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Abstrakt
Metabolismus iontů železa patří mezi zásadní děje ve všech živých organismech a jeho správná regulace
je podstatná pro základní životní funkce. Homeostáze iontů tohoto kovu je úzce regulovaná, vyskytuje
se většinou jako součást různých proteinů a podílí se na mnoha oxidačně redukčních dějích. Naegleria
gruberi je nepatogenní, volně žijící prvok, který slouží jako laboratorní model pro studium blízce
příbuzné patogenní Naegleria fowleri. Tato práce se zabývá studiem vybraných metabolitů u N. gruberi,
které bylo možné detekovat a kvantifikovat pomocí moderních metabolomických metod a popsat
ovlivnění jejich exkrece v kultuře kultivované v prostředí s nedostatkem iontů železa. Zjištění vlivu
tohoto prostředí na energetický metabolismus prvoka patří mezi důležité aspekty pochopení
biologických procesů na buněčné úrovni. Tímto způsobem se podařilo prokázat signifikantní ovlivnění
exkrece některých metabolitů a prokázat flexibilitu metabolických drah jako následek snížené
přítomnosti iontů železa.
Další část této práce se věnuje enzymu alkoholdehydrogenáze, který byl objeven u tohoto prvoka. Mezi
netypické znaky enzymu patří N-terminální mitochondriální presekvence, napovídající o
mitochondriální lokalizaci enzymu, a vazba iontů železa jako prostetické skupiny. U N. fowleri se tento
enzym nenachází, což může vést k novým poznatkům vysvětlujícím rozdíly v jejich životních strategiích
na základě metabolických procesů. Podařilo se prokázat ovlivnění míry exprese tohoto proteinu v kultuře
s nedostatkem iontů železa. Následně byly zjištěny vlastnosti rekombinantního enzymu, týkající se
prostetické skupiny, koenzymu, optimální hodnoty pH a posléze i afinity k substrátům s cílem odhalení
funkce alkoholdehydrogenázy v metabolismu N. gruberi.

Abstract
The metabolism of iron ions is a crucial process in all living organisms and its correct regulation is
essential for basic life functions. Homeostasis of iron ions is closely regulated, it usually appears as a
component of various proteins and plays role in many oxidation-reduction reactions. Naegleria gruberi
is a non-pathogenic, free living protozoon, that serves as a laboratory model for closely related
pathogenic Naegleria fowleri. This work focuses on the study of selected metabolites of N. gruberi, that
were possible to detect and quantify by the means of modern metabolomic methods, and the influence
on culture cultivated in environment with lack of iron ions was shown. The discovery of effect of this
condition on the energetic metabolism of this protozoan is an important aspect of understanding the
biological processes on cellular level. This method proved a significant influence on certain metabolites
and modification of certain metabolic pathways as a direct effect of decreased availability of iron ions.
Second part of this work was focused on the enzyme alcohol dehydrogenase, that was found in the
genome of this protozoon. Unusual aspects of this enzyme include a N-terminal mitochondrial
presequence, prompting about mitochondrial localization, and utilization of iron ion as a prosthetic
group. In the genome of N. fowleri this enzyme was not found, this can lead to new findings explaining
the distinct life strategies of those organism, based on metabolic processes. The effect of cultivation in
environment with lack of iron ions on expression of this protein was described. Consecutively the
properties of the recombinant enzyme were described, such as the prosthetic group, coenzyme, optimal
value of pH and finally the affinity to chosen substrates, with the aim of determining the role of alcohol
dehydrogenase in metabolism of N. gruberi.
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1 Úvod
Železo je v přírodě široce zastoupený biogenní prvek, který se stal nedílnou součástí života na zemi
a významně se uplatňuje jako základní součást mnoha biochemických dějů již na buněčné úrovni.
V samotné buňce se ionty kovů vyskytují především jako součást proteinů, které plní různé role,
především pak figurují v různých oxidačně-redukčních dějích. Ionty železa se staly nepostradatelné
pro život, nicméně organismy se musely adaptovat různými strategiemi na jejich efektivní příjem.
