasedají ribozomy [20]. Vnitřní část jádra vyplňuje 

nukleoplasma, v níž se nachází poměrně velké jadérko. Schématické znázornění vnitřního 

prostoru buňky je patrno z obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 -  Schématické znázornění N. gruberi ve formě améby a ve flagelární formě. Améba se 

pohybuje po povrchu pomocí pseudopod. Kontraktilní vakuola jí slouží k odstranění přebytečné 

vody. Buňka obsahuje jádro s velkým jadérkem, mnoho mitochondrií a potravní vakuolu. 

Flagelární forma se pohybuje pomocí dvou bičíků, které jsou spojené pomocí cytoskeletu k jaderné 

membráně. Obrázek je převzat a upraven z  [24]. 
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1.2.1 Metabolismus u N. gruberi 

Na základě genomu byla sestrojená předpokládaná metabolická mapa N. gruberi. Zajímavé 

je, že obsahuje geny pro aerobní i anaerobní metabolismus. Naeglerie oxiduje glukosu, 

aminokyseliny a mastné kyseliny pomocí Krebsova cyklu, napojeného na dýchací řetězec 

v mitochondrii, a využívá kyslík jako elektronový akceptor. Nicméně genom N. gruberi 

má geny naznačující, že je schopná i anaerobního metabolismu zahrnující substrátovou 

fosforylaci [31].  Ta je známá i u dalších mikroorganismů jako je Giardia intestinalis [32] 

Entamoeba histolytica a trichomonády [33]. 

2.1.1.1 Cytosolické metabolické děje u N. gruberi 

V genomu N. gruberi jsou kódované všechny enzymy zúčastňující se glykolýzy. Některé 

kroky jsou ale nestandardní. Prvním rozdílem je, že N. gruberi nemá enzym hexokinasu, 

první enzym glykolýzy. Místo toho má homologní enzym glukokinasu. Rozdíl mezi těmito 

dvěma enzymy je v tom, že glukokinasa je specifická pro glukosu, tedy nefosforyluje 

ostatní šestiuhlíkaté cukry. Podobný enzym je k nalezení i u jiných protist, jako jsou 

Trypanosoma cruzi a Leishmania major, přičemž všechny jsou blízce podobné bakteriální 

glukokinase [34].  

Další odlišností v glykolytické cestě je ve druhém fosforylačním kroku glykolýzy, který je 

klasicky katalyzován ATP dependentní fosfofruktokinasou (PFK), kdežto u N. gruberi jde 

o pyrofosfát (Ppi) dependentní PFK [35]. Další rozdíl je v posledním kroku glykolýzy, kdy 

je fosfoenolpyruvát přeměněn na pyruvát. Ve většině eukaryotních buněk je tato reakce 

katalyzovaná enzymem pyruvátkinasou a u N. gruberi je to pyruvát-fosfátdikinasa (PPDK)

[36].   

Není přesně známé, co je konečným produktem glykolýzy u N. gruberi, ale dle 

predikovaného genomu a v porovnání s ostatními protisty se odhaduje, že za přítomnosti 

kyslíku bude konečným produktem pyruvát za současné produkce NADH. Predikovaná 

mapa metabolických drah v cytosolu je vyobrazena na obrázku  6. 
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 Obr. 6 -  Dle genomu navržená metabolická dráha v cytosolu u N. gruberi. Čísla v obrázku 

odpovídají jednotlivým enzymům účastnících se těchto dějů. 1, glukokinasa; 2, glukosa-6-P 

isomerasa; 3, ribokinasa a xylulokinasa; 4, fruktokinasa; 5, Ppi dependentní fosfofruktokinasa; 6 

fruktosa-bisfosfátaldolasa; 7, triosafosfátisomerasa; 8, glyceraldehyd-3-Pdehydrogenasa; 9, 

fosfoglycerátkinasa; 10, fosfoglycerát mutasa; 11, enolasa; 12, pyruvátkinasa; 13, pyruvát 

fosfátdikinasa; 14, glycerolkinasa; 15, glycerol-3-Pdehydrogenasa; 16, laktátdehydrogenasa; 17, 

fosfoenolpyruvát karboxylasa; 18, aspartátaminotransferasa; 19, malátdehydrogenasa; 20, 

adenylát- kinasa. Schéma je převzato z [31] a upraveno. 
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1.2.1.2 Mitochondriální metabolismus u N. gruberi 

V mitochondriích probíhají procesy, které jsou pro buňku zdrojem energie ve formě ATP. 

Naeglerie má flexibilní mitochondrii, obsahující enzymy pro aerobní i anaerobní 

metabolismus.  V genomu N. gruberi jsou obsaženy geny pro kompletní Krebsův cyklus a 

dýchací řetězec [31]. 

