
 

 

Abstrakt 

Železo je nepostradatelným prvkem téměř pro všechny organismy. Nejčastěji je v buňce 

přítomné jako součást železitosirných (FeS) klastrů a hemu. Díky těmto kofaktorům mají 

proteiny schopnost katalyzovat enzymatickou reakci, přenášet elektrony a plyny a nebo 

detekovat signál. Mnoho FeS a hemových proteinů se účastní dobře prostudovaných drah, 

jako je fotosyntéza nebo dýchací řetězec. Nicméně o syntéze FeS klastrů v různých 

buněčných kompartmentech nebo o roli nově objevených FeS nebo hemo-proteinů se stále 

mnoho informací neví. Velmi málo je známo především o tom, jak jsou u anaerobně žijících 

protistů FeS klastry formovány nebo jak je využíván hem. V těchto organismech se totiž 

dráhy dýchacího řetězce či fotosyntézy nevyskytují. Rozhodli jsme se proto zaměřit na železo 

obsahující kofaktory u anaerobního parazita Giardia intestinalis. Tento organismus prošel 

dramatickou reduktivní evolucí, jejímž výsledkem je vznik jednoho z nejmenších 

eukaryotických genomů a nejvíce redukované formy mitochondrie - mitosomu. 

Charakterizovali jsme některé komponenty mitochondriální (ISC) a cytoplasmatické (CIA) 

FeS klastrovací dráhy. Pomocí proteomické analýzy jsme nejprve detekovali komponenty 

dráhy ISC v mitosomu. Poté jsme analyzovali přítomnost a buněčnou lokalizaci CIA proteinů. 

V genomu G. intestinalis jsme identifikovali pouze některé komponenty dráhy CIA (Nbp35, 

Nar1, Cia1, Cia2 a dva geny podobné Tah18). Pro některé z nich  jsme navíc ukázali, že mají 

duální cytoplasmaticko-mitosomální lokalizaci. Tyto proteiny by mohly umožňovat spojení 

ISC a CIA dráhy. 

 Mezi známé hemo-proteiny u G. intestinalis patří pouze flavohemoglobin a čtyři 

cytochromy b5. Ukázali jsme, že cytochromy b5 v G. intestinalis (gCYTb5) patří do prozatím 

necharakterizované skupiny proteinů (cytb5 typ II). Nemají typickou transmembránovou 

doménu na C-konci a obsahují specifickou aminokyselinovou sekvenci v okolí esenciálních 

histidinů, které váží hem. Navíc jsme zjistili, že cytochromy b5 typu II jsou u eukaryot 

všudypřítomné na rozdíl od typických cytochromů b5 (typ I), které se vyskytují pouze v 

aerobních eukaryotických buňkách. Ukázali jsme, že jsou všechny paralogy gCytb5 proteinů 

přítomné v cytoplasmě G. intestinalis a že rekombinantní gCytb5 proteiny váží hem in vitro. 

Navíc jsme ještě prokázali, že je G. intestinalis schopná importovat hem z extracelulárního 

prostředí a zabudovávat ho do cytoplasmatického  gCYTb5–IV.  Dříve se předpokládalo, že 

anaerobní prvoci žijí zcela bez hemu. Naše experimenty poprvé prokázaly, že je hem 

přítomen a využíván anaerobním protistem Giardia intestinalis a pravděpodobně i dalšími 

anaeroby majícími cytb5 proteiny. 
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