Dostupnost železa je tedy významným předpokladem pro udržení prosperujícího života.
Naegleria fowleri je patogenní prvok, který žije volně v teplých, sladkých vodách. Fakultativně však
dokáže parazitovat u lidí a způsobuje takzvanou primární amébovou meningoencefalitidu (Carter,
1970). Léčba tohoto onemocnění je doposud nepříliš úspěšná a většinou končí úmrtím pacienta.
Modelový a nepatogenní organismus, Naegleria gruberi, je vhodný kandidát na studium
biochemických drah, které má s tímto parazitem společné. Příkladem může být reakce na prostředí
s nízkou dostupností iontů železa, což je předmětem této práce. Na druhé straně je také důležité
studovat, proč dva velmi podobné organismy mají tak významný rozdíl v patogenitě a co ho případně
způsobuje. Interakce parazita s hostitelem a jeho strategie při infekci, které mohou zahrnovat
biochemické procesy lišící se mezi těmito zástupci, jsou klíčové při identifikaci schopnosti virulence
a mohou přispět k poznatkům vedoucím k úspěšnému terapeutickému zásahu proti tomuto parazitovi.
Jedním z rozdílů mezi těmito zástupci je přítomnost enzymu alkoholdehydrogenázy u N. gruberi.
Tento enzym hraje důležitou roli v metabolismu mnoha parazitických prvoků, ale vyskytuje se i u
široké škály jiných organismů. Jeho vlastnosti se v mnohém liší a mohou mít rozmanitou funkci
v metabolických drahách.
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2 Literární přehled
2.1 Naegleria gruberi a Naegleria fowleri
Do třídy heterolobosea se řadí z hlediska parazitologie zajímavý organismus Naegleria fowleri. Je to
poměrně neznámý parazitický prvok, který fakultativně parazituje nejen u lidí a způsobuje
onemocnění zvané primární amébová meningoencefalitida. Toto onemocnění je téměř ve všech
případech smrtelné (Capewell et al., 2015). Nákaza počíná vstupem parazita do nosní dutiny, jeho
migrací podél čichového nervu až do mozku, kde způsobuje otoky a následnou nekrózu (Butt, 1966).
Blízkým příbuzným tohoto parazita je volně žijící améba Naegleria gruberi, která se využívá jako
laboratorní model pro studium tohoto parazita, díky snadné kultivaci (Fulton et al., 1984),
osekvenovanému genomu (Fritz-Laylin et al., 2010) a její nepatogenitě (Zysset-Burri et al., 2014).
V dnešní době se tento organismus stal cílem výzkumu bazálních tělísek a skládání bičíků vzhledem
k faktu, že N. gruberi umí přecházet mezi cystou, améboidní a flagelární formou, což lze také uměle
navodit in vitro (Fulton, 1974).
N. gruberi a N. fowleri se v přírodě vyskytují ve sladkých vodách a bahnitých půdách, jakými jsou
například řeky, jezera nebo bažiny (Page, 1967a; Page, 1967b). Markantní rozdíl mezi těmito kmeny
byl zaznamenán mimo jiné v kultivačních teplotách. Bylo popsáno, že v médiu bohatém na živiny
v přítomnosti bakterií se N. fowleri nejrychleji množí při teplotách okolo 40 °C a je schopna přežít
při teplotách dosahujících až 46 °C, zatímco N. gruberi preferuje nižší teplotu, okolo 25 °C a přežije
při teplotách nejvýše 37 °C (Griffin, 1972). Tento rozdíl v optimálních teplotních podmínkách by
mohl být jedním z hlavních důvodů proč je N. gruberi nepatogenní, případná nákaza by mohla být
potlačena horečkou jako reakcí imunitního systému na parazita.
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2.2 Metabolismus N. gruberi
N. gruberi se vyskytuje, kromě stádia cysty a flagelární formy, jako trofozoit, tedy metabolicky
aktivní jedinec, který přijímá potravu a rozmnožuje se. V tomto stádiu se jedná o typickou amébu.