Podobně jako je tomu u vyšších eukaryot, vstupuje do citrátového cyklu pyruvát, jenž je 

pyruvátdekarboxylasou přeměňován na acetyl-CoA, který je následně přeměněn 

citrátsynthasou na citrát. Enzymem akonitasa je poté citrát isomerizován na isocitrát, který 

podléhá spontánní dekarboxylaci za vzniku 2-oxoglutarátu. V tomto bodě přichází do 

cyklu další molekula acetyl-CoA a za účinku enzymu 2-oxoglutarátdehydrogenasy je 

2-oxoglutarát přeměněn na sukcinyl-CoA. Z něho je vzápětí odštěpena molekula 

acetyl-CoA za spoluúčasti GDP a enzymu sukcinyl-CoA-synthetasy a vzniká sukcinát. 

Sukcinát je poté sukcinátdehydrogenasou přeměněn na fumárát a za účasti fumarát 

hydratasy je do struktury zavedena molekula vody a vzniká malát. Ten je redukován 

malátdehydrogenásou na oxalacetát. Celé schéma citrátového cyklu včetně příslušných 

koenzymů participujících v této metabolické dráze je naznačeno na obrázku 7.  

 

Na vnitřní mitochondriální membráně probíhá oxidační fosforylace. Zúčastňují se jí 

komplex I, II, III, IV a ATP-synthasa. Podstatou fosforylace je přenos elektronů, které 

pocházejí z redukovaných forem koenzymů NADH anebo FADH2. Elektrony postupně 

prochází komplexy, přičemž je uvolňována energie potřebná pro tvorbu protonového 

gradientu. Procesu se kromě komplexů zúčastňují ještě dva přenašeče: ubichinon 

(CoQ) a cytochrom c. Protonový gradient pohání komplex ATP-synthasu, která syntetizuje

 ATP. 

Metabolické děje v mitochondriích jsou zobrazeny na obrázku 7. 



21 

 

Obr. 7 – Schéma metabolických drah predikovaných dle genomu v mitochondriích u N. gruberi 

:Krebsův cyklus, alkoholová fermentace, transformace malátu a dýchací řetězec. Čísla na obrázku 

určují jednotlivé enzymy, které se účastní těchto drah. 1. pyruvátdehydrogenasa;  2, citrátsynthasa; 

3, akonitasa; 4, isocitrát dehydrogenasa (NAD+); 5, 2-oxoglutarátdehydrogenasa; 6, 

sukcinyl-CoA-synthetasa; 7, sukcinátdehydrogenasa; 8, fumarát hydratasa; 9, malátdehydrogenasa; 

10, pyruvát dekarboxyláza; 11, alkoholdehydrogenasa; 12, acetát:sukcinát-CoA-transferasa; 13, 

malic enzym; 14, glutamátdehydrogenasa; 15, Fe-hydrogenasa, 16, nitrátreduktasa; 17, NADH 

dependentní fumarátdehydrogenasa. Schéma je převzato z [31] a upraveno. 

 

V genomu N. gruberi je predikována γ-karbonická anhydrasa nacházející se 

v komplexu I v rostlinných buňkách [37]. 

Stejně jako je tomu u rostlinných buněk, nachází se i u N. gruberi geny pro alternativní 

oxidasu AOX a také alternativní dehydrogenasu (NDH2) [24]. V aerobních podmínkách 

jsou redukované koenzymy vzniklé v cytosolických drahách regenerované právě AOX a 

NDH2. AOX se také podílí na přenosu elektronu na molekulu kyslíku.  
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1.2.1.3 Syntéza Fe–S proteinů  

Fe-S proteiny jsou lokalizovány převážně v mitochondriích [38] [39]. Biosyntéza Fe-S 

proteinů byla nejdříve studována na bakteriích Escherichia coli a Azotobacter vinelandii. 

Na základě těchto studií byly navrženy celkem tři různé systémy pro biogenezi 

bakteriálních Fe-S struktur [5]. NIF systém, navržený speciálně pro azotrofické bakterie, 

ISC a SUF systém, pro tvoření Fe-S proteinů za normálních podmínek a podmínek s 

nedostatkem kyslíku [40]. U eukaryot probíhá syntéza Fe-S proteinů hlavně 

v mitochondriích, ale také v jádře, či cytosolu. Jedním z nejdůležitějších komponentů 

biosyntézy těchto struktur jsou cysteindesulfurasa, enzym podílející se na přeměně 

cysteinu na alanin. Právě cystein je donorem atomu síry pro Fe-S centra. Dalším důležitým 

proteinem je frataxin, jehož přesná funkce je ale prozatím neznámá, a mitochondriální 

protein zvaný NiFU. Geny pro všechny tyto výše jmenované komponenty byly nalezeny i 

v genomu N. gruberi [31]. 
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2. Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bylo:  

1. Zpracovat přehled literatury zabývající se problematikou iontů železa vyskytujících se   

v biologických systémech. 

