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Abstrakt 

Giardia intestinalis a Trichomonas vaginalis jsou parazitičtí prvoci žijící 

v anaerobním prostředí. Z tohoto důvodu došlo k přeměně mitochondrií na organely, ve 

kterých neprobíhá oxidativní fosforylace. O mezimembránovém prostoru (IMS) 

mitochondriálních organel těchto organismů však není mnoho známo. Hlavním důvodem je 

obtížná izolace proteinů IMS pomocí klasických metod molekulární biologie, jako je 

buněčná frakcionace. 

Nedávno došlo k vytvoření nového značení pomocí askorbát peroxidázy (APEX). 

Toto značení je možní použít pro fluorescenční i elektronovou mikroskopii. APEX se také 

může chovat v přítomnosti biotin-fenolu jako biotin ligáza, umožňuje tak značení proteinů 

daného kompartmentu a také jejich izolaci. 

Optimalizovali jsme podmínky pro optimální aktivitu APEXu a pomocí této techniky 

se nám podařilo vizualizovat IMS hydrogenosomů T. vaginalis a izolovat hydrogenosomální 

proteiny. 
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Abstract 

Giardia intestinalis and Trichomonas vaginalis are parasitic protists living in the 

environment without oxygen. For this reason, their mitochondria were transformed into 

organelles  lacking the oxidative phosphorylation. We do not know anything about the 

intermembrane space (IMS) of these mitochondrial organelles. Main reason is that it is hard 

to isolate IMS proteins using the classical methods of the molecular biology, as cell 

fractionation. 

Recently, the new ascorbate peroxidase (APEX) tag has been developed. This 

tagging is suitable for the fluorescence as well as the electron microscopy. APEX can also 

behave like biotin ligase when exposed to biotin-phenol and this allows the labeling of the 

proteins of the compartment as well as their isolation. 

We optimized the conditions for optimal APEX activity and using this technique we 

were able to visualize the IMS of hydrogenosomes of T. vaginalis and to isolate 

hydrogenosomal proteins. 
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1 Seznam zkratek: 

 

APX - askorbát peroxidáza 

APEX - enhanced APX 

BAP - biotin akceptor peptide 

BioID - proximity-dependent biotin identification 

CPN - chaperonin 

DAB - diaminobenzidin 

Fe-S - železosirné centrum 

GPP - giardia processing peptidase 

HRP - horseradish peroxidase, křenová peroxidáza 

HSP - heat shock protein 

IMS - intermembrane space 

MIA - mitochondrial intermembrane space assembly 

PAM - protein assembly machinery 

PFOR - pyruvát:ferredoxin oxidoreduktáza 

SAM - sorting and assembly machinery 

TIM - translocase of the inner membrane 

TOM -translocase of the outer membrane 
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2 Úvod 

Giardia intestinalis a Trichomonas vaginalis jsou parazitičtí prvoci, kteří byli dříve 

považováni za amitochondriální organismy. Až později se ukázalo, že v důsledku života 

v anaerobním prostředí došlo během evoluce u těchto organismů nebo jejich předků ke ztrátě 

některých mitochondriálních funkcí a jejich mitochondrie se postupně přeměnily 

v mitosomy či hydrogenosomy. Postupným přesunem genů z mitochondrií do jádra došlo 

k úplné ztrátě genetické informace v těchto organelách a k redukci jejich proteomu. Studium 

těchto organel nám může pomoci porozumět evolučním procesům, které se v těchto 

organismech odehrály. 

Mitosomy se nepodílejí na tvorbě ATP a jejich jedinou doposud známou funkcí je 

tvorba železosirných center (Tovar et al., 2003). Hydrogenosomy na rozdíl od mitosomů 

vytvářejí ATP a jako finální akceptor elektronů využívají protony za vzniku plynného 

vodíku, díky čemuž tyto organely dostaly své jméno (Lindmark and Muller, 1973). 

 G. intestinalis i T. vaginalis patří mezi lidské patogeny, které se běžně léčí 

nitroimidazolovými antibiotiky (Chapman et al., 1985), vůči nimž jsou ale některé kmeny 

rezistentní (Cudmore et al. 2004; Leitsch 2015). Nitroimidazoly jsou metabolizovány 

enzymem pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázou (PFOR), který se nachází v mitosomech a 

hydrogenosomech, proto je výzkum těchto organel důležitý. 

 Pro studium mitochondriálních organel G. intestinalis a T. vaginalis jsme se rozhodli 

otestovat novou metodu proteinového značení, která nám umožní specifickou izolaci 

proteinů z mitosomů a hydrogenosomů. Izolace proteinů z mezimembránového prostoru 

mitochondrií byla vždy obtížná kvůli možnosti kontaminace proteiny z mitochondriální 

matrix či cytoplasmy, proto byl naším cílem právě mezimembránový prostor mitosomů a 

hydrogenosomů. 

 Tato nová metoda spočívá ve využití geneticky upravené askorbát peroxidázy 

(APX), původně rostlinného enzymu, který redukuje množství peroxidu vodíku v buňkách. 

Po vytvoření fúzního proteinu s proteinem lokalizovaným v místě zájmu je možné izolovat 

specificky naznačené proteiny z tohoto kompartmentu. Další výhodou je možnost 

vizualizace lokalizace tohoto fúzního proteinu díky použití různých chromogenních a 

fluorescenčních substrátů (Martell et al., 2012). 
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3 Literární přehled 

3.1 Původ mitochondrií 

 Mitochondrie je semiautonomní organela endosymbiotického původu, která vznikla 

pohlcením eubakterie eukaryotickou buňkou před téměř 2 miliardami let (Gray & Doolittle, 

1982; Friedman & Nunnari, 2014). Za nejbližšího žijícího příbuzného je dnes považována 

α-proteobakterie Rickettsia (Viale and Arakaki, 1994). Sekvenace genomu R. prowazekii 

ukázala, že tato bakterie má 834 kódujících sekvencí (Andersson et al., 1998), přičemž 

proteom mitochondriálního předka se odhaduje na 630 proteinů (Gabaldón and Huynen, 

2003). Genom dnešních mitochondrií je různě veliký, nejmenší nalezený genom mají 

Apicomplexa a kóduje 3 proteiny, největší organismus Andalucia godoyi ze skupiny 

Excavata, který kóduje 66 proteinů (Gray, 2015). V extrémních případech však 

mitochondriální genom zcela chybí. 

 V průběhu evoluce postupně docházelo ke ztrátě bakteriálních genů a také k přesunu 

genů z mitochondrie do jádra buňky. S výjimkou několika proteinů ve vnitřní 

mitochondriální membráně a matrix jsou všechny dnešní mitochondriální proteiny kódovány 

v jádře buňky a syntetizovány volnými cytoplasmatickými ribozomy. Z tohoto důvodu 

musel vzniknout účinný mechanismus importu proteinů z cytoplasmy do mitochondrie 

(Dolezal et al., 2006). To vedlo i k vytvoření signálních sekvencí, které musí importní 

systém rozeznávat (Lucattini et al., 2004).  

3.2 Funkce mitochondrií 

 Nejznámější funkcí mitochondrie je vytváření adenosin-trifosfátu (ATP) pomocí 

dýchacího řetězce umístěného ve vnitřní mitochondriální membráně. V prostředí matrix se 

odehrává Krebsův cyklus a β-oxidace mastných kyselin. Krebsův cyklus je zodpovědný za 

produkci redukovaných koenzymů, které jsou zásadní po tvorbu ATP dýchacích řetězcem 

(Friedman and Nunnari, 2014). V mitochondriální matrix se také nachází mtDNA, která 

kromě proteinů kóduje také rRNA a tRNA (Taanman, 1999). 

Kromě toho, že jsou mitochondrie velice metabolicky aktivní organely, hrají 

významnou roli i v buněčné signalizaci a regulaci apoptotických dějů. Proteiny z rodiny Bcl-

2 (B-Cell Lymphoma) ovlivňují propustnost vnější membrány a mohou způsobit uvolnění 

cytochromu c z mezimembránového prostoru. Cytochrom c v cytoplasmě interaguje 

s proteinem Apaf-1 (Apoptotic Protease Activating Factor) za vzniku apoptosomu, což vede 
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k aktivaci buněčných kaspáz a následné apoptóze buňky (Chipuk & Green 2008; Wang & 

Youle 2009). 

3.3 Proteiny kódované mitochondriálním genomem 

Membránové podjednotky komplexů dýchacího řetězce nesou velice hydrofobní 

aminokyselinové sekvence, proto by byl jejich posttranslační transport do mitochondrie 

značně obtížný. Z tohoto důvodu jsou tyto proteiny stále kódovány mitochondriálním 

genomem a překládány mitochondriálním translačním aparátem. Ke vložení do vnitřní 

mitochondriální membrány je nutná translokáza Oxa1, která je homologní s bakteriální 

translokázou YidC a Alb3 v membráně tylakoidů chloroplastů (Luirink et al., 2001). 

Mechanismus inzerce proteinů do vnitřní mitochondriální membrány pomocí Oxa1 

translokázy však dodnes není zcela znám (Krüger et al., 2012). Protein Oxa1 může díky své 

C-terminální doméně vázat ribozom, což je jistě užitečné pro translokaci hydrofobních 

proteinů do membrány. 

3.4 Import proteinů do mitochondrie 

 Na proteiny translatované v cytoplasmě se nejprve naváží chaperony, jako jsou 

například Hsp70 či Hsp 90 (Heat Shock Protein), které brání mitochondriálnímu proteinu ve 

sbalení a nespecifické agregaci (Mihara and Omura, 1996). Signální sekvence se nejčastěji 

nachází na N-konci proteinu, je bohatá na lysin, arginin či histidin a tvoří amfipatický α-

helix (Heijne, 1986). Tyto N-koncové sekvence však bývají po translokaci odštěpeny 

procesující peptidázou (Gakh et al., 2002). Proteiny, které se nacházejí v membráně, mají 

vnitřní signální sekvenci (Fölsch et al., 1996). Ve vnější mitochondriální membráně je 

umístěn TOM komplex (Translocase of the Outer Membrane), který translokuje všechny 

proteiny, jenž mají mitochondriální signální sekvenci (Künkele et al., 1998). O rozpoznání 

signální sekvence se starají proteiny Tom20, Tom22 a Tom70 (Brix et al., 1999), samotný 

kanál je tvořen pouze proteinem Tom40 (Becker et al., 2005). Ve vnější mitochondriální 

membráně se též nachází SAM (Sorting and Assembly Machinery) komplex, který pomáhá 

vkládat β-barelové proteiny do vnější membrány. Tuto topologii má například Tom40 nebo 

Sam50 (Stroud et al., 2011). 

 Po průchodu TOM kanálem jsou jednotlivé proteiny transportovány dál do 

jednotlivých subkompartmentů v mitochondrii (Obrázek 1). Proteiny ve vnější membráně 

pomáhá sbalit SAM komplex, proteiny mezimembránového prostoru jsou zachyceny 
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pomocí MIA komplexu (Mitochondrial Intermembrane space Assembly). Průchod 

membránových proteinů mezimembránovým prostorem umožňují tzv. malé Tim proteiny. 