Nemá cytoplasmický cytoskelet, pohybuje se pomocí výběžků cytoplasmy, zvaných pseudopodie
neboli panožky. Její výskyt je především ve vodě a v bahně, čemuž také odpovídá fagocytóza bakterií
jako potravy, nicméně je možné je kultivovat i v axenické kultuře (Balamuth, 1964). Osekvenování
genomu (Fritz-Laylin et al., 2010) umožnilo sestrojit teoretickou metabolickou mapu (Opperdoes et
al., 2011) na základě dostupných dat, která poukazuje na některé zajímavé i nečekané vlastnosti
tohoto organismu. Obecně se N. gruberi vyznačuje velkým jádrem, početnými mitochondriemi a
potravními i kontraktilními vakuolami, patrná je také přítomnost endoplasmatického retikula (Fulton,
1970). Má Golgiho aparát, i když není morfologicky rozeznatelný a vytváří netypické tubulární útvary
(Herman et al., 2017). N. gruberi je všeobecně považována za aerobního eukaryota, nicméně již při
publikaci genomu byly náznaky, že se v některých vlastnostech vymyká učebnicovému příkladu,
protože má geny, které by se očekávaly spíše u anaerobních organismů.
Hlavní dráha energetického metabolismu N. gruberi, kultivované v médiu bohatém na glukózu,
začíná glykolýzou, pro kterou byly nalezeny všechny relevantní geny (Fritz-Laylin et al., 2010). První
zvláštností je přítomnost fruktokinázy i glukokinázy a absence hexokinázy, což v jisté míře omezuje
variabilitu zásobních látek. I v axenickém médiu M7 (Fulton, 1974) se využívá glukóza jako sacharid
poskytující energii. Další zajímavou modifikací glykolýzy je přítomnost enzymu pyrofosfát
dependentní fosfofruktokinázy, místo běžné ATP dependentní fosfofruktokinázy a enzymu pyruvát,
fosfát dikinázy místo běžné pyruvát kinázy. Tyto modifikace jsou známy i u jiných parazitických
protist a důvodem pro ně je zvýšení efektivity energetického metabolismu, tedy celkového výtěžku
ATP. Je ale také možné, že tyto enzymy hrají úlohu v glukoneogenezi. Alkoholová ani laktátová
fermentace nejsou u N. gruberi pravděpodobné, protože enzymy těchto reakcí se účastní, podle
dostupných informací, jiných metabolických drah (Opperdoes et al., 2011).
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Metabolismus N. gruberi je poměrně zajímavý svou flexibilitou, nesoucí některé prvky známé z
anaerobní respirace. V přítomnosti kyslíku se získává ATP v mitochondrii z Krebsova cyklu, jehož
všechny enzymy jsou u N. gruberi kódovány, a dýchacího řetězce. Byly nalezeny i enzymy pro
dismutaci malátu. Zvláštností je pak přítomnost enzymu alternativní oxidázy, podobnému rostlinným
homologům (Fritz-Laylin et al., 2010), jehož pravděpodobná funkce v aerobním metabolismu je
regenerace redukovaných koenzymů. Tento enzym se nachází i u dalšího významného parazita,
Trypanosoma brucei, kde krevní stádium spoléhá na alternativní oxidázu jako na jedinou terminální
oxidázu (Clarkson et al., 1989). Další zajímavostí je přítomnost železné hydrogenázy, což je enzym
anaerobního metabolismu produkujícího elementární vodík (Atta a Meyer, 2000). Funkce
hydrogenázy u N. gruberi není zcela známá, jelikož se jedná o aerobní organismus, který nevykazuje
známky anaerobní kultivace. Nicméně elementární vodík je N. gruberi prokazatelně produkován
(Tsaousis et al., 2014). Lokalizace hydrogenázy je normálně předpokládána v mitochondrii
(Opperdoes et al., 2011), ale experimentální výsledky poukazují na aktivitu v cytosolu (Tsaousis et
al., 2014), což je naznačováno i u některých jiných organismů (Nývltová et al., 2013; Šuťák et al.,
2012).