2. Získat přehled o literatuře týkající se améby Naegleria gruberi. 

3. Charakterizovat vliv dostupnosti iontů železa na metabolismus N. gruberi. 

 

3. Materiál  

3.1 Materiál a chemikálie 

Adenosinfosfát (ADP)  Sigma Aldrich 

Bicinchonin Acid Kit pro stanovení proteinů   Sigma Aldrich 

Dipyridyl (DIP)  Sigma Aldrich 

Ethanol (99,9 %)  Sigma Aldrich 

Extrakt z kvasinek Oxoid 

FeCl3 . 6H2O – hexahydrát chloridu železitého Sigma Aldrich 

Fosfoenolpyruvát (PEP) Sigma Aldrich  

Glukosa Sigma Aldrich 

Glutamát Sigma Aldrich 

Hovězí sérový albumin (BSA) Gibco® 

Izocitrát Sigma Aldrich 

KCl – chlorid draselný Sigma Aldrich 

KH2PO4 – dihydrogen fosforečnan draselný Sigma Aldrich 

KOH – hydroxid draselný  Sigma Aldrich 

Leupeptin Sigma Aldrich 

L-Methionin Sigma Aldrich 
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Methylviologen (MV) Sigma Aldrich 

MgCl2 – chlorid hořečnatý Sigma Aldrich 

MOPS – 3-(N-morfolino)propan sulfonová kyselina Sigma Aldrich 

NTA . Na2 – nitrilo 3- acetát sodný Sigma Aldrich 

Na2HPO4. 12H2O – dodekahydrát hydrogenfoforečnanu sodného Sigma Aldrich 

Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+ i NADH + H+) Sigma Aldrich 

Nikotiamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) Sigma Aldrich 

Sacharosa Sigma Aldrich 

TLCK (Tosyl-L-lysyl-chloromethan hydrochlorid) Sigma Aldrich 

Tris (2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol) Sigma Aldrich 

Triton X-100 Sigma Aldrich 

 

Složení roztoků: 

Pufry (tlumivé roztoky): 

Sachar-MOPS, pH=7,2 

250 mM Sacharosa 

10 mM MOPS 

 

Tris-KCl, pH=7,4  

100 mM Tris 

50 mM KCl 
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Zásobní roztok Fe-NTA:  

470 mg NTA . Na2  

135 mg FeCl3 . 6H2O  

50 ml dH2O 

pH 6,2 – 6,5 

 

M7 médium:  

450 ml dH2O 

22,5 mg L-Methionin 

0,63 g Na2HPO4 . 12H2O 

0,181 g KH2PO4  

2,5 g extrakt z kvasinek 

2,7 g glukosa 

50 ml inaktivovaného hovězího séra  

Médium bylo sterilizováno přefiltrováním. 
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3.2 Přístroje 

Box s laminárním prouděním vzduchu a germicidní lampou: 

Airstream Tesco Class II BSC  The Esco Airstream®, Singapur 

Centrifugy: 

Hettich universal 320 R  Hettich, Německo 

Labnet Prism Microcentrifuga     Labnet Prism™, USA  

Inkubátor: 

Biometra 2548 Biometra, Německo 

Spektrofotometr: 

UV-2600 UV-VIS spektrofotometr Shimadzu, Japonsko 

Vodní lázeň: 

Grant p-LAB a.s, Česká republika 

Analytické váhy: Mettler Toledo, USA 

pH metr P-LAB a.s., Česká republika  
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4. Metody 

4.1 Kultivace buněk  

Axenická kultura N. gruberi kmene NEG-M (poskytnuto doktorkou Lillian 

Fritz-Laylinovou, University of California, San Francisco) byla kultivována ve filtrací 

sterilizovaném médiu M7 [27]. 

Buňky byly pěstovány v inkubátorech se stálou teplotou 27 oC v kultivačních lahvích o 

objemu buď 50 ml, nebo 300 ml a to v závislosti na tom, jaké množství buněk bylo potřeba 

na experiment. 

Pro dosažení rozdílných podmínek, co se týče koncentrace iontů železa v médiu, byla 

buněčná kultura pěstována ve třech různých prostředích. Prvním vzorkem byla buněčná 

kultura pěstována pouze v čistém médiu M7. Dalším vzorkem byla kultura pěstována 

s přídavkem roztoku 0,1 mM Fe-NTA [41] s výslednou koncentrací 25 µM v médiu.  

Posledním vzorkem byla buněčná kultura pěstována v médiu s přídavkem dipyridilu, 

chelatačního činidla vyvazujícího ionty železa obsažené v médiu, o koncentraci 0,1 mM 

[41] a výsledné koncentraci v kultivačních lahvích 25 µM. Kultivační láhev pouze 

s kultivačním médiem M7 sloužila jako kontrolní vzorek. Buněčná 

kultura byla přeočkovávána každý 3. den.  

Po třech dnech již kultura dosahovala exponenciální fáze růstu a v tu dobu byla vhodná 

k provedení experimentu. S kulturou bylo vždy nakládáno asepticky.  
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4.2 Příprava vzorků k měření 

Kultura byla centrifugována při 4 oC, 1000 x g, 10 minut a pelet byl resuspendován v pufru 

Sachar-MOPS o pH= 7,2. Poté byl vzorek znovu centrifugován a pelet byl znovu 

resuspendován v pufru Sachar-MOPS a převeden do malého objemu, zhruba 1 ml. Do 

takto připravených vzorků byly poté přidány inhibitory proteáz TLCK a LEU (Sigma 

Aldrich) o koncentraci 2 µl/ml, z důvodu zabránění proteolytickým pochodům v buňce. 