Proteiny směřující k vnitřní membráně jsou do membrány vkládány komplexem TIM22 

(Translocase of the Inner Membrane). Oproti tomu komplex TIM23 transportuje proteiny do 

mitochondriální matrix. Translokace přes vnitřní membránu je závislá na energii v podobě 

ATP, elektrochemického gradientu a molekulárních motorech, jako je mtHSP70 (Heat 

Shock Protein) a regulačních J-proteinech z PAM komplexu (Presequence translocase-

Associated Motor), (Chacinska et al., 2009).  

 

Obrázek 1: Importní systém mitochondrií; Nesbalené proteiny jsou translokovány do mezimembránového 

prostoru TOM komplexem, proteiny vnější membrány jsou navázány na malé Timy a předány SAM komplexu. 

Proteinům mezimembránového prostoru pomáhá se sbalením MIA (Mitochondrial Intermembrane space 

Assembly) dráha, zatímco proteiny vnitřní membrány jsou malými Timy předány komplexu TIM22. Matrixové 

proteiny jsou transportovány komplexem TIM23 za pomoci Hsp70 a PAM komplexu. Proteiny kódované 

mitochondriálním genomem jsou vkládány translokázou Oxa1. Převzato z Hewitt et al. 2011. 
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3.5 Giardia intestinalis 

Giardia intestinalis je anaerobní parazitický prvok ze skupiny Excavata, podskupiny 

Metamonada, čeledi Diplomonadida, způsobující průjmové onemocnění zvané giardióza. 

Jedná se o antropozoonózu a kromě člověka jsou hostitelem domácí, hospodářská i volně 

žijící zvířata. Toto onemocnění je rozšířené celosvětově, ale s vyšším hygienickým 

standardem jeho výskyt klesá (Adam, 2001). 

U organismu G. intestinalis rozlišujeme dvě morfologická stadia – cysta a trofozoit. 

Nákaza je možná jedině cystami, tedy fekálně-orálním přenosem nebo kontaminovanou 

vodou či jídlem. Ve volném prostředí mohou cysty přežívat až několik týdnů. Cysty 

excystují vlivem změny z nižšího žaludečního pH na vyšší pH tenkého střeva. Trofozoiti  

žijí v lumen tenkého střeva, kde jsou přichyceni k povrchu enterocytů pomocí přísavného 

disku a živí se natrávenou potravou. Buňky G. intestinalis tímto mechanicky poškozují 

sliznici střeva, která tak ztrácí svou resorpční schopnost, a tím dochází k projevům nemoci. 

Kromě průjmu parazit způsobuje malabsorpci živin, především tuků a vitamínů rozpustných 

v tucích, nechutenství a celkové vyčerpání organismu. Ačkoliv u zdravých jedinců může mít 

nemoc lehký až asymptomatický průběh, u malých dětí může mít za následek podvýživu či 

poruchy růstu (Adam, 2001). Giardiózou se u nás nakazí několik set lidí ročně, celosvětově 

jsou však nakažených miliony (Volf and Horák, 2007), v rozvojových zemích je prevalence 

20-30% (Bouzid et al., 2008). 

Léčba nákazy G. intestinalis je možná nitroimidazolovými antibiotiky, jako je 

metronidazol, tinidazol, ornidazol či secnidazol. Tyto látky jsou účinné při léčbě i jiných 

parazitárních nákaz a používají se k léčbě pacientů již od 60. let minulého století. 

Nitroimidazoly jsou redukovány enzymem pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázou (PFOR) za 

vzniku cytotoxického nitro-radikálového aniontu (Gardner and Hill, 2001). Problémem je 

vznik rezistentních kmenů G. intestinalis, avšak kombinovaná terapie více účinnými látkami 

je téměř vždy účinná (Leitsch, 2015). 

Trofozoiti jsou velcí přibližně 12-15 µm na délku a 5-9 µm na šířku (Adam, 2001), 

mají hruškovitý tvar, dvě jádra a 4 páry bičíků (Obrázek 2), které jsou při dělení buňky 

distribuovány semikonzervativně  (Nohýnková et al., 2006). Přísavný disk G. intestinalis je 

tvořen mikrotubuly a proteinem giardinem a je umístěn na spodní straně buňky (Lourenço 

et al., 2012). Během procesu adheze dochází k pohybu ventrálního páru bičíků, který 
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napomáhá odstranění tekutiny mezi buňkou parazita a povrchem enterocytu (Holberton, 

1973). 

 

Obrázek 2: Schéma buňky G. intestinalis; Buňka má dvě jádra, bazální tělíska, nápadný přísavný disk, 

mediánní tělísko a 4 páry bičíků. Upraveno podle: http://cmr.asm.org/content/13/1/35.figures-only 

 

Trofozoiti procházejí tlustým střevem, kde následuje encystace, která je rozdělena na 

dvě fáze a doba potřebná na tento děj je přibližně 16 hodin. V časné fázi dochází k syntéze 

komponent buněčné stěny, které jsou transportovány do encystačně-specifických váčků, 

které jsou mikroskopicky zřetelné. V pozdní části pak dochází ke skládání filament buněčné 

stěny a encystačně-specifické váčky mizí. Buňky se zaoblují a pouští se povrchu enterocytů.  

Cysta má velikost 5-10 µm s tloušťkou buněčné stěny 0,3-0,5 µm (Adam, 2001). 

3.6 Mitosomy G. intestinalis 

 Ještě relativně nedávné práce uvádějí, že buňky G. intestinalis nemají organely jako 

jsou mitochondrie, peroxisomy nebo Golgiho komplex. Před téměř dvaceti lety však byly 

objeveny mitochondriální geny v jaderném genomu G. intestinalis (Roger et al., 1998), což 

nedlouho poté vedlo i k objevení samotné organely v buňce G. intestinalis (Tovar et al., 

Přísavný disk 

Bazální 
tělíska 

Mediánní tělísko 

Jádro 
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bičík 

Posteriorní 
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2003). Poprvé byl však mitosom objeven o čtyři roky dříve v jiném organismu, který byl 

dříve také považovaný za amitochondriální, a to v parazitu Entamoeba histolytica  (Tovar et 

al., 1999). 

 Mitosomy jsou vysoce redukované mitochondrie, které se vyvinuly v anaerobním 

prostředí. Na rozdíl od klasických mitochondrií se nepodílejí na tvorbě ATP, neprobíhá 

v nich Krebsův cyklus a jejich jedinou doposud známou funkcí je tvorba železo-sirných (Fe-

S) center (Tovar et al., 2003). Tvorba těchto Fe-S center by mohla být jedinou skutečně 

esenciální funkcí klasických mitochondrií (Lill and Mühlenhoff, 2005). 

  Pozorovaná velikost mitosomů G. intestinalis je přibližně 65 nm na šířku a 140 nm 

na délku. Mitosomy jsou obaleny vnitřní a vnější membránou a neobsahují DNA (Tovar et 

al., 2003). V každé buňce se nachází přibližně 20-50 mitosomů. 

 Jelikož jsou všechny mitosomální proteiny kódované jádrem buňky, velmi důležitou 

roli zde hraje importní systém do jednotlivých mitosomálních subkompartmentů. Importní 

systém G. intestinalis je však nejvíce redukovaným dosud nalezeným importním aparátem. 

V genomu G. intestlinalis byl nalezen homolog proteinu Tom40 (GiTom40), který je 

součástí TOM komplexu ve vnější mitosomální membráně (Dagley et al., 2009). TOM 

komplex G. intestinalis o přibližné velikosti 200 kDa je menší než TOM komplex nalezený 

v rostlinách či houbách. Tato skutečnost může souviset i s tím, že proteiny transportované 

do mitochondrie jsou komplexnější, než proteiny transportované do mitosomů. 

 Jak již bylo uvedeno (v kapitole 3.4 Import proteinů do mitochondrie), proteiny s β-

barelovou topologií do vnější mitochondriální membrány vkládá SAM komplex. Ten však 

v mitosomech G. intestinalis do dnešních dnů nebyl nalezen. Mechanismus vkládání 

mitosomálního Tom40 do membrány tak zatím zůstává neznámý (Dagley et al., 2009). 

 Proteom mitosomů G. intestinalis je velmi redukovaný a obsahuje pouze tři desítky 

proteinů, a to zejména enzymy podílející se na tvorbě Fe-S center, jako jsou IscS (Iron-Sulfur 

Cluster) nebo IscU, a enzymy katalyzující redoxní reakce, jako je [2Fe-2S] ferredoxin. Dále 

molekulární chaperony, například mtHSP70, DnaJ protein nebo Cpn60 (Chaperonin) a 

Cpn10, a proteiny translačního aparátu, Tom40, Pam18 (Presequence translocase-

Associated Motor), Pam16 a GPP (Giardia Processing Peptidase), (Jedelský et al., 2011). 



17 

 

3.7 Trichomonas vaginalis 

Trichomonas vaginalis je parazitický prvok z říše Excavata, který způsobuje 

sexuálně přenosné urogenitální onemocnění zvané trichomoniáza, které každoročně 

postihne více než 250 milionů lidí (World Health Organization, 2012). 

Trichomoniáza se projevuje vaginitidou u žen (Rein, 1990) a uretritidou u mužů 

(Krieger, 1990). Onemocnění však může probíhat asymptomaticky, a to především u mužů. 

U těhotných žen může vlivem nákazy dojít k předčasnému porodu a nižší váze novorozence 

(Cotch et al., 1997). Infekce T. vaginalis také může zvyšovat riziko nákazy virem HIV (Laga 

et al., 1993) nebo rakoviny děložního čípku (Gram et al., 1992). 

Stejně jako infekce jinými anaerobními patogeny lze trichomoniázu léčit 

nitroimidazolovými antibiotiky, jako je metronidazol. Tato látka je v hydrogenosomech 

redukována enzymem pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázou (PFOR) a vzniká cytotoxický 

nitro-radikálový aniont (Chapman et al., 1985). Byly však nalezeny kmeny T. vaginalis, 

které jsou vůči této léčbě rezistentní. Důvodem může být snížená aktivita PFOR nebo 

například změna exprese genu pro ferredoxin (Cudmore et al., 2004). 

T. vaginalis má kulovitý až améboidní tvar o velikosti 7-10 µm (Honigberg and King, 

1964). Při kontaktu s vaginálními epiteliálními buňkami T. vaginalis rychle mění svůj tvar 

v améboidní, aby se maximalizovala adhezní plocha (Arroyo et al., 1993). V axenické 

kultuře však pozorujeme buňky spíše vřetenovitého či kulovitého tvaru. 

Na apikální straně buňky se nacházejí čtyři bičíky, pátý bičík je kratší, opačně 

orientovaný a je součástí undulující membrány (Honigberg and King, 1964), kterou podpírá 

costa, žíhaná fibrila, která je při mikroskopování velmi nápadná (Obrázek 3). Spolu 

s parabazálními fibrily tvoří parabazální aparát. Bičíky a bazální tělíska, která jsou chráněna 

peltou, tvoří útvar zvaný mastigont. Vnitřní kostru buňky tvoří axostyl, svazek mikrotubulů, 

který má v anteriorní části tvar trychtýře, v jehož vyústění je umístěno jádro (Brugerolle, 

1991). 