U N. gruberi byly nalezeny homology peroxinů, proteinů účastnících se biogeneze peroxisomů a i
proteiny s možnou sekvencí transportu do peroxisomu (Opperdoes et al., 2011). Nicméně nebyla
doposud morfologicky ani biochemicky potvrzena přítomnost těchto organel.
Aminokyseliny hrají důležitou roli v organismu, nejen jako základní součásti proteinů. Jsou využity
i v biochemických drahách, jako prekurzory různých látek, či donory některých skupin.
Metabolismus aminokyselin umožňuje jejich využití i jako zdroje energie. Je tedy podstatné pro
buňku umět tyto látky přeměňovat, případně využít jako zdroj potřebných metabolitů. U N. gruberi
byl nalezen kompletní set enzymů umožňující katabolismus všech dvaceti přirozených aminokyselin
(Opperdoes et al., 2011) a navíc enzymy umožňující metabolismus některých modifikovaných
aminokyselin, pocházejících například z buněčných stěn bakterií (Rogers et al., 1980). Metabolismus
aminokyselin je tedy možná významný jako zdroj energie. Některé komplikovanější aminokyseliny,
například methionin, ale N. gruberi neumí syntetizovat, musí být tedy přijímány z okolí (Fulton et
al., 1984).
Celá hypotetická mapa metabolismu N. gruberi je ukázána na obrázku 1, strana 5. Je nutné
podotknout, že je sestavená na základě teoretických dat, tedy osekvenovaného a anotovaného
genomu. Například přítomnost ukázaného peroxisomu nebyla u N. gruberi doposud potvrzena.
Podobně aktivita enzymu hydrogenázy, která je v mapě predikována do mitochondrie, byla později
experimentálně naměřena v cytosolu (Tsaousis et al., 2014). Jisté odchylky od teoreticky
předpovězeného systému jsou tedy pravděpodobné a kompletní metabolismus ani jeho flexibilita u
tohoto prvoka není stále zcela známa.
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Obrázek 1, Hypotetická metabolická mapa Naegleria gruberi sestavená na základě genomu organismu.
P5P: pentóza-5-fosfát, ACP: acyl carrier protein (acyl-transportující protein), G-6-P: glukóza-6-fosfát,
F-6-P: fruktóza-6-fosfát, Fru-1,6-P2: fruktóza-1,6-bisfosfát, DHAP: dihydroxyacetonfosfát, GAP: glyceraldehyd-3-fosfát,
G-1,3-P2: glycerát-1,3-bisfosfát, 3-PGA: glycerát-3-fosfát, 2-PGA: glycerát-2-fosfát, PEP: fosfoenolpyruvát,
GTP: guanosin-trifosfát, GDP: guanosin-difosfát, FAD: flavin adenin dinukleotid, FADH2: redukovaný flavin adenin
dinukleotid, FAS: fatty acid synthase (syntáza mastných kyselin), Enzymy: 1: α- a β-amyláza, 2: α- a β-glukosidáza a
glukoamyláza, 3: přenašeč cukrů, 4: glukokináza, 5: fosfoglukóza izomeráza, 6: ribokináza axylulokináza,
7: fruktokináza, 8: pyrofosfát dependentní fosfofruktokináza, 9: fruktózo-bisfosfát aldoláza, 10: triozofosfát izomeráza,
11: glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza, 12: fosfoglycerát kináza, 13: fosfoglycerát mutáza, 14, enoláza, 15: pyruvát
kináza, 16: pyruvát fosfát dikináza, 17: glycerol kináza, 18: glycerol-3-fosfát dehydrogenáza, 19: D-laktát dehydrogenáza,
20: fofoenolpyruvát karboxykináza, 21: aspartát aminotransferáza, 22: malát dehydrogenáza (cytosolická), 23: adenylát
kináza, 24: pyruvát dehydrogenáza, 25: citrát syntáza, 26: akonitáza, 27: isocitrát dehydrogenáza, 28: 2-oxoglutarát
dehydrogenáza, 29: sukcinyl-CoA syntetáza, 30: sukcinát dehydrogenáza, 31: fumarát dehydratáza, 32: malát
dehydrogenáza (mitochondriální), 33: pyruvát dekarboxyláza, 34: alkohol dehydrogenáza, 35: acetát:sukcinát
CoA-transferáza, 36: malát dehydrogenáza (dekarboxylující), 37: glutamát dehydrogenáza, 38: (Fe) hydrogenáza,
39: nitrát reduktáza, 40: citrát lyáza, 41: acetyl-CoA karboxyláza, 42: S-acetyltransferáza, 43: S-malonyltransferáza,
44: syntáza mastných kyselin, 45: Acyl-CoA syntetáza, 46: Acyl-CoAdehydrogenáza/oxidáza, 47/48: oxidační komplex
beta oxidace mastných kyselin, 49: thioláza, 50: NADH-dependentní fumarát reduktáza, 51: izocitrát dehydrogenáza
(NADP). Převzato a upraveno z Opperdoes et al., 2011.