4.3 Měření aktivity enzymů 

Měření enzymové aktivity probíhalo na spektrofotometru Shimadzu UV-2600 UV-VIS, 

který byl temperován na 24 oC. Vzorky a jednotlivé substráty pro měření byly po celou 

dobu měření uchovávány na ledu. Pro zjištění změny absorbance za čas byl využit program 

UV-Probe (Shimadzu Scientific Instruments). Pro spektrofotometrické měření byla použita 

křemenná kyveta. Před jednotlivým měřením byl do reakční směsi přidán triton X-100 

z důvodu rozrušení buněčných membrán. 

4.3.1 Alkoholdehydrogenasa 

(EC 1.1.1.1) 

Měřen byl přírůstek NADH + H+ při vlnové délce 340 nm. Jako měřící pufr byl použit 

Tris–KCl o pH 7,4. Reakce byla spuštěna substrátem, tedy 99,9 % ethanolem. Reakční 

směs obsahovala 0,1 M  Tris-KCl pufr, 1 mM NAD+, 0,25 % ethanol, 0,1 % triton X-100 a 

100 µl buněčné suspenze. Extinkční koeficient pro NADH + H+ je 6,22 mM-1cm-1. 

4.3.2 Fe-hydrogenasa  

(EC 1.18.3.1) 

Aktivitu enzymu bylo třeba měřit za anaerobních podmínek, proto byla reakční směs před 

samotným měřením probublána plynným vodíkem. V reakční směsi byl 

spektrofotometricky měřen nárůst redukovaného methylviologenu při vlnové délce 600 nm 

[42]. Reakční směs obsahovala 0,1 M Tris-KCl pufr, 22,5 mM methylviologen, 200 μl 

vzorku buněk, 0,1 % triton X-100. Extinkční molární koeficient pro methylviologen je 

13,5 mM-1cm-1. 
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4.3.3 Laktátdehydrogenasa 

(EC 1.1.1.28)  

Spektrofotometricky byla zaznamenávána změna absorbance za jednotku času přírůstku 

NADH + H+ při vlnové délce 340 nm. V reakční směsi byl přítomen 0,1 M Tris-KCl,1 mM 

NAD+, 0,1 % triton X-100, 5 mM pyruvát, 1 mM MgCl2 a 100 µl buněčné suspenze. 

Extinkční molární koeficient pro NADH + H+ je 6,22 mM-1cm-1. 

4.3.4 Akonitasa  

(EC 4.2.1.3) 

Měření tohoto enzymu probíhalo při vlnové délce 240 nm a byla zaznamenávána změna 

absorbance za jednotku času pro přírůstek cis-akonitátu. Měřícím pufrem pro tuto reakci 

byl 0,1 M Tris-KCl. V reakční směsi byl 1 mM izocitrát, 0,1 % triton X-100 a 100 µl 

buněčné suspenze. Extinkční koeficient pro cis-akonitát je 3,6 mM-1cm-1. 

4.3.5 Fumarasa 

(EC 4.2.1.2)  

Měření probíhá sledováním přírůstku fumarátu při vlnové délce 240 nm, kdy jedna 

jednotka enzymové aktivity fumarasy přemění 1 µmol malátu za minutu. V reakční směsi 

byl přítomen 15 mM malát, 0,1 % triton X-100, 0,1 M měřící pufr Tris-KCl o pH 7,4 a 

200 µl buněčné suspenze. Molární extinkční koeficient pro fumarát je 2,44 mM-1cm-1. 

4.3.6 Glukokinasa 

(EC 2.7.1.1)  

Reakce byla měřena spektrofotometricky při vlnové délce 340 nm. Měření probíhá 

sledováním přírůstku glukosy-6-P pomocí spřažené reakce 

s glukosa-6-fosfátdehydrogenasou. Reakční směs obsahovala 0,1 M Tris-KCl pufr o pH 

7,4, glukosa-6-fosfátdehydrogenasu o koncentraci 0,42 mg/ml, 10 mM ATP, 10 mM 

glukosu, 0,1 % triton X-100, 1 mM NADP+
, 1 mM MgCl2 a 100 µl buněčné suspenze. 

Molární extinkční koeficient pro NADPH + H+ je 6,22 mM-1cm-1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
http://enzyme.expasy.org/EC/4.2.1.2
http://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=2.7.1.1
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4.3.7 Izocitrát dehydrogenasa  

(EC 1.1.1.42)  

Měření tohoto enzymu probíhalo při 340 nm a byl sledován přírůstek NADH + H+. 

Reakční směs obsahovala měřící pufr 0,1 M Tris-KCL o pH 7,4, 1 mM NAD+ a 2 mM 

izocitrát, 0,1 % triton X-100 a 100 µl buněčné suspenze. Molární extinkční koeficient pro 

NADH + H+  je 6,22 mM-1cm-1. 

