
4. METODY

Izolace a permeabilizace svalových vlriken

Izolace myofibril

Měřeni spoťeby kyslíku

Spojene enzymatické analýzy pro starroveni: ATP. ADP, PCr, keďin, laktiÍ,

pyruvát a speciÍické CK aktivity

Stanovení obsahu proteirrů a anorganického tbsfiítu

Spcifické fluorescenění značení CK mo|ekuly

Elektrotbreťcké dělení proteinů (SDS.PAGE)

Detekce proteinů stříbrem a CBB

KonfoMhí mikroskopie

Elektronová mikoskopie

FLIP metodapro detekci pohybu fluorescenčně značených molekul
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výsledky disertační práce jsou obsaženy ve ětyřecb následujících článcíclr které jsou

pub|ikovrírry nebo pňjaty k publikaci v ďbomých ěasopisech s IF.

( t ) Lcvels of energy.rs|ated metebo|ites in intacÍ and isolrted perfused-superfused rat

ske|eta| musc|es 1Štett et al. t9ll;

Práce zavedla metody měření metabolitů PCr/CK systému a kvantifikovala

energďicloj'stav kostemího svalu potkana: i) izolovaného pomocí metody,,freeze c|amping..

ii) po vasku|ámí izolaci iii) po regeneraci, současně perÍirndovanébo a supeďundovného

médiem' Hladina rnakoergrrich fosfátů v anoxii i po perfusi poklesl4 avšak kreatinovy náboj

[PCt]{[PCr]+[cr]) dosrihl stejné hodrroý u perfundované|ro.superfundovalrého svalu

váledem ke konEole (,freeze c|ampeď.). Konstantní keatinový nríboj indíkuje zachování

rovnováŽného ellergetického stavu u izolovaného perfundovaného-superťundovného

m. sacilis.



(2)' Creatinc kinase reaction in skinned rat psoas musc|e Íibres and their myofibri|s.

(Gregor et al. 1999).

?

Práce shmuje e-xperimentalní data lněření

kreatinkinasové aktivit-v vr.uzně připraverrých

pernreabilzovanýclr svaloých vlákrrech (obr. l) a

izolovan1i,ch myoÍibrilách. Statrovování

enrymatické aktiviý v myofibrilární írakci bylo

zatněřeno na Íbnotnén přímého přenosu ATP rnezi

nlyofibrilámi krcatinkinasolt a myosinovou

ATPasou. ke kvarrtitativrrímu posouzení ůrríku ATP

jako prodrrktu keatinkinasové reakce' Výsledky

představu.ií výcltozí bod pro další studíum PCI/CK

systému a fut1kce kreatinkinasy na rnoleku|ámí a

biochemické rirovní r' integrítě svalového vlákrra.

respektive rnyofi brily.

Fig'l Snimek ('l.EM) pemebiliavmýoh
v|áken z nt' psom připraver$ch růaými
mďodmi; v|e\,o nahoře - bezvápníkové
medtm, homi pravý roh - saponin
dolttí leyý Íoh - tritoD Txl00 a intaktni
v|ákno vlevém doinírn rohu jako
kontrola

(3). Substrrte channelling in a crealine kinase system of rat skeletrt muscle under

various pH. (Cregor et al. 2002)

Hodttoý kreatinkirrasové aktivity

v rnyolibri|ámi frakci určuji miru přírneho přenosu

AllP mezi CK vríeanou v MJinri sarkomery a

myosinovou A,l.Pasou. publikovarré v prvním

článku (Gregor et al. 1999)' Stanoveni závislosti

roz-sahu "substrate ch&rnelling" ATP na pH (obr.

2) ukazuje na možnost regulace podilu přírno

přenášetýh substrátů in vivo 1ak. aby v brrrloe byla

optimalizo\'ána distríbuce energie do míst s

llejvětšími energetíck1imi rrtrrok.",
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obr.2 Závislost substrale chame|lingu na
pH je popsma kvailratickou funkci (plná
ljnie) s ntuimem v hodnotě pll 6.95.
n*.erušovaré line zobrut!í jnteÍva| ve
kterém leží 95o,,'ó hoduot.(Gregor er al.
2003)



(4) Creetine kinrse binds more Íirmly to the A.band of rrbbit skeleÍa| muscle myoÍibri|s

in the pr$ence ofiÍs substrates. (Žrrrmanová et a|. 2007)

Čt'nu east projektu se soustředi|a na

interakcí CK s izolovanými myofibrilami. Byla

potvÍzena vazba Íluorescenčně znaěené CK v A.

pnrhu (dle lit. údajů v M.linii) sarkomery. PouŽitím

konfoká|ní mikoskopie s metodou FL|P byla

zjištěna silná pH ávislost která je v interPretďní

shodě s výsledky přímélro přenosu metabolitťt mezi

CK a rnyosinovu ATPasou (Gregor et al. 2002).

Současně bylo prokfuáno' Že přítonrnost CK

substrátů posiluje vazbu CK v M.linií myoÍibrily

(obr.3). Tďo silná vazba je rnzbytná k plnění

strrí<turrllní fimlice CK v Mlinii sarkomery a velmi

pravděpodobně i krealizaci přednostnilro

metabolického toku mezi CK a ATPasou, tedy

k řízení CK reakce v tomto kompaÍtmentu.

ť a

d

É 4

f r a

TIME l.l

Obr. 3 Pokles irtetráty 1luď6sc€nce v M.linii
srkomery, ktaý odpovída výměně molekul
CK.IAF v časg měřený metodou FLIP. ( ). ( ) a
( ) repÍ€zeuírjí pokls inr fluorercmce CK.
IAF molekrí s mváanýni substáty. ktď se
rreliší od kontroly (newedmo) (P< 0'o5). (o)
repreantují poklc int, flmr€ffie CK bez
substr*ů' který se liší od CK-L{F s€ subsřáty
(F<0,05).Uvedoné hodnoty jsou průněry *
s'E'M' ín:ó)
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