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2.3 Železo v živých systémech
Železo a jeho ionty se vyskytují v nejrůznějších prostředích a během evoluce se staly nedílnou
součástí živých organismů. Zejména zajímavá je vlastnost železa přecházet mezi několika
přechodovými stavy a potažmo figurovat v transportu elektronů. To umožňuje funkci základních
biochemických drah, jako například fotosyntézy, dýchacího řetězce, nebo vazby kyslíku na
haemoglobin. V buňkách se železo nachází ve formách iontů, nejčastěji Fe2+ a Fe3+ (Greenwood a
Earnshaw, 1997).
Samotné volné ionty železa by organismus nebezpečně poškodily, zejména protože katalyzují
Fentonovu reakci, při které vznikají reaktivní kyslíkové radikály. Proto jsou volné ionty udržovány
v nízkých koncentracích. To je dosaženo například vázáním iontů železa na proteiny, jako je
například zásobní ferritin, nebo transportní transferrin (Kohgo et al., 2008). Enzymy ho pak obsahují
ve formě hemu, železosirných center, nebo přímo vázané koordinačně kovalentní vazbou na některé
aminokyseliny, jako jsou například aspartát, glutamát, histidin nebo tyrosin (Bonaccorsi Di Patti et
al., 2014).

2.3.1 Metabolismus iontů železa
Nejčastěji se ionty železa v organismu vyskytují jako součást různých proteinů. Pro to je potřeba
nejprve ionty železa přijmout z vnějšího prostředí, někdy ve formě metaloproteinu. Následuje jeho
zpracování a poté syntéza cílového enzymu. Celý proces se různě liší podle organismů, například
trypanosomy nemají celý systém syntézy hemu a musí jeho prekurzory získávat z okolí (Salzman et
al., 1982), zatímco jiný krevní parazit, plasmodium, má celou dráhu syntézy hemu (Bonday et al.,
1997; Van Dooren et al., 2006).

2.3.1.1 Příjem železa
Pro živé systémy není vždy snadné získat ionty železa ze svého prostředí, což je u širokého spektra
mikroorganismů kompenzováno funkcí biologických chelátorů iontů železa, takzvaných sideroforů
(Boukhalfa a Crumbliss, 2002). Velmi významná je role iontů železa u patogenů, kde byly dokázány
vztahy mezi siderofory a virulencí daného organismu (Neilands, 1995), což souvisí i se strategií
obrany hostitele. Ionty železa jsou tedy nezbytné pro podporu života v dané lokalitě, což bylo ukázáno
i na příkladu fytoplanktonu v oceánu, u kterého se za dostatku živin ukázala koncentrace iontů železa
jako limitující faktor růstu (Martin et al., 1990).