18 

 

 

Obrázek 3: Schéma T. vaginalis; Buňkou prochází axostyl, v jehož ústí se nalézá jádro, z pelty vybíhají 

anteriorní bičíky a zpětný bičík, který je součástí undulující membrány. Undulující membránu podpírá costa. 

Poblíž pelty jsou patrná parabazální tělíska. Obrázek od Akshay Sisodiya, upraven podle: 

www.biologydiscussion.com/animals-2/phylum-protozoa/species-of-trichomonas-phylum-protozoa/34326. 

 

T. vaginalis má rozsáhlý genom, který obsahuje velké množství repetic a 

transponovatelných elementů, a některé geny se zde vyskytují v mnoha kopiích (Carlton et 

al., 2007). In vitro i in vivo se buňky T. vaginalis živí fagocytováním bakterií a vaginálních 

epiteliálních buněk (Rendón-Maldonado, et al., 1998). 

3.8 Hydrogenosomy T. vaginalis 

 Trichomonády byly původně považovány za amitochondriální eukaryotické 

organismy (Cavalier-Smith, 1987), což původně potvrdilo i porovnání 18S RNA malé 

ribozomální podjednotky (Gunderson et al., 1995). V roce 1996 však byl izolován gen 

kódující mitochondriální chaperon HSP70 (heat shock protein o velikosti 70kDa), (Germot 

et al, 1996), což vedlo k myšlence, že se původní mitochondrie mohla přeměnit 

v hydrogenosom. 

Hydrogenosomy jsou dvoumembránové organely kulovitého tvaru o velikosti asi 

0,5 µm (Benchimol & de Souza, 1983; Honigberg, et al., 1984). Na rozdíl od mitochondrie 

vnitřní membrána hydrogenosomů nevytváří kristy a matrix neobsahuje DNA (Turner and 

Müller, 1983). 

 Hydrogenosomy své jméno dostaly již v roce 1973 (Lindmark and Muller, 1973), a 

to díky produkci vodíku, protože jako finální akceptor elektronů při tvorbě ATP využívají 

protony za vzniku plynného vodíku. Na rozdíl od mitosomů v hydrogenosomech dochází 

Parabazální 
tělíska 

Pelta 

Jádro 

Pelikula 

Axostyl 

Costa 

Undulující 
membrána 

Parabazální 
filamenta  

Anteriorní bičík 

http://www.biologydiscussion.com/animals-2/phylum-protozoa/species-of-trichomonas-phylum-protozoa/34326
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k fermentaci metabolických intermediátů, jež jsou produkovány v cytoplasmě, jako jsou 

pyruvát či malát. 

Stejně jako u G. intestinalis jsou všechny hydrogenosomální proteiny kódovány 

jádrem buňky a syntetizovány cytoplasmatickými ribozomy. Import do hydrogenosomů se 

od mitochondriálního importu příliš neliší. Hydrogenosomální N-koncové targetovací  

sekvence bývají oproti mitochondriálním podstatně kratší. Mitochondriální signální 

sekvenci může tvořit až 80 aminokyselin, zatímco hydrogenosomální má obvykle délku 5-

20 aminokyselin. Kromě délky jsou si však tyto sekvence podobné. Často obsahují leucin, 

serin a threonin (Johnson et al., 1995). Import proteinů do hydrogenosomů je stejně jako do 

mitochondrií závislý na energii v podobě ATP a elektrochemického gradientu (Bradley et 

al., 1997). 

 V hydrogenosomu se nenacházení žádné hemové proteiny a jako přenašeč elektronů 

T. vaginalis využívá ferredoxin, malý asi 10kDa protein (Gorrell et al., 1984). 
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3.9 O metodě využití APEXu 

V nedávné době byl vyvinut nový způsob molekulárního značení proteinů s využitím 

geneticky upravené askorbát peroxidázy, pomocí které můžeme označit proteiny 

v konkrétním buněčném kompartmentu v živých buňkách. Díky této technologii už se 

například povedlo charakterizovat proteom mitochondriální matrix octomilky (Chen et al., 

2015) nebo proteom mezimembránového mitochondriálního prostoru lidských buněk (Hung 

et al., 2014).  

Askorbát peroxidáza (APX) je rostlinný enzym, který katalyzuje redukci peroxidu 

vodíku za využití substrátu, nejčastěji askorbátu, jako zdroje elektronů. Nevykazuje však 

velkou substrátovou specifitu. Jedná se o homodimerický protein, jehož monomer vždy 

obsahuje jednu hemovou skupinu (Patterson, 1995). 

Oproti známé a v laboratořích často používané křenové peroxidáze (HRP) je sójová 

nebo hrachová peroxidáza APX menší, nemá ve své struktuře disulfidické můstky a neváže 

vápenaté ionty (Patterson, 1995). HRP je z tohoto důvodu v některých buněčných 

kompartmentech (např. v cytosolu) neaktivní (Martell et al., 2012). 

Cílem výzkumné skupiny Alice Ting bylo geneticky upravit enzym APX tak, aby byl 

aktivní ve všech buněčných kompartmentech a mohl sloužit jako molekulární značka pro 

elektronovou mikroskopii. Podařilo se jim vytvořit monomerní enzym APX, který však byl 

v některých kompartmentech méně aktivní než původní dimerický protein. Náhodnou 

mutagenezí vyselektovali APX s novou mutací, který nazvali APEX (Enhanced APX), 

(Obrázek 4). APEX sice stále má slabé dimerizační tendence, navzdory tomu však dobře 

funguje v chimerických fúzích s jinými proteiny (Martell et al., 2012). 

Problematická je však poměrně nízká aktivita proteinu, která je při nízké úrovni 

exprese technicky nedetekovatelná. Tento problém je možné vyřešit zvýšením míry exprese, 

ale pro spoustu fúzních proteinů je overexprese škodlivá či přímo toxická (Lam et al., 2015). 

Tři roky po prvním uveřejněním metody APEX se vědcům podařilo vytvořit protein, 

nazvaný APEX2, který oproti APEXu nese mutaci na místě 134. Tento protein se ukázal být 

více citlivý a mnohem aktivnější než původní dimerický APX. I při nízké míře exprese 

vykazoval vysokou biotinylační aktivitu (Lam et al., 2015). 



21 

 

 

Obrázek 4: Monomerická askorbát peroxidáza, vyznačené mutace jsou vztaženy k proteinu APX. Mutace 

APEX: K14D, W41F, E112K, mutace APEX2: K14D, W41F, E112K, A134P. Převzato z: (Lam et al., 2015). 

 

 Aktivita APEXu je však limitovaná dostupností hemu v buňce. V některých 

buněčných typech či kompartmentech, kde je nízká koncentrace endogenního hemu, je třeba 

hemem doplnit médium. Autoři článku také doporučují pro tyto buněčné typy a 

kompartmenty využít spíše dimerický APX, jehož stabilita by nízkou koncentrací hemu 

nemusela být narušena (Martell et al., 2012). 

 Jelikož APEX nevykazuje vysokou substrátovou specifitu, je možné použít jako 

substrát různé aromatické molekuly, jenž jsou níže popsané. 

3.9.1 Diaminobenzidin 

Použití 3,3'-Diaminobenzidinu (Obrázek 5) je poměrně staré a to dokonce i ve 

spojení s rostlinnou peroxidázou. V reakci za přítomnosti peroxidu vodíku dochází 

k oxidativní polymeraci, která má za následek vznik elektrondenzního precipitátu (Rew & 

Saz 1974; Connolly et al. 1994). 

 

Obrázek 5: 3,3'-Diaminobenzidin 
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3.9.2 Amplex® UltraRed 

Amplex® UltraRed (Invitrogen) je fluorogenní substrát původně vytvořený pro 

HRP, jehož excitační maximum je asi 568 nm a emisní maximum asi 581 nm. Ačkoliv 

peroxidáza potřebuje pro svou aktivitu peroxid vodíku, stačí ho použít ve velmi nízkých 

koncentracích, což umožňuje pozorovat buňky živé. 

Nevýhodou použití Amplex® UltraRed na živých buňkách je možnost rozptýlení 

fluorescenčního signálu od místa, kde došlo k reakci. Proto autoři článku zmiňují i možnost 

buňky ihned po obarvení Amplex® UltraRed fixovat, a to 4% formaldehydem v PBS. 

Následně je možné buňky inkubovat s protilátkami a sledovat kolokalizaci signálu Amplex® 

UltraRed a signálu získaného pomocí fluorescenční protilátky (Martell et al., 2012). 

3.9.3 Biotin-fenol 

Využití APEXu je možné i pro charakterizaci proteomu buněčných organel nebo 

proteinových komplexů (Obrázek 6). Toho je možné docílit pomocí biotin-fenolu jako 

elektronového donoru, kdy APEX za přítomnosti peroxidu vodíku katalyzuje jedno-

elektronovou oxidaci biotin-fenolu na biotin-fenoxylový radikál. Tento radikál se 

kovalentně naváže především na lysiny endogenních proteinů v blízkosti APEXu, což 

umožňuje následnou izolaci biotinylovaných proteinů pomocí streptavidinových kuliček 

(Lam et al., 2015). 
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Obrázek 6: Schéma využití APEXu: V reakci s diaminobenzidinem vzniká elektrondensí precipitát, v reakci 

s Amplex® UltraRed vzniká flourescenční produkt. Po přidání biotin-fenolu dojde k navázání biotinu na 

proteiny v okolí APEXu. Upraveno podle Lam et al. 2015. 

 

Tuto metodu jsme se rozhodli využít hlavně pro charakterizaci mezimembránového 

prostoru mitosomů a hydrogenosomů, protože izolace proteinů mezimembránového 

prostoru touto metodou by neměla být tak náchylná na kontaminaci jinými proteiny, jako 

jsou jiné metody proteinové izolace. Nicméně i tak je tu riziko, že dojde k biotinylaci 

proteinů APEXem v cytoplasmě (Hung et al., 2014). 

Biotinylační aktivitu má mnohem vyšší APEX2, takže pokud je cílem izolace 

proteinů z konkrétního buněčného kompartmentu, autoři doporučují použít APEX2 (Lam et 

al., 2015).  

3.10 BirA a BioID 

Biotinylovat proteiny v buňce je možné i pomocí jiných enzymů než je APEX. 

Přirozenou biotinylaci v buňce provádějí biotin ligázy, z nichž se pro biotinové značení 

nejčastěji používá bakteriální biotin ligáza BirA původem z E. coli. Tento protein má však 

tu nevýhodu, že biotinyluje specificky pouze protein označovaný jako BAP (Biotin Acceptor 

Peptide). S použitím této technologie je možné izolovat interakční partnery proteinu 

sfúzovaného s BAPem. Byla však vytvořena mutantní biotin ligáza BioID (proximity-

dependent biotin identification), která biotinyluje nespecificky proteiny ve svém okolí 

(Choi-Rhee et al., 2004). Tento protein však podle našich předchozích výsledků nemá 

aktivitu u anaerobních prvoků (nepublikované údaje).  
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4 Cíle práce 

  Hlavním cílem práce bylo otestovat metodu použití APEXu u anaerobních protist 

G. intestinalis a T. vaginalis. 

Cíle práce: 

1. Připravit vhodné konstrukty s APEXem 

2. Zjistit aktivitu APEXu v buňkách pomocí Amplex® UltraRed 

3. Vizualizovat lokalizaci fúzního proteinu pomocí elektronové mikroskopie 

4. Izolovat proteiny z mitosomů a hydrogenosomů s využitím biotinylační aktivity 

APEXu 
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5 Materiály a metody 

5.1 Bioinformatické zdroje 

Geny a jejich sekvence byly vyhledávány v databázi GiardiaDB 

(www.giardiadb.org) a TrichDB (www.trichDB.org). 