 

4.4 Stanovení množství proteinů pomocí metody s 

bicinchoninovou kyselinou 

Množství proteinů ve vzorcích bylo stanoveno metodou BCA. Bicinchoninová kyselina 

(BCA; 2,2-bichinolin-4,4-dikarboxylová kyselina) tvoří v alkalickém prostředí s měďnými 

ionty komplex intenzivní fialové barvy [43]. Měďný iont vzniká redukcí měďnatého iontu 

prostřednictvím aminokyselin cysteinu, tyrosinu a tryptofanu a peptidových vazeb[44]. 

 

Při měření množství proteinů pro jednotlivé vzorky bylo použito 10 µl buněčné suspenze, 

která byla 10x naředěna deionizovanou vodou. K takto připraveným vzorkům byly přidány 

2 ml roztoku kitu, smíchaného dle návodu výrobce (Sigma Aldrich). Pro kalibraci byl 

použit hovězí sérový albumin v koncentracích 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100 mg/ml. 

Kalibrační vzorky byly připraveny stejným způsobem jako analyzované vzorky.  Všechny 

vzorky byly inkubovány 30 minut při 37 oC a poté analyzovány na spektrofotometru 

Shimazu UV 2600 při vlnové délce 562 nm. 
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5. Výsledky 

Buněčná kultura N. gruberi byla pěstována ve třech různých prostředích s rozdílnou 

koncentrací iontů železa. Prvním vzorkem byla kultura pěstována pouze v čistém médiu 

M7, další vzorek byl pěstován s přídavkem Fe-NTA, a poslední vzorek byl pěstován 

s přídavkem dipyridilu, látky vyvazující ionty železa ze živného média. Tato kultura byla 

tedy vystavena snížené dostupnosti iontů železa. 

Pro zjištění vlivu dostupnosti iontů železa na metabolismus N. gruberi byly 

spektrofotometricky měřeny aktivity těchto vybraných enzymů: pyruvátkinasa, 

glukokinasa, Fe-hydrogenasa, alkoholdehydrogenasa, izocitrátdehydrogenasa, akonitasa, 

fumarasa. Tyto enzymy byly vybrány na základě zkušeností s jejím měřením v naší 

laboratoři, provedených jednak na N. gruberi, ale i na dalších organismech jako jsou 

trichomonády a trypanosomy. Tento výběr obsahuje zástupce enzymů zúčastňujících se 

reakcí jednak v mitochondiálním, ale i cytosolickém metabolismu. Z naměřených hodnot 

byly poté vypočteny specifické aktivity.  

Pro lepší interpretaci byly hodnoty specifických aktivit enzymů v jednotlivých 

experimentech převedeny na relativní aktivitu uvedenou v procentech. Relativní specifická 

aktivita 100% byla definována jako aktivita enzymu kultury kultivované za standardních 

podmínek. Jako standardní podmínka byla zvolena kultura kultivována pouze v čistém 

médiu M7. Průměrné hodnoty enzymových aktivit pro jednotlivé vzorky jsou uvedené 

v tabulkách 1-7. Naměřené hodnoty relativních specifických aktivit se směrodatnými 

odchylkami jsou graficky vyobrazené na obrázcích 9-15. 
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5.1 Glukokinasa 

Aktivita glukokinasy, což je homologní enzym hexokinasy, ve vzorku obsahující dipyridil, 

poklesla o necelých 13% oproti glukokinasové aktivitě naměřené v kontrolním vzorku. 

Směrodatná odchylka, po převedení na procenta, činila 34,4%. Ve vzorku, ve kterém byl 

přídavek železnatých iontů, byla aktivita o 2% nižší než v kontrolním vzorku a směrodatná 

odchylka byla 36%. Hodnoty specifických aktivit a směrodatných odchylek 

z jednotlivých měření jsou uvedeny v tabulce 1. Grafické zpracování relativních aktivit  

lze vidět na obrázku 9. Měření enzymové aktivity bylo  provedeno celkem pětkrát.  

 

Tabulka 1 – Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu glukokinasy pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné 

kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob, jakým jsem 

reakci měřila, je uveden v kapitole Metody (podkapitola Měření aktivity enzymů). 

Vzorek Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1   Směrodatná odchylka / µmol.min-1.g-1   

0 2,50 1,24 

Fe 2,21 0,90 

DIP 1,84 0,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Obr. 9 – Graf zobrazující relativní specifickou aktivitu enzymu glukokinasy  uvedenou 

v procentech. Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek 

buněčné kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP. Relativní aktivita kontrolního vzorku 

je brána jako 100%. 

 

5.2 Laktátdehydrogenasa 

Laktátdehydrogenasa konvertuje pyruvát na laktát za tvorby oxidované formy koenzymu 

NAD+. Ve vzorku s obsahem přídavku iontů železa byla naměřena aktivita o 9% nižší než 

u kontrolního vzorku. Směrodatná odchylka tohoto měření byla procentuálně stanovena na 

5,0% a ve vzorku obsahující dipyridyl byla aktivita po převedení na procenta o 14,4% 

vyšší než v kontrolním vzorku, směrodatná odchylka v tomto případě byla 3,1%. Hodnoty 

specifických aktivit měřené spektrofotometricky a směrodatné odchylky měření jsou 

uvedeny v tabulce 2. Grafické zpracování relativních aktivit lze vidět na obrázku 10. 