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Existuje řada strategií příjmu a zpracování iontů železa, mezi které patří transport do buňky
specifickými receptory, využití sideroforů, internalizace proteinů obsahující železo a jeho uvolnění
snížením pH tvorbou lysozomů (Blanton et al., 1990), redukce extracelulárních železitých iontů na
železnaté a jejich následný příjem (Deneer et al., 1995). Způsob příjmu iontů železa není u N. gruberi
experimentálně popsán. V přírodě jsou hlavním zdrojem těchto iontů zřejmě bakterie z potravy
(Balamuth, 1964), ale může je získávat také ze svého okolí. Během pokusů o axenickou kultivaci se
pokládal hematin z média za esenciální pro růst kultury (Fulton et al., 1984) a byly anotovány proteiny
hrající roli při příjmu iontů železa, například tzv. ferric reduktáza (XP_002677423.1), ferroxidáza
(XP_002678475.1, XP_002676421.1, XP_002671008.1) a množství permeáz (Grigoriev et al.,
2012). Po publikaci genomu byly objeveny některé enzymy pro syntézu hemu de novo (Cenci et al.,
2016), což by mohlo naznačovat schopnost syntézy hemu, ale není známo, zda ve skutečnosti probíhá.
Příjem iontů železa a jeho homeostáze zůstává nepříliš prozkoumanou oblastí metabolismu
N. gruberi, protože ani přítomnost enzymů nedokazuje průběh daných metabolických drah a studie
zabývající se přímo danou problematikou nebyly doposud provedeny.

2.3.1.2 Syntéza hemu
Syntéza hemu je poměrně komplikovaným procesem, který je dobře zmapovaný a konzervovaný u
rozličných organismů. Jeho průběh je zobrazen na obrázku 2, strana 8. U N. gruberi bylo analýzou
genomu a využitím bioinformatiky identifikováno několik enzymů této dráhy, a to konkrétně
glutamyl-tRNA
syntetáza,
glutamát-1-semialdehyd
2,1-aminomutáza,
kyslík-nezávislá
koproporfyrinogen III oxidáza a ferrochelatáza (Cenci et al., 2016). Tyto enzymy naznačují
přítomnost dráhy biosyntézy hemu, nicméně otázkou zůstává, zda i ostatní potřebné enzymy jsou
přítomny a jestli je tedy zajištěna kompletní dráha. Také je zvláštní, že první dva zmíněné proteiny
se nevyskytují u opisthokont a pravděpodobně ani dalších heterotrofických eukaryotů, ale vyskytují
se u bakterií (Panek a O’Brian, 2002), eukaryotů s plastidem (Brzezowski et al., 2015) nebo u
anaerobních organismů (Kim et al., 2015), kde se běžně vyskytují. Otázkou je, zda jsou tyto enzymy
získané laterálním genovým přenosem a jakou úlohu doopravdy plní.
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Obrázek 2, Syntéza hemu u zástupců eukaryot. Černě je zvýrazněna dráha opisthokont a pravděpodobně
dalších heterotrofických eukaryotů, šedě je zvýrazněna alternativní dráha známá z bakterií a plastidů řas.
V závorce jsou zkratky odpovídajících bakteriálních proteinů. ALAS: 5-aminolevulát syntáza, GltX:
glutamyl-tRNA syntetéza, GTR: glutamyl-tRNA reduktáza, GSA-AT: glutamát-1-semialdehyd 2,1aminomutáza, ALAD: delta-aminolevulát dehydratáza, PBGD: porfobilinogen deamináza, UROS:
uroporfyrinogen III syntáza, UROD: uroporfyrinogen dekarboxyláza, CPOX/HemF: koproporfyrinogen III
oxidáza, CPOX/HemN: kyslík-nezávislá koproporfyrinogen III oxidáza, PPOX/HemY: kyslík-dependentní
protoporfyrinogen oxidáza, PPOX/HemG: menaquinon-dependentní protoporfyrinogen oxidáza, FeCH:
ferrochelatáza. Převzato a upraveno z Cenci et al., 2016

2.3.1.3 Skladba železosirných center
Existují čtyři hlavní systémy skladby železosirných center, které se v různých kombinacích nachází
u všech organismů