 

5.2 Organismy a jejich kultivace 

5.2.1 Escherichia coli 

Bakterie E. coli kmene TOP10 byly použity na množení plasmidů. Bakterie byly 

kultivovány v LB médiu při 37 °C a pomocí antibiotika ampicilinu (ve finální koncentraci 

100 µg/ml) byly selektovány pozitivní kolonie. Transformace bakterií E. coli byla docílena 

teplotním šokem (42 °C, 30 s). 

LB médium 

LB (Sigma)    20 g 

dH2O     500 ml 

 

LB plotny 

LB + agar (Sigma)   17 g 

dH2O     500 ml 

 

antibiotika 

ampicilin (Sigma)   100 µg/ml 

5.2.2 Giardia intestinalis 

Pro transfekci byly použity buňky G. intestinalis kmene WB (ATCC 30957) ve stádiu 

trofozoitů. Axenická kultura byla pěstována při 37 °C v médiu TYI-S-33 (Keister, 1983), do 

kterého bylo přidáno 10% hovězí sérum (Gibco). Pro pozitivní selekci byly buňky 

kultivovány s antibiotikem puromycinem (PAA laboratories) o finální koncentraci 54 µg/ml. 

http://www.giardiadb.org/
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TYI-S-33 médium 

K2HPO4 (Sigma)   1 g 

KH2PO4 (Sigma)   0,6 g 

NaCl     2 g 

Glukoza    10 g 

Kvasničný autolyzát (Oxiod)  10 g 

Trypticase Pepton BBL  20 g 

L-cystein (Sigma)   2 g 

Kyselina askorbová (Sigma)  0,2 g 

Citrát železnato amnonný  1 ml 

dH2O     870 ml 

inaktivované hovězí sérum (Gibco) 100 ml 

hovězí žluč    1 ml 

penicilin (Sigma)   1000 I.U. (10 ml zásobního roztoku 100000 I.U./ml) 

amikacin (Sigma)   250 µg/ml (10ml zásobního roztoku 25mg/ml) 

Hotové médium je třeba sterilizovat přefiltrováním do sterilních lahví (Filter Steritop 

0,22 µm, Millipore). 

 

5.2.3 Trichomonas vaginalis 

Pro transfekci byly použity buňky T. vaginalis kmene T1, jejichž axenická kultura 

byla pěstována v médiu TYM pH 6,2 bez agaru (Diamond, 1957), při 37 °C v 10ml 

zkumavkách s antibiotikem G418 o finální koncentraci 200 µg/ml. 

TYM médium 

K2HPO4 (Sigma)   0,8 g 

KH2PO4 (Sigma)   0,8 g 
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Kyselina askorbová (Sigma)  0,2 g 

L-cystein (Sigma)   1 g 

Maltóza (Sigma)   5 g 

Kvasničný autolyzát (Oxiod)  10 g 

Trypton    20 g 

Citrát železnato amnonný  1 ml 

dH2O     do 900 ml 

inaktivované koňské sérum (Gibco) 100 ml 

 

5.3 Hemin 

Protože je aktivita APEXu závislá na dostupnosti hemových skupin, médium pro 

G. intestinalis (Jedelský et al., 2011), i T. vaginalis (Rada et al., 2011), muselo být doplněno 

o tento kofaktor. Buňky byly před pokusy inkubovány v médiu, do kterého byl přidán hemin 

(BioChemika) v koncentraci 0,03mM až 0,2mM. Zásobní roztok heminu byl připraven 

rozpuštěním 10 mg heminu v 1 ml 0,1M NaOH, který byl inkubován 20 minut na třepačce 

při 37 °C, 220 RPM. Hemin je fotosenzitivní, proto je třeba zkumavku se zásobním roztokem 

obalit alobalem, buňky inkubovat ve tmě a pracovat v co nejvíce tmavém prostředí. 

 

5.4 Plazmidy 

Pro transformaci organismu G. intestinalis byl použit plazmid pPAC s již 

zaklonovaným genem pro APEX1 poskytnutý Staffanem Svärdem (Uppsala University, 

Švédsko), do kterého byl vložen gen pro protein Tom40 s nativním promotorem. Dále pak 

pro dimerický APX plazmid pTG s promotorem genu pro ornitin karbamoyl transferázu 

(Martincová et al., 2012). Pro transformaci organismu T. vaginalis byl použit plazmid 

TagVag2, kde je silná exprese genu zajištěna 5´UTR genu pro sukcinyl-koenzymA 

thiokinázu (Hrdý et al., 2004). 
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5.5 PCR 

Pro amplifikaci genů byla použita PCR (polymerase chain reaction). Jako templátová 

DNA byla použita genomová DNA G. intestinalis a T. vaginalis získaná pomocí kitu High 

Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). Templátem pro dimerický APX byl plazmid 

pCAG APX W41F dimeric (mito matrix), (Martell et al., 2012) a pro APEX2 plazmid 

pcDNA3 APEX2-NES (Lam et al., 2015). Primery byly navrženy podle sekvencí genů a 

bylo k nim přidáno restrikční místo pro zaklonování genu do plazmidu. 

Tabulka použitých primerů: 

 dimerický APX, restrikční místa NdeI, NsiI 

 forward  GATCCATATGGGAAAGTCATACCCAACC 

 reverse  CATGATGCATTGCCTCGGCGAATCCCAGTTC 

 

 APEX2, restrikční místa BamHI, XhoI 

 forward  CATGGGATCCTTAGTCCAGGGTCAGGCGCTC 

 reverse  CATGCTCGAGATGGACTACAAGGATGACGAC 

 

 Tom40 17161 s nativním promotorem, restrikční místa XbaI, NotI 

 forward  CTAGTCTAGAAGGCAACTACTTCTT 

 reverse CTAGGCGGCCGCTTGTGATTGCTCGAA 

 

 Mitochondrial carrier family protein 51820, NdeI, BamHI 

 forward  CTAGCATATGGCTACCGAAGCC 

 reverse CTAGGGATCCCTTTTTCTTCTTATCCTT 
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50μl PCR reakce:  

5 × Q5 reaction buffer    10 μl  

Q5 High-fidelity DNA polymerase   0,5 μl  

10mM dNTPs     1 μl  

100μM forward primer    0,5 μl  

100μM reverse primer    0,5 μl  

templátová DNA     0,5 - 1 μl  

(5 × Q5 High GC enhancer)    10 μl  

sterilní H2O      x μl  

PCR program:  

1. 98 °C      30 s  

2. 98 °C      10 s  

3. 55 °C      20 s  

4. 72 °C      30 s  

5. 30 cyklů kroků 2-4  

6. 72 °C      2 min  

7. 4 °C      ∞  

 

Fragmenty DNA, které se nepodařilo amplifikovat tímto základním PCR 

programem, byly amplifikovány pomocí upraveného programu s optimalizovanou teplotou 

nasedání primerů, případně pomocí programu, ve kterém se zvyšovala teplota nasedání 

primerů v každém cyklu vždy o 1 °C. Pokud i tak přetrvával problém s amplifikací, byla do 

reakce přidána Taq polymeráza v objemu 0,5 μl. 

PCR vzorky byly analyzovány na horizontální elektroforéze s 1% agarózovým 

gelem, do kterého bylo přidáno interkalační činidlo SYBR Safe (Invitrogen). Ke vzorkům 

byl přidán 6x koncentrovaný vzorkový pufr (Fermentas) a po ztuhnutí gelu byly vzorky 

naneseny na gel. Velikosti fragmentů DNA byly porovnány se standardem Gene Ruler DNA 

Ladder Mix (Fermentas). 

Z gelu byla DNA izolována pomocí kitu High Pure PCR Product Purification Kit 

(Roche). Poté byl gen i plazmid štěpen příslušnými restrikčními endonukleázami (NEB, 

Fermentas) dle příslušného protokolu. Produkty štěpení byly přečištěny kitem High Pure 
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PCR Product Purification Kit (Roche) a následně byla připravena ligační reakce s T4 DNA 

ligázou a směs byla ligována přes noc při 16 °C. 

Další den byla ligační směs přidána k rozmrznutým kompetentním bakteriím E. coli 

kmene TOP10 a bakterie byly ponechány 15 minut na ledu. Následoval teplotní šok (42 °C, 

30 s) a po něm byly bakterie ponechány dalších 10 minut na ledu. Po přidání 500 µl LB 

média byly bakterie kultivovány 20 minut až 1 hodinu na třepačce při 37 °C, 220 RPM a 

následně byly rozetřeny na LB plotny se selekčním antibiotikem ampicilinem. Plotny 

s bakteriemi byly inkubovány přes noc při 37 °C. Některé z kolonií byly otestovány pomocí 

PCR a následné horizontální elektroforézy a pozitivní kolonie byly naočkovány do 5 ml LB 

média s ampicilinem ve finální koncentraci 100 µg/ml a inkubovány přes noc na třepačce 

při 37 °C, 220 RPM. Plazmid byl z bakterií izolován kitem High-speed Plasmid Mini Kit 

(Geneaid) a štěpen restriktázami. Výsledek kontrolní restrikce byl opět analyzován pomocí 

horizontální elektroforézy, a pokud měl DNA fragment odpovídající velikost, byla 

provedena sekvenace. 

Po úspěšné sekvenaci byly bakterie naočkovány do 100 ml LB média a po 12 

hodinách byl plazmid vyizolován pomocí Wizard® Plus Midipreps DNA Purification 

Systém (Promega) a následně byla měřena jeho koncentrace pomocí nanodropu. 

 

5.6 Transfekce Giardia intestinalis 

Transfekce trofozoitů Giardia intestinalis probíhala podle následujícího protokolu. 