Měření aktivity tohoto enzymu bylo provedeno celkem třikrát. 
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Tabulka 2 – Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu laktátdehydrogenasy pro jednotlivé 

vzorky. Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek 

buněčné kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob, 

jakým byla aktivita enzymu měřena, je uveden v kapitole Metody (podkapitole Měření enzymové 

aktivity). 

Vzorek  Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1 Směrodatná odchylka / µmol.min-1.g-1   

0 28,80 4,12 

Fe 25,91 1,65 

DIP 32,50 1,00 

 

Obr. 10 - Grafické znázornění relativní aktivity enzymu laktátdehydrogenasa. Vzorek buněčné 

kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury s přídavkem 

dipyridylu je značen jako DIP. Relativní aktivita kontrolního vzorku byla brána jako 100 %. 
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5.3 Alkoholdehydrogenasa 

Při měření enzymové aktivity ADH, enzymu katalyzujícímu přeměnu acetaldehydu na 

ethanol, byl ve vzorku s dipyridylem naměřen jeden z největších rozdílů oproti 

kontrolnímu vzorku a to o 47,6% nižší. Směrodatná odchylka měření v tomto vzorku byla 

31%. Ve vzorku s přídavkem iontů železa byla naopak naměřena aktivita ADH vyšší oproti 

kontrolnímu vzorku, a to průměrně 7%. Směrodatná odchylka měření pro tento vzorek ale 

byla vysoká, 52%. Hodnoty specifických aktivit enzymu ADH a směrodatné odchylky 

měření jsou uvedeny v tabulce 3. Grafické zpracování relativních aktivit lze vidět na 

obrázku 11. Měření aktivity tohoto enzymu bylo provedeno celkem osmkrát. 

 

Tabulka 3 - Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu ADH pro jednotlivé vzorky. Vzorek 

buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury 

s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob, jakým byla aktivita 

enzymu měřena, je uveden v kapitole Metody (podkapitola Měření aktivity enzymů). 

Vzorek Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1 Směrodatná odchylka / µmol.min-1.g-1 

0 26,22 8,60 

Fe 28,81 13,81 

DIP 14,80 8,2 
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 Obr. 11- Grafické znázornění relativních aktivit enzymu. Vzorek buněčné kultury kultivované 

v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury s přídavkem dipyridylu je značen 

jako DIP. Relativní aktivita kontrolního vzorku byla brána jako 100%. 

 

5.4 Akonitasa 

Aktivita enzymu akonitasa byla ve vzorku s přídavkem DIP průměrně o 2,1% vyšší než 

v kontrolním vzorku. Směrodatná odchylka tohoto měření byla 22,5% . Ve vzorku 

s přídavkem Fe-NTA byla aktivita enzymu oproti kontrolnímu vzorku v průměru o 2,8% 

vyšší a směrodatná odchylka tohoto měření byla vypočtena na 12,5%. Hodnoty 

specifických aktivit enzymu akonitasy, včetně směrodatných odchylek jednotlivých 

měření, jsou uvedené v tabulce 4. Grafické znázornění relativní aktivity ve vzorku Fe a 

DIP lze vidět na obrázku 12. Specifická aktivita tohoto enzymu byla měřena celkem 

třikrát.  
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Tabulka 4 - Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu akonitasy pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné 

kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob jakým byla 

aktivita enzymu měřena je uveden v kapitole Metody (podkapitola Měření aktivity enzymů). 

Vzorek Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1 Směrodatná odchylka / µmol.min-1.g-1 

0 47,15 15,60 

Fe 39,99 5,91 

DIP 43,73 9,82 

 

Obr. 12- Grafické znázornění relativní aktivity enzymu akonitasa. Vzorek buněčné kultury 

kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury s přídavkem dipyridylu 

je značen jako DIP. Hodnota relativní aktivity akonitasy kontrolního vzorku byla brána jako 100%. 
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5.5 Fumarasa 

Fumarasa je enzym katalyzující přeměnu fumarátu na malát v Krebsově cyklu. Ve vzorku 

s přídavkem chelátu dipyridylu byla naměřená aktivita průměrně o 34,3% nižší než 

v kontrolním vzorku. Směrodatná odchylka tohoto měření byla 7,6%. Ve vzorku 

s přídavkem Fe-NTA byla relativní aktivita fumarasy o 14,1% vyšší než relativní aktivita 

v kontrolním vzorku a směrodatná odchylka tohoto měření byla 14,6%. Hodnoty 

specifických aktivit včetně směrodatných odchylek jsou uvedeny v tabulce 5. Grafické 

znázornění relativních aktivit jednotlivých vzorků uvedených v procentech lze vidět na 

obrázku 13. Měření aktivit tohoto enzymu bylo provedeno čtyřikrát. 