- vylít staré médium s mrtvými buňkami a do kultivační nádoby nalít sterilní 

vychlazený PBS 

- nechat buňky 10 minut na ledu, aby se trofozoiti pustili stěn 

- zatřást nádobou, aby se pustily všechny buňky 

- přelít buňky v PSB do 50ml falkon, centrifugovat 10 minut při 4 °C a otáčkách 

1000 x g 

- opatrně vylít supernatant a pelet resuspendovat ve sterilním TYI-S-33 médiu 

- centrifugovat 10 minut při 4 °C a otáčkách 1000 x g 

- opatrně vylít supernatant a pelet resuspendovat v malém množství sterilního TYI-

S-33 média 

- spočítat buňky a doředit TYI-S-33 médiem na koncentraci 3,33 x 107 buněk/ml 
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- do 0,4cm-gap elektorporační kyvety převést 300 µl buněčné suspenze a dát na led 

- přidat 50 µl plasmidu a promíchat špičkou pipetmanu 

- inkubovat 15 minut na ledu 

- elektroporovat protokolem: 

exponenciálním: 350V, 1500 µF, 750Ω 

time constant: 350 V, 175 ms 

- kyvetu dát zpátky na led a inkubovat 15 minut 

- elektroporované buňky naočkovat do 14ml zkumavky s TYI-S-33 médiem 

- po 24 hodinách vyměnit médium za nové a přidat příslušné antibiotikum 

- médium měnit za nové každých 24 hodin po dobu 4 dnů 

- poté měnit médium každých 48 hodin po dobu jednoho až dvou týdnů 

- po dvou až třech týdnech je stabilně rostoucí kultura připravena k dalším 

pokusům 

Axenická kultura trofozoitů G. intestinalis byla pěstována v 7ml nebo 14ml 

skleněných zkumavkách při 37 °C a s minimálním množstvím vzduchu ve zkumavce. Buňky 

byly přeočkovány vždy za dva až tři dny, když byly stěny zkumavky porostlé buňkami z 80-

90 %. Nejprve byly zkumavky umístěny asi na 15 minut z horizontální do vertikální polohy, 

aby mrtvé buňky klesly ke dnu. Skleněnou Pasteurovou pipetou byly odsáty a následně byly 

zkumavky inkubovány 15 minut na ledu, aby se živé buňky pustily stěn zkumavky. Následně 

bylo skleněnou Pasteurovou pipetou odebráno malé množství buněk, které bylo sterilně 

přeneseno do zkumavky s novým TYI-S-33 médiem s přidaným příslušným antibiotikem. 

Pokud však kultura nebyla dostatečně narostlá pro přeočkování, bylo ve zkumavce pouze 

obměněno médium a přidáno příslušné antibiotikum. 

 

5.7 Transfekce Trichomonas vaginalis 

Transfekce trofozoitů Trichomonas vaginalis probíhala podle následujícího protokolu. 

- buňky centrifugovat 10 minut při 4 °C a otáčkách 1000 x g 

- zvážit pelet a na 1 g buněk přidat 0,5 ml TYM 6,2 média 

- buňky udržovat na ledu 

- resuspendovat pelet a 300 µl buněčné suspenze převést do 0,4cm-gap 

elektorporační kyvety 

- přidat 50 µg plasmidu 
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- opatrně promíchat skleněnou Pasteurovou pipetou 

- inkubovat buňky10 minut na ledu 

- elektroporovat protokolem: 

time constant: 350 V, 175 ms 

- ihned po elektroporaci buňky naočkovat do 50ml falkony s TYM 6,2 médiem 

předehřátým na teplotu 37 °C 

- za 8 hodin přidat příslušné antibiotikum 

- za 48 hodin naočkovat buňky do 50ml falkony s TYM 6,2 médiem a příslušným 

antibiotikem 

- po 24 až 48 hodinách přeočkovat do skleněné 10ml zkumavky s TYM 6,2 

médiem a příslušným antibiotikem 

- přibližně za dva týdny je stabilně rostoucí kultura připravena k dalším pokusům 

 

Axenická kultura trofozoitů T. vaginalis byla pěstována v 10ml skleněných 

zkumavkách při 37 °C. Buňky byly přeočkovány každý den, případně po 48 hodinách, když 

byla kultura dostatečně narostlá. Skleněnou Pasteurovou pipetou bylo odebráno malé 

množství buněk, které bylo přemístěno do zkumavky s novým médiem a příslušným 

antibiotikem.  

 

5.8 Barvení preparátů pomocí Amplex® UltraRed 

Pro detekci reaktivity proteinu APEX v organismech G. intestlinalis a T. vaginalis 

byl využit Amplex® UltraRed (Invitrogen). Příprava vzorků probíhala podle následujícího 

protokolu: 

- buňky G. intestinalis je třeba nechat 15 minut na ledu, aby se trofozoiti pustili stěn 

zkumavky 

- centrifugovat buňky 10 minut při 4 °C a otáčkách 1000 x g 

- vylít supernatant a buňky třikrát promýt malým množstvím PBS, 4 minuty při 4 °C 

a otáčkách 1000 x g 

- resuspendovat ve 250 µl roztoku 50µM Amplex® UltraRed a 200µM peroxidu 

vodíku v PBS a inkubovat 2-5 minut 
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- 4x promýt PBS 

V tomto bodě je možné buňky nanést na sklíčko a mikroskopem pozorovat stále živé 

buňky. Pokud je však záměrem sledovat kolokalizaci, je třeba buňky fixovat 

paraformaldehydem a následně obarvit protilátkami dle následujícího protokolu: 

 - nanést buňky na sklíčko s polylysinem a počkat, až preparát zaschne 

 - inkubovat buňky s 2% paraformaldehydem v PBS 10 minut 

 - promýt 3x 5 minut v PEM pufru 

 - inkubovat preparát s 0,1% tritonem X-100 (Sigma) 10 minut 

 - promýt 3x 5 minut v PEM pufru 

 - blokovat preparát 30 minut až 1 hodinu v PEMBALG pufru 

- inkubovat s primární protilátkou v PEMBALG pufru 1 hodinu při pokojové teplotě, 

nebo přes noc při 4 °C 

- promýt preparát 3x 10 minut v PEM pufru 

- inkubovat se sekundární protilátkou v PEMBALG pufru 1 hodinu při pokojové 

teplotě 

- promýt 3x 10 minut v PEM pufru 

- zamontovat pomocí roztoku VectaShield s DAPI (Vector Laboratories) 

Protilátky a konjugáty 

Tabulka primárních protilátek 

Protilátka Zvíře Ředění Firma 

Anti-malic enzym Králík 1:500 Vlastní produkce 

Anti-V5 Krysa 1:1000 Vlastní produkce 

Anti-V5 Myš 1:1000 Vlastní produkce 

Anti-Tom40 Králík 1:1000 Vlastní produkce 

Anti-PeptX Králík 1:2000 Vlastní produkce 
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Tabulka sekundárních protilátek a konjugátů 

Protilátka/protein Konjugace s Ředění Firma 

Anti-králičí Alexa Fluor® 594 1:1000 Invetrogen 

Anti-králičí Alexa Fluor® 488 1:1000 Invetrogen 

Anti-myší Alexa Fluor® 488 1:1000 Invetrogen 

Anti-krysí Alexa Fluor® 488 1:1000 Invetrogen 

Streptavidin Alexa Fluor® 488 1:500 Invetrogen 

 

Složení použitých pufrů: 

2×PEM pufr: 

30,2 g PIPES (200 mM)  

2 ml z 0,5 M roztoku EGTA (etylen glykol tetraoctová kyselina, 2mM)  

100μl z 1M roztoku MgSO4 (0,2mM)  

pH 6,9 

do 500 ml dH2O 

Roztok je třeba sterilizovat v autoklávu. 

PEMBALG:  

50 ml 2×PEM pufru  

1 g BSA (1%)  

1,8 g lysinu (100 mM)  

0,5 g želatiny (0,5%), (Sigma) 

do 100 ml dH2O 

Buněčný preparát byl pozorován optickým mikroskopem Nikon nebo konfokálním 

mikroskopem LEICA SP8. 
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5.9 Barvení buněk diaminobenzidinem 

- buňky G. intestinalis inkubovat 15 minut na ledu, aby se trofozioti pustili stěn 

zkumavky, u buněk T. vaginalis tento krok není třeba 

- centrifugovat buňky 10 minut při 4 °C a otáčkách 1000 x g, vylít supernatant 

- promýt buňky v 10 ml PBS 

- centrifugovat 10 minut při 4 °C a otáčkách 1000 x g, vylít supernatant 

- pelet resuspendovat v 1 ml PBS 

- centrifugovat 4 minuty při 4 °C a otáčkách 1000 x g, odpipetovat supernatant 

- pelet resusspendovat v 500 µl pufru s 2% glutaraldehydem o pokojové teplotě 

- inkubovat na ledu 1 hodinu 

- centrifugovat 4 minuty při 4 °C a otáčkách 1000 x g, odpipetovat supernatant 

- 2x promýt 1 ml vychlazeného 1x pufru 

- pelet resuspendovat v 1 ml pufru s 20mM glycinem 

- inkubovat 5 minut na ledu 

- 2x promýt 1 ml vychlazeného 1x pufru 

- pelet resuspendovat v 500 µl pufru s diaminobenzidinem 

- inkubovat na ledu 20 minut 

- 3x promýt 1 ml vychlazeného 1x pufru 

- po posledním promytí resuspendovat pelet v 500 µl storage pufru 

Složení roztoků: 

2x pufr: 

200mM kakodylát sodný 

4mM CaCl2 

pH 7,4 
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pufr s 2% glutaraldehydem: 

0,5 ml 2x pufru 

80 µl 25% glutaraldehydu 

420 µl dH2O 

pufr s 20mM glycinem: 

1 ml 2x pufru 

3 mg glycinu 

960 µl dH2O 

3,3'-Diaminobenzidin (DAB) v pufru: 

0,5 mg 3,3'-Diaminobenzidin 

1 µl 30% peroxidu vodíku 

999 µl dH2O 

storage pufr: 

0,5 ml 2x pufru 

80 µl 25% glutaraldehydu 

10 µl 32% paraformaldehydu 

410 µl dH2O 

 

Část vzorku byla předána servisnímu pracovišti elektronové mikroskopie, z části byl 

vyhotoven preparát pro pozorování úspěšnosti barvení optickým mikroskopem Nikon. 
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5.10 Příprava preparátů s biotinylovanými buňkami 

Buňky kultivované v médiu s heminem byly napěstovány v objemu 100 ml, 

centrifugovány v 50ml falkonách při 4 °C, 1000 x g, 10 minut. Poté byly třikrát promyty 

médiem a nakonec resuspendovány v 5 ml média. 

Poté byl postup následující: 

- přidat biotin-phenol (Sigma) ve finální koncentraci 500 µM a inkubovat 30 minut 

při pokojové teplotě 

- přidat peroxid vodíku v koncentraci 1mM, inkubovat 1 minutu 

- buňky centrifugovat při 1000 x g, 5 minut 

 - 4x promýt v PBS s 5mM kyselinou askorbovou 

 - nanést buňky na sklíčko s polylysinem a počkat, až preparát zaschne 

 - inkubovat buňky s 2% paraformaldehydem v PBS 10 minut 

 - promýt 3x 5 minut v PEM pufru 

 - inkubovat preparát s 0,1% tritonem X-100 (Sigma) 10 minut 

 - promýt 3x 5 minut v PEM pufru 

 - blokovat preparát 30 minut až 1 hodinu v PEMBALG pufru 

- inkubovat s primární protilátkou v PEMBALG pufru 1 hodinu při pokojové teplotě, 

nebo přes noc při 4 °C 

- promýt preparát 3x 10 minut v PEM pufru 

- inkubovat se sekundární protilátkou a konjugátem v PEMBALG pufru 1 hodinu při 

pokojové teplotě 

- promýt 3x 10 minut v PEM pufru 

- zamontovat pomocí roztoku VectaShield s DAPI (Vector Laboratories) 
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5.11 Příprava vzorků pro hmotnostní spektrometrii 

Buňky kultivované v médiu s heminem byly napěstovány v objemu 100 ml, 

centrifugovány v 50ml falkonách při 4 °C, 1000 x g, 10 minut. Poté byly třikrát promyty 

médiem a nakonec resuspendovány v 5 ml média. 

Poté se postupovalo podle následujícího protokolu 

- přidat biotin-phenol (Sigma) ve finální koncentraci 500 µM a inkubovat 30 minut 

při pokojové teplotě 

- přidat peroxid vodíku v koncentraci 1mM, inkubovat 1 minutu 

- buňky centrifugovat při 1000 x g, 5 minut 

- 4x promýt v PBS 

- po posledním promytí buňky resuspendovat v roztoku: 5mM Trolox (Sigma), 

10mM sodium azid (jedovatý), 10mM kyselina askorbová a inhibitory proteáz v PBS 

- lyzovat buňky pomocí tekutého dusíku – nechat vzorek ve zkumavce dokonale 

promrznout a poté přemístit do kádinky s vodou o teplotě 37 °C, opakovat třikrát 

- odebrat alikvót a změřit koncentraci proteinů pomocí kitu Biorad Assay Kit 

- zředit vzorek boiling pufrem na koncentraci proteinů 1,5 mg/ml a vařit při 80 °C 10 

minut 

- centrifugovat 10 minut na 30 000 x g, odebrat část peletu a supernatantu pro 

pozdější kontrolu 

- supernatant 10x zředit inkubačním pufrem s přidanými inhibitory proteáz (kvůli 

zředění SDS) 

- 20 µl kuliček na 1 reakci promýt 3x5 minut v 700 µl inkubačního pufru 

- kuličky přidat ke vzorkům a inkubovat přes noc na třepačce při 4 °C 

- druhý den umístit falkonu do magnetického stojánku a počkat, dokud se kuličky  

neusadí na jedné straně falkony 

- opatrně odebrat supernatant, část odebrat jako vzorek pro pozdější kontrolu, a poté 

kuličky s navázanými proteiny přemístit do 1 ml zkumavky 
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- promýt 3x5 minut se 700 µl inkubačního pufru s 0,1% SDS a inhibitory proteáz, 

supernatant z prvního promytí odebrat jako vzorek pro pozdější kontrolu 

- inkubovat 5 minut se 100 µl boiling pufru s inhibitory proteáz, supernatant odebrat 

pro pozdější kontrolu 

- inkubovat 5 minut se 100 µl roztoku: 60mM Tris, 1% SDC, 10% glycerol v dH2O,  

supernatant odebrat pro pozdější kontrolu 

- promýt 2x5 minut 700 µl inkubačním pufrem s 0,1% SDC a inhibitory proteáz 

- kuličky zbavit co největšího množství pufru a část si uschovat jako vzorek pro 

pozdější kontrolu 

- vzorek odeslat na analýzu do specializovaného pracoviště hmotnostní spektrometrie 

- dříve odebrané vzorky detekovat na přítomnost proteinů pomocí western blotu 

Složení roztoků: 

Boiling pufr:  

50mM Tris        

1mM EDTA     

1% SDS     

pH 7,4      

Inkubační pufr: 

50mM Tris 

150mM NaCl 

5mM EDTA 

1% Triton 

pH 7,4 
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6 Výsledky 

6.1 Dimerický APX v organismu G. intestinalis  

 Pro otestování nové metody využití APEXu jsme se rozhodli nejprve použít 

dimerický APX. Tento gen byl úspěšně zaklonován do plasmidu pTG, avšak 

po elektroporaci buněk G. intestinalis došlo během několika dnů k úhynu všech buněk. 

Stejný scénář se opakoval i při dalších transformacích, proto jsme se rozhodli gen pro 

dimerický APX v dalších konstruktech nepoužít. 

 

6.2 APEX v organismu G. intestinalis 

 Gen pro APEX naše laboratoř získala od Staffana Svärda z Uppsalské university ve 

Švédsku. Do získaného plazmidu pPAC nesoucího kódující sekvenci pro APEX byl 

zaklonován gen pro GiTom40 s přirozenou promotorovou oblastí. 

 Po elektroporaci G. intestinalis tímto vektorem a selekci stabilní linie buněk byly 

buňky kultivovány v médiu s heminem a následně byla testována aktivita APEXu pomocí 

použití Amplex® UltraRed. 

6.3 APEX2 v organismu T. vaginalis 

 Gen pro APEX2 byl zaklonován do plasmidu TagVag2 z komerčního plazmidu 

pcDNA3 APEX2-NES (Lam et al., 2015). Vhodný gen pro vytvoření fúzního proteinu byl 

vybrán tak, aby se co nejméně ovlivnil fenotyp buněk T. vaginalis. Byl vybrán jeden z genů 

Mitochondrial carrier family, nacházející se ve vnitřní mitochondriální membráně eukaryot. 

 

6.4 Amplex® UltraRed 

 Jak již bylo dříve zmíněno, médium pro kultivaci buněk muselo být před pokusy 

doplněno o hemový kofaktor. Pokud byly buňky kultivovány bez něj, byla aktivita APEXu 

v buňkách mikroskopicky nedetekovatelná. 

 Pokud byla koncentrace heminu příliš nízká, fluorescenční signál nebyl dostatečně 

silný. Pokud byla naopak koncentrace příliš vysoká, došlo ke vzniku silného fluorescenčního 

pozadí, kdy byl signál nespecifický a rozptýlený po celé buňce. 
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Stejný efekt na výsledný fluorescenční signál měla i doba barvení buněk. Ačkoli 

autoři článku doporučují inkubovat buňky s Amplex® UltraRed za přítomnosti peroxidu 

vodíku po dobu jedné minuty, testovány byly časy od 30 sekund po 20 minut. 

Posledním z faktorů ovlivňující aktivitu APEXu je koncentrace peroxidu vodíku. Dle 

protokolu je optimální koncentrace peroxidu vodíku 200µM. Použité koncentrace byly 

v rozsahu 20µM až 2mM, ale koncentrace 200µM se opravdu jevila jako nejlepší. Bez 

přítomnosti peroxidu vodíku či v jeho nízké koncentraci byla aktivita APEXu nízká či zcela 

nedetekovatelná. Vyšší koncentrace peroxidu vodíku neměla na výsledný mikroskopický 

signál příliš velký vliv a touto prací nebylo potvrzeno, že vysoká koncentrace peroxidu 

vodíku inhibuje aktivitu APEXu v buňkách (Lam et al., 2015). 

Jako optimální koncentrace a doby barvení byly pozorovány následující: 

G. intestinalis:  koncentrace heminu:  0,8-0,9mM 

   doba barvení:   4 minuty 

   koncentrace peroxidu: 200µM 

T. vaginalis:  koncentrace heminu:  0,6mM 

   doba barvení:   2-2,5 minuty 

   koncentrace peroxidu: 200µM 

 

Při optimalizaci barvení Amplex® UltraRed byly pozorovány živé buňky ihned po 

obarvení a promytí a zjištěné hodnoty byly poté použity pro tvorbu preparátů. 
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U organismu G. intestinalis fluorescenční signál vzniklý po reakci s Amplex® 

UltraRed není lokalizovaný v mitosomech, ale je více či méně rozptýlen po celé buňce. Při 

pozorování živých buněk došlo u malého procenta buněk k vizualizaci kulovitého útvaru 

v zužující se části buňky a jaderné membrány (Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Živá buňka G. intestinalis obarvnená Amplex® UltraRed. 

 

Při pozorování fixovaných buněk G. intestinalis, kde byl pozorován kulovitý útvar, 

došlo ke kolokalizaci fluorescenčních signálů v tomto útvaru, což je patrné z Obrázku 8. 

Fúzní protein obsahuje na C-konci V5 tag, což nám umožnilo detekovat lokalizaci APEXu 

nejen pomocí jeho aktivity, ale i pomocí anti-V5 protilátek. V naprosté většině případů však 

v místech signálu zprostředkovaného anti-V5 protilátkou nebyla detekována aktivitu 

APEXu pomocí Amplex® UltraRed. 

Je však nutné zmínit, že některé buňky nenesly žádné známky APEXové aktivity a 

jiné buňky se naopak jevily jako celé červeně zbarvené, podobně jako buňka na Obrázku 7. 

 

 

 

Amplex® UltraRed  
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Obrázek 8: Buňky G. intestinalis barvené Amplex® UltraRed pro detekci APEXové aktivity, zelený je signál 

značí lokalizaci fúzního proteinu pomocí anti-V5 protilátky, modře jsou vizualizována jádra pomocí DAPI.  

 

 

Amplex® UltraRed  Anti – V5 Překryv DIC 

Amplex® UltraRed  Anti – V5 

Překryv DIC 
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Obrázek 9: Degradace fúzního proteinu; Lyzát trofozoitů G. intestlinalis s konstruktem 

GiTom40+APEX detekovaný pomocí protilátek na western blotu. Velikost fúzního proteinu by měla být 

necelých 70 kDa, menší bandy znázorňují postupně zkracující se fúzní protein. Membrána vlevo je vyvolána 

anti-V5 protilátkou, membrána vpravo anti-GiTom40 protilátkou. Přirozená velikost proteinu GiTom40 je 

přibližně 40 kDa. 

 

Možným vysvětlením těchto jevů, které můžeme pozorovat mikroskopicky, by 

mohla být degradace fúzního proteinu, což potvrzuje Obrázek 9. Takto masivní degradaci 

může mít za následek špatná konformace proteinu. Ačkoliv byl pro tento konstrukt použit 

nativní promotor, míra exprese je značná, což samo o sobě může mít fenotypový dopad na 

buňku. Je však možné, že část proteinu byla sbalena dobře, protože signál anti-V5 protilátky 

je lokalizován pouze v mitosomech, avšak detekce V5 tagu je zcela nezávislá na správné 

konformaci proteinu. Aktivitu APEXu v mitosomech však není možné detekovat. 

U organismu T. vaginalis byla APEXová aktivita detekována v hydrogenosomech 

pomocí kolokalizace signálu APEXového barvení se signálem protilátky proti jablečnému 

enzymu (malic enzym). Pozadí bylo na snímcích vždy a u reakce s Amplex® UltraRed nešlo 

zcela eliminovat. Fluorescenční agregát vzniklý reakcí APEXu s Amplex® UltraRed mohl 

z hydrogenosomů difundovat, což by odpovídalo nejasným okrajům detekovaného signálu. 

(Obrázek 10) 
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Obrázek 10: Snímky buněk T. vaginalis barvené Amplex® UltraRed. Zelený signál je zprostředkovaný anti-

malic enzym protilátkou. Z obrázků je patrná kolokalizace signálu anti-ME protilátky se signálem aktivity 

APEXu.  

  

Amplex® UltraRed  Hydrogenosomy - ME Překryv 

Amplex® UltraRed  Hydrogenosomy - ME Překryv 
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6.5 Reakce APEXu s diaminobenzidinem 

Polymerační reakce diaminobenzidinu katalyzovaná APEXem má za následek vznik 

elektrondenzního precipitátu.  Touto metodou barvení jsme chtěli vizualizovat přesnou 

lokalizaci APEXu v buňce pomocí elektronové mikroskopie. Zbarvení organel by však mělo 

být patrné i při použití optického mikroskopu a průchozího světla. 