Tabulka 5 – Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu fumarasy pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné 

kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob jakým byla 

aktivita enzymu měřena, je uveden v kapitole Metody (podkapitola Měření aktivity enzymů). 

Vzorek Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1 Směrodatná odchylka / µmol.min-1.g-1 

0 77,10 24,87 

Fe 84,17 11,23 

DIP 46,93 5,82 
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 Obr. 13- Grafické znázornění relativní aktivity enzymu fumarasy. Vzorek buněčné kultury 

kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury s přídavkem dipyridylu 

je značen jako DIP. Hodnota relativní aktivity akonitasy kontrolního vzorku byla brána jako 100%. 

 

5.6 Izocitrátdehydrogenasa 

Izocitrát dehydrogenasa, enzym Krebsova cyklu, byl další v řadě měřených enzymů. Jeho 

relativní aktivita byla ve vzorku s přídavkem Fe-NTA o 10,4% nižší než v kontrolním 

vzorku. Směrodatná odchylka tohoto měření byla 35,2%. Ve vzorku s přídavkem 

chelatačního činidla DIP, vyvazující železnaté ionty, byla aktivita izocitrátdehydrogenasy 

o 52,2% nižší než v kontrolním vzorku. Směrodatná odchylka tohoto měření byla 25,0%. 

Průměrné hodnoty naměřených specifických aktivit izocitrátdehydrogenasy jednotlivých 

vzorků včetně směrodatných odchylek z měření jsou uvedeny v tabulce 6. Grafické 

znázornění relativních aktivit je na obrázku 14. Měření aktivit toho enzymu bylo 

provedeno celkem třikrát. 
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Tabulka 6 - Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu izocitrátdehydrogenasa pro jednotlivé 

vzorky. Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek 

buněčné kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob, 

jakým byla aktivita enzymu měřena, je uveden v kapitole Metody (podkapitola Měření aktivity 

enzymů). 

  

Obr. 14 – Grafické znázornění relativních aktivit enzymu izocitrátdehydrogenasa. Vzorek 

buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury 

s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP. Relativní aktivita kontrolního vzorku byla brána jako 

100%. 

 

Vzorek Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1 Specifická aktivita / µmol.min-1.mg-1 

0 19,90 3,62 

Fe 18,33 6,95 

DIP 9,91 4,98 
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5.7 Fe-hydrogenasa 

Při měření aktivity enzymu Fe-hydrogenasy byl zaznamenán největší rozdíl oproti 

kontrolnímu vzorku. Ve vzorku, kde byl přítomen dipyridyl, byla naměřena aktivita o 

98,0% nižší než byla aktivita v kontrolním vzorku. Směrodatná odchylka tohoto měření 

byla 0,75%  Naopak ve vzorku s přídavkem Fe-NTA byla naměřena aktivita oproti 

kontrolnímu vzorku o 45% vyšší než v kontrolním vzorku. Směrodatná odchylka tohoto 

měření byla 3,9%. Jednotlivé hodnoty specifických aktivit a jejich směrodatné odchylky 

jsou uvedené v tabulce 7. Grafické znázornění specifických aktivit je na obrázku 15. 

Měření toho enzymu bylo provedeno celkem čtyřikrát. 

Tabulka 7- Průměrné hodnoty specifické aktivity enzymu Fe-hydrogenasa pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek buněčné kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné 

kultury s přídavkem dipyridylu je značen jako DIP a kontrolní vzorek jako 0. Způsob, jakým byla 

aktivita enzymu měřena, je uveden v kapitole Metody (podkapitole Měření enzymové aktivity). 

 

 

Vzorek Specifická aktivita / µmol.min-1.g-1 Směrodatná odchylka/ µmol.min-1.g-1 

0 39,7 6,0 

Fe 56,1 1,5 

DIP 0,7 0,2 
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Obr. 15 – Grafické znázornění relativních aktivit enzymu Fe-hydrogenasy. Vzorek buněčné 

kultury kultivované v přídavku Fe-NTA je značen jako Fe, vzorek buněčné kultury s přídavkem 

dipyridylu je značen jako DIP. Aktivita v kontrolním vzorku byla považována za 100%. 
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6. Diskuze 

Bylo provedeno spektrofotometrické měření aktivit enzymů fumarasa, izocitátdehydrogena

sa, glukokinasa, akonitasa, hydrogenasa a alkoholdehydrogenasa na třech vzorcích 

buněčné kultury N. gruberi lišící se v prostředí, ve kterém byla kultura kultivována. 

Sledován byl rozdíl specifických aktivit enzymů naměřených u buněk pěstovaných při 

nadbytku či nedostatku železa oproti kontrolnímu vzorku buněk pěstovaných ve 

standardním živném médiu. 

Největší rozdíl v měřených aktivitách byl zaznamenán u enzymů alkoholdehydrogenasa a 

hydrogenasa. V genomu N. gruberi je několik genů pro alkoholdehydrogenasu [31] a na 

základě homologie předpokládáme minimálně u jednoho enzymu ionty železa ve funkci 

kofaktoru (dalším možným kofaktorem ADH je zinek [46]).  