6.5.1 G. intestinalis 

U G. inestlinalis jsme nepotvrdili APEXovou aktivitu pomocí Amplex® UltraRed, 

přesto bylo barvení diaminobenzidinem provedeno, abychom otestovali, zda aktivita 

APEXu může být detekovatelná reakcí s diaminobenzidinem.  Při pozorování buněk po 

barvení diaminobenzidinem nebylo zjištěno tmavé zabarvení mitosomů či jiných buněčných 

kompartmentů, proto jsme pokusů s využitím konstruktu GiTom40 + APEX zanechali. 

 

Obrázek 11: Buňka G. intestinalis po reakci s diaminobenzidinem. Na buňce není patrné žádné tmavé 

zbarvení organel či kompartmentů. 

 

  

Průchozí světlo 
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6.5.2 T. vaginalis 

U buněk T. vaginalis jsme detekovali silnou APEXovou aktivitu při použití 

Amplex® UltraRed, proto byla provedena i reakce a diaminobenzidinem, abychom ověřili 

přesnou lokalizaci APEXu v buňce. 

Buňky T. vaginalis bylo možné na rozdíl od buněk G. intestinalis resuspendovat, 

proto nebylo obtížné vytvořit preparát pro optickou mikroskopii. V porovnání s kontrolními 

T1 buňkami jeví buňky s konstruktem MCF 51820 + APEX2 tmavé zabarvení 

hydrogenosomů (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Buňky T. vaginalis po reakci s diaminobenzidinem. Oproti kontrolním T1 buňkám 

umístěným nahoře mají buňky s konstruktem MCF 51820 + APEX2 v cytoplasmě patrné tmavé 

útvary, s velkou pravděpodobností se jedná o hydrogenosomy. 

 

DIC DIC 

DIC DIC 
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Po prohlédnutí buněk pod světelným mikroskopem byly buňky fixované pro přípravu 

řezů pro elektronovou mikroskopii. Následně byly buňky pozorovány elektronovým 

mikroskopem JEOL 1011. 

Ze snímků je na první pohled patrné, že buňky s konstruktem MCF 51820 + APEX2 

se liší tvarem cytoplasmatické membrány. U kontrolních buněk (Obrázek 13), které prošly 

stejným procesem kultivace, barvení, fixace a tvorby preparátu, odlišný tvar od divokého 

kmene nepozorujeme. I u kontrolních buněk pozorujeme tmavé hydrogenosomy, které jsou 

přirozeně elektrondenzní. Přesto je zřejmé výraznější zbarvení organel u buněk nesoucí fúzní 

protein. 

 

Obrázek 13: Kontrolní buňky T. vaginalis kmene T1, barvené diaminobenzidinem. Tmavé kulovité 

organely jsou hydrogenosomy, světlé kulovité struktury mohou být vakuolární váčky. 
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Obrázek 14: Buňky T. vaginalis s konstruktem MCF 51820 + APEX2. Hydrogenosomy jsou znatelně 

tmavší než u kontrolních buněk. Na detailním snímku je znázorněn tmavě zabarvený mezimebránový 

prostor jednoho z hydrogenosomů, který je ohraničen z obou stran membránou. 

 

Na Obrázku 14 je patrná tmavá linka, nacházející se na okraji hydrogenosomů. Po 

obou stranách jsou světlé linky, které naznačují vnější a vnitřní hydrogenosomální 

membránu. Po změření tloušťky světlých okrajů, které byly 20-25 nm, jsme usoudili, že se 

opravdu jedná o membrány a tmavý mezimembránový prostor mezi nimi. 
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6.6 Biotinylační aktivita APEXu 

Pro charakterizaci proteomu mezimembránového prostoru hydrogenosomů jsme 

využili biotinylační aktivity APEXu. Přidáním biotin-fenolu a peroxidu k buňkám 

exprimujícím APEX dojde k tvorbě radikálu biotin-fenolu a k následné biotinylaci proteinů 

v blízkosti enzymu. Pro vizualizaci biotinylovaných proteinů byl použit konjugát 

streptavidinu s fluorescenční barvou Alexa Fluor® 488.  

Buňky byly inkubovány s biotin-fenolem po dobu 20 minut až jedné hodiny. Pro 

minimalizaci fluorescenčního pozadí byla optimální doba inkubace 30 minut, a proto jsme 

používali tuto dobu inkubace buněk s biotin-fenolem i pro ostatní pokusy. 

Po barvení je nutné buňky promýt roztokem s antioxidanty, dle publikované práce 

byl použit Trolox, což je ve vodě rozpustný derivát vitamínu E, a kyselina askorbová v PBS 

(Lam et al. 2015; Hwang & Espenshade 2016). Použité koncentrace antioxidantů byly však 

nižší než ty publikované pro savčí a kvasinkové buňky, neboť při nich docházelo k lýzi 

buněk. 

V buňkách s biotinylovanými proteiny dochází k překryvu fluorescenčních signálů, 

což opět potvrzuje lokalizaci APEXu v hydrogenosomech (Obrázek 15). Jako kontrola 

byly použity buňky T. vaginalis kmene T1, u kterých nebyl pozorován žádný signál 

použitého konjugátu streptavidinu s Alexa Fluor® 488, což potvrzuje, že T. vaginalis nemá 

žádné přirozeně biotinylované proteiny. 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 15: Lokalizace biotinylovaných proteinů v buňce T. vaginalis; zeleně značen biotin pomocí 

konjugátu streptavidinu s Alexa Fluor® 488, červeně malic enzym pomocí protilátky s Alexa Fluor® 594. 

Kolokalizující signály značí výskyt biotinylovaných proteinů v hydrogenosomech. 

 

Streptavidin ME překryv DIC 
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Pro přípravu vzorků pro hmotnostní spektrometrii či proteinovou elektroforézu byl 

také oproti publikovanému protokolu (Lam et al., 2015; Hwang & Espenshade 2016) použit 

modifikovaný postup, který spočíval v lýzi buněk pomocí zmrazování a tání vzorku pomocí 

tekutého dusíku v přítomnosti antioxidantů, azidu sodného a inhibitorů proteáz. 

Dalším z testovaných kritérií bylo množství biotinylovaných proteinů v závislosti na 

dostupnosti a množství heminu v médiu. Na Obrázku 16 si můžeme všimnout, že 

dostupnost heminu v buňkách je zcela klíčová pro peroxidázovou a tedy i biotinylační 

aktivitu enzymu. Také je patrné, že buňky T. vaginalis nemají žádné přirozeně biotinylované 

proteiny. 

 

    1.                 2.                    3.                4. 

 

Obrázek 16: Lyzát buněk T. vaginalis detekovaný konjugátem streptavidinu s Alexa Fluor® 488: 

sloupec 1.: kontrolní buňky kmene T1 kultivované v médiu bez heminu; sloupec 2.: kontrolní buňky 

kmene T1 kultivované v médiu s heminem o koncentraci 0,6mM; sloupec 3.: buňky s konstruktem 

MCF 51820 + APEX2 kultivované v médiu bez heminu; sloupec 4.: buňky s konstruktem MCF 51820 

+ APEX2 kultivované v médiu s heminem o koncentraci 0,6mM. 
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6.7 Výsledky hmotnostní spektrometrie T. vaginalis 

 Pro izolaci biotinylovaných proteinů byly použity magnetické kuličky se 

streptavidinem, které byly předány specializovanému pracovišti na analýzu pomocí 

hmotnostní spektrometrie. Tato analýza odhalila obohacení 29 proteinů v buňkách 

s konstruktem oproti kontrolním buňkám kmene T1 (Obrázek 17). Pro zjištění, jaké 

proteiny byly hmotnostní spektrometrií odhaleny, byla použita databáze www.trichdb.org a 

pro zjištění proteinové rodiny databáze Pfam, www.pfam.xfam.org. Na základě homologie 

s proteiny v jiných organismech je u některých izolovaných proteinů předpokládána jejich 

funkce, u jiných však dosud známa není. Dle předpokládaných funkcí by některé z proteinů 

mohly být lokalizovány v hydrogenosomu, ačkoliv podle databáze www.trichdb.org nemají 

predikovanou lokalizaci ani signální sekvenci. Dále bylo zjištěno obohacení o ribozomální 

proteiny, které ale lze pravděpodobně považovat za kontaminaci a nejspíše nesouvisí 

s APEXovou aktivitou v buňkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trichdb.org/
http://www.pfam.xfam.org/
http://www.trichdb.org/
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Obrázek 17: Proteiny identifikované pomocí hmotnostní spektrometrie. Hodnota skóre je uvedena jako 

logaritmus o základu 2. Informace o molekulové hmotnosti, přítomnosti transmembránové domény (TMD) a 

přítomnost signálního peptidu byly čerpány z www.trichdb.org. Anotace proteinových rodin a E-value 

z www.pfam.xfam.org. 

 

 

http://www.trichdb.org/
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7 Diskuze 

Izolovat solubilní proteiny mezimembránového prostoru mitochondrií či organel od 

nich odvozených prakticky není možné pomocí klasických biochemických metod. Vždy 

hrozí kontaminace matrixovými či cytosolickými proteiny nebo ztráta proteinů v průběhu 

izolace.  Mým cílem proto bylo najít jinou cestu, jak izolovat proteiny mezimembránového 

prostoru, která by tato omezení neměla. Zvolila jsem metodu APEXového značení, u níž je 

možné pomocí biotinylace proteinů tyto proteiny izolovat pomocí magnetických kuliček 

s navázaným streptavidinem. Nejprve však bylo nutné otestovat aktivitu APEXu a určit jeho 

lokalizaci. 

7.1 Aktivita APEXu v G. intestinalis 

 Po úspěšném vytvoření konstruktu s dimerickým APXem a opakované elektroporaci 

buněk G. intestinalis vždy došlo k okamžitému úhynu buněk. Na vině může být příliš silný 

promotor, který mohl způsobit velmi silnou expresi tohoto genu. Jelikož k velkému úhynu 

docházelo již před přidáním selekčního antibiotika, úhyn zřejmě nesouvisí s nízkou expresí 

genu pro rezistenci. 

 Je také možné, že nedošlo ke správnému sbalení proteinu a byl příliš zatížen 

chaperonový či degradační systém buněk. Nejspíše však byl dimerický APX pro buňky 

toxický, a proto jsem se rozhodla tento gen do dalších konstruktů nevyužít, ačkoliv jeho 

aktivita v buňkách by měla být pro moje účely dostačující (Martell et al., 2012). 

 Druhý konstrukt pro G. intestinalis obsahoval monomerický APEX (Enhanced 

APX), který byl již v tomto organismu použit (Einarsson et al., 2016) a vykazoval jistou 

aktivitu. Vytvořila jsem konstrukt nesoucí GiTom40, který byl exprimován pod nativním 

promotorem. Na C-konec byl vnesen V5 tag pro lokalizaci proteinu pomocí protilátek. 

V5 signál se podařilo lokalizovat v mitosomech, ale APEXovou aktivitu jsem zde 

nedetekovala. Je možné, že hemin špatně prostupuje buněčnými membránami a jeho 

koncentrace v mezimembránovém prostoru nebyla dostatečná, aby APEX mohl zaujmout 

správnou konformaci. Avšak ani po zvýšení koncentrace heminu v médiu nedošlo k detekci 

jeho aktivity v mitosomech, což mě vede k úvaze, že by na vině mohla být špatná 

konformace nejen APEXu, ale celého fúzního proteinu, což mělo nejspíš za následek 

degradaci patrnou z Obrázku 9.  
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Skutečnost, že V5 signál jsem detekovala v mitosomech, ale APEXová aktivita zde 

detekována nebyla, by mohla být vysvětlena tím, že pro detekci APEXové aktivity je třeba 

vyššího množství proteinu v daném kompartmentu (Lam et al., 2015). Pokud však díky 

nesprávné konformaci došlo k degradaci proteinu, došlo také k velkému poklesu jeho 

koncentrace, což mohlo způsobit, že jsem nedetekovala aktivitu APEXu.  

 Dalším pozorovaným jevem je detekce fluorescenčního signálu po barvení Amplex® 

UltraRed v cytoplasmě. Je možné, že protein GiTom40 je umístěn ve vnější mitosomální 

membráně, ale APEX není v mezimembránovém prostoru, jak jsem očekávala, ale nachází 

se v cytoplasmě. Jelikož fluorescenční látka vzniklá z Amplex® UltraRed může volně 

difundovat, mohlo by dojít k rozšíření tohoto signálu od mitosomů po celé buňce. Je ale také 

možné, že detekovaný fluorescenční signál po barvení Amplex® UltraRed vůbec nesouvisí 

s APEXem, ale zapříčinila ho jiná peroxidázová aktivita v buňce. U kontrolních buněk jsem 

ale zabarvení cytoplasmy nepozorovala. 

 Otázkou zůstává, co za útvar představuje vizualizovaný kulovitý útvar, který je 

lokalizovaný vždy v zužující se části buňky, který je viditelný na Obrázku 7.  Nejprve jsem 

se domnívala, že by se mohlo jednat o endocytovaný hemin, který by sám o sobě mohl 

reagovat s Amplex® UltraRed. Pozorování kontrolních buněk ale tuto hypotézu nepotvrdilo. 

Tento kulovitý útvar by mohl být degradační váček, kde byl shromážděn špatně sbalený 

fúzní protein, který ale vykazuje jistou APEXovou aktivitu. Barvení buněk pomocí 

diaminobenzidinu neukázalo žádnou fenotypovou změnu oproti kontrolním buňkám kmene 

WB. 

 Problémem při použití proteinu GiTom40 může být i samotná β-barrelová topologie 

tohoto proteinu, která může být náročnější na sbalování, než proteinová topologie α-

helikální, avšak z důvodu velice omezeného proteomu mitosomů nebylo jednoduché zvolit 

vhodný protein pro fúzi s APEXem. 

 Při porovnání různých APEXových proteinů docházím k závěru, že v budoucnu bude 

přínosné vytvoření konstruktu pro G. intestinalis s proteinem APEX2, použitý v této práci 

pro T. vaginalis. Protein APEX2 je lépe detekovatelný při nižních koncentracích fúzního 

proteinu v buněčném kompartmentu a vykazuje vyšší aktivitu než původní APEX  (Lam et 

al., 2015). 
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7.2 APEX2 v T. vaginalis 

 Pro vytvoření konstruktu pro organismus T. vaginalis byl vybrán protein z rodiny 

Mitochondrial Carrier Family číslo 51820. Proteiny této rodiny se nacházejí ve vnitřní 

mitochondriální membráně eukaryot, v T. vaginalis byla sekvence genu pro tento protein 

nalezena v jaderné DNA. Dle predikované aminokyselinové sekvence usuzuji, že by tento 

protein mohl mít α-helikální hydrofobní úseky, kterými by mohl být zanořen v membráně, 

ale o konkrétní topologii tohoto proteinu není známo více informací. 

 Z APEX proteinů byl vybrán APEX2 pro jeho lepší vlastnosti a aktivitu (Lam et al., 

2015). Gen pro APEX2 a gen č. 51820 byly zaklonovány do plazmidu TagVag2, kde je jako 

promotor použita 5´UTR oblast genu pro sukcinyl-koenzymA thiokinázu. Z důvodu 

zachování správné konformace a funkčnosti APEXu nebyla do konstruktu zaklonována 

žádná další molekulární značka. 

 Jak již bylo dříve zmíněno, aktivita APEXu je zcela závislá na dostupnosti heminu 

v médiu (Martell et al., 2012). Pokud byly buňky kultivovány v médiu bez heminu, nebyla 

detekována žádná aktivita, ale už s malým množstvím přidaného heminu byla aktivita 

APEXu zaznamenána. Zjistila jsem, že nemá vliv, zda jsou buňky kultivovány v přítomnosti 

heminu po několik pasáží, či jsou kultivovány v médiu bez heminu a hemin je přidán až do 

pasáže, která bude použita k pokusům. Je tedy pravděpodobné, že se tento kofaktor bez 

problému rychle váže do syntetizovaného apoproteinu.  

 Aktivita APEXu byla testována barvením Amplex® UltraRed, stejně jako v případě 

G. intestinalis. Z kolokalizace fluorescenčních signálů na Obrázku 10 usuzuji, že APEX je 

lokalizován v hydrogenosomech a zaujímá správnou konformaci. 

 Dalším krokem bylo barvení buněk T. vaginalis diaminobenzidinem. Buňky byly 

nejprve pozorovány pod světelným mikroskopem, a jelikož jsem pozorovala rozdíl mezi 

buňkami s konstruktem a kontrolními buňkami, nechala jsem zhotovit vzorky pro 

elektronovou mikroskopii. Ta odhalila tmavší zabarvení hydrogenosomů v buňkách 

s konstruktem oproti buňkám kontrolním. Dle snímku z elektronového mikroskopu 

(Obrázek 14) se mi zřejmě podařilo vizualizovat mezimembránový prostor 

hydrogenosomů. Z důvodu, že u kontrolních buněk nebyla přítomnost takového 

elektrondenzního signálu pozorávna, jedná se zřejmě o specifickou aktivitu APEXu. Měření 
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tloušťky světlých částí okolo zabarveného proužku nasvědčuje, že se jedná o 

hydrogenosomální membrány. 

 Při pozorování buněk s konstruktem elektronovým mikroskopem jsem si všimla, že 

buňky nemají pravidelný tvar. Ačkoliv buňky s konstruktem byly pozorovány živé i fixované 

již dříve světelným mikroskopem, nebyl pozorován odlišný fenotyp oproti kontrolním 

buňkám. Je však možné, že tento jev nebyl zaznamenán kvůli nedostatečnému zvětšení. 

Pravděpodobně se však nejedná o důsledek barvení buněk diaminobenzidinem. Kontrolní 

buňky byly totiž barveny paralelně s buňkami s konstruktem pomocí stejných roztoků. 

Nepravidelný tvar buněk s konstruktem proto spíše může souviset s přítomností konstruktu, 

se selekcí transformovaných buněk pomocí G418 nebo s vlastní APEXovou aktivitou. 

 APEX se v přítomnosti biotin-fenolu může chovat jako nespecifická biotin ligáza, 

která přenese aktivovanou formu biotinu na proteiny v jejím okolí (Lam et al., 2015). Toho 

bylo využito při tvorbě buněčných preparátů pro potvrzení lokalizace aktivity APEXu 

pomocí světelné mikroskopie. Dle Obrázku 16 dochází ke kolokalizaci fluorescenčních 

signálů a aktivita APEXu je lokalizována v hydrogenosomech či v jejich okolí. 

Lyzát z biotinylovaných buněk byl rovněž podroben analýze pomocí hmotnostní 

spektrometrie, která odhalila obohacení 29 proteinů u buněk s konstruktem oproti 

kontrolním buňkám kmene T1 (Obrázek 17). Tyto proteiny byly vyhledány na 

www.trichdb.org, a jejich příslušnost k proteinové rodině určena pomocí Pfam databáze 

www.pfam.xfam.org. Na základě homologních sekvencí je u některých proteinů 

predikována jejich funkce. V uvedených databázích u žádného z izolovaných proteinů 

nebyla predikována lokalizace, signální sekvence či transmembránová doména.  

 K proteinovému nabohacení došlo u několika ribozomálních proteinů, což 

pravděpodobně nesouvisí s přítomností APEXu v buňkách. Pro objektivní zhodnocení je 

nutné analýzu biotinylovaných proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie v budoucnu 

zopakovat. 

 Další skupinou nabohacených proteinů jsou tzv. hypotetické proteiny, které by mohly 

být lokalizované v hydrogenosomu. Mezi ně patří i nabohacený protein 51820 z 

Mitochondrial Carrier Family, který byl použit pro vytvoření konstruktu. Nalezení tohoto 

proteinu ve vyšší koncentraci než v kontrolních buňkách ukazuje, že aktivita APEXu je 

taková, jakou jsme očekávali. 

http://www.trichdb.org/
http://www.pfam.xfam.org/
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8 Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo otestovat novou metodu APEXového značení u 

anaerobních parazitických prvoků G. intestinalis a T. vaginalis. Pro G. intestinalis byly 

vytvořeny dva konstrukty, u jednoho z nich byla testována aktivita APEXu, u druhého 

bohužel došlo po transfekci k okamžitému úhynu buněk, což znemožnilo další práci. Zjistila 

jsem, že aktivita APEXu je závislá na dostupnosti a koncentraci hemových skupin v buňce. 

Nepodařilo se mi lokalizovat APEX v buňkách G. intestinalis, protože fúzní protein je 

nejspíš z důvodu špatné konformace degradován. V budoucnu bude třeba vytvořit nový 

konstrukt s transmebránovým proteinem s α-helikální strukturou, protože použití GiTom40 

s β-barelovou topologií je pro tyto účely zřejmě problematické. 

 Pro organismus T. vaginalis byl úspěšně vytvořen konstrukt a následně byla 

testována APEXová aktivita v transformovaných buňkách. Optimalizovala jsem reakce pro 

barvení buněk. Elektronová mikroskopie odhalila, že APEX by skutečně mohl být 

lokalizovaný v mezimebránovém prostoru, což bylo naším cílem. Přítomnost APEXu 

v buňkách má však fenotypové projevy, což jsem zjistila až díky elektronové mikroskopii. 

Dále byly pozorovány biotinem značené buňky pomocí světelného mikroskopu, což se zatím 

mnoha týmům nepodařilo. Biotinem označené proteiny byly také podrobeny hmotnostní 

spektrometrii, která mimo jiné odhalila nabohacení o hypotetické proteiny, z nich některé 

jsou zatím zcela neznámé. Hmotnostní spektrometrii biotinylovaných proteinů bude třeba 

zopakovat, abych mohla objektivně vyhodnotit a zanalyzovat nabohacené proteiny. Věřím 

ale, že tato nová metoda má velký potenciál pro studium buněčných kompartmentů a rychle 

se ujme při výzkumu různých organismů i mimo mou laboratoř. 
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