Při měření aktivity enzymu hydrogenasa byla ve vzorku s dipyridylem naměřena téměř 

nulová aktivita. Domníváme se, že v podmínkách, kdy mají buňky N. gruberi nedostatek 

iontů železa, je upřednostněn spíše základní energetický metabolismus před reakcí 

katalyzovanou hydrogenasou. Proto se ionty železa soustředí do mitochondrií, aby zajistily 

co nejlepší funkčnost dýchacího řetězce a citrátového  cyklu.  

U dvou enzymů Krebsova cyklu (fumarasa, izocitrátdehydrogenasa) byla relativní 

specifická aktivita naměřená ve vzorku s přídavkem dipyridylu trendově nižší než aktivita 

u kontrolního vzorku. Vysvětluji si to tak, že v prostředí, kde je nižší koncentrace 

železnatých iontů, dochází k celkovému oslabení aktivity Krebsova cyklu a dýchacího 

řetězce kvůli výrazné závislosti těchto procesů na iontech železa.         

Velmi zajímavé hodnoty byly naměřeny u enzymu akonitasy. Akonitasa je enzym 

Krebsova cyklu mající ve své struktuře Fe-S centra a proto se předpokládalo, že po 

aplikaci chelátu, vyvazující železnaté ionty z média, bude naměřen pokles specifické 

aktivity tohoto enzymu. Tato domněnka se nám ale nepotvrdila a relativní aktivity 

naměřené v obou vzorcích  se  téměř  rovnaly. Tento  jev si nedokážeme vysvětlit, ale je 

možné, že aktivita akonitasy je zachována kvůli jejímu specifickému významu vzhledem 

k její účasti v začátku Krebsova cyklu. 
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Jediným enzymem, u kterého byla aktivita ve vzorku s dipyridylem vyšší, než u 

kontrolního vzorku, byla laktátdehydrogenasa. Tento enzym katalyzuje reverzibilní 

přeměnu pyruvátu na laktát za současné spotřeby NADH. Podle genomických informací 

disponuje N. gruberi D-laktátdehydrogenasou, u které se předpokládá role v degradaci 

bakteriálního mureinu nebo účast v metabolismu methylglyoxalu [31]. Je však možné, že 

při nedostatku iontů železa u N. gruberi dochází k zvýšené produkci laktátu v cytosolu, 

jako důsledek oslabení mitochondriální produkce ATP. Zvýšená produkce laktátu při 

omezené dostupnosti iontů železa byla pozorována u Trichomonas vaginalis [47]. 
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7. Závěr 

Buněčná kultura N. gruberi byla pěstována ve třech různých prostředích s rozdílnou 

koncentrací iontů železa. Pro získání těchto rozdílných podmínek, byl do jedné kultivační 

láhve s živným médiem přidán roztok Fe-NTA, který celkovou koncentraci dostupných 

iontů železa v médiu navýšil. Do jiné kultivační láhve byl přidán roztok dipyridylu, 

chelatačního činidla, který ionty železa z živného média pevně váže, a tím dostupnost iontů 

tohoto kovu pro buňky snižuje. Posledním měřeným vzorkem byla buněčná kultura 

pěstována pouze v čistém médiu M7 a tento vzorek byl brán jako kontrolní. 

Pro zjištění vlivu dostupnosti iontů železa na buněčný metabolismus byly 

spektrofotometricky měřeny specifické aktivity těchto vybraných enzymů, 

Fe-hydrogenasa, alkoholdehydrogenasa, akonitasa, izocitratdehydrogenasa, laktátdehydrog

enasa, fumarasa a glukokinasa. 

Ve vzorku obsahující dipyridyl, chelát vyvazující ionty železa, byla aktivita u enzymů 

Krebsova cyklu (fumarasa a izocitrátdehydrogenasa) nižší oproti kontrolnímu vzorku.       

U enzymu akonitasa byl rozdíl mezi kontrolním vzorkem, vzorkem s dipyridylem a 

s Fe-NTA takřka nulový.  

Naopak tomu bylo u enzymu laktátdehydrogenasa, kdy enzym vykazoval ve vzorku 

s dipyridylem  vyšší  aktivitu  oproti  kontrolnímu  vzorku.  

Nejvýraznější rozdíly v aktivitách byly naměřeny u enzymů alkoholdehydrogenasa a 

Fe-hydrogenasa, kdy ADH v prostředí s dipyridylem vykazovala zřetelně nižší aktivitu než 

v kontrolním vzorku, zatímco v prostředí s přídavkem železnatých iontů byla aktivita 

vyšší. Měření aktivity enzymu Fe-hydrogenasa poskytlo výsledky s nejmarkantnějším 

rozdílem mezi aktivitou vzorku pěstovaným v čistém médium a v médiu s dipyridylem. Po 

částečném odstranění železa z média byla aktivita enzymu téměř nulová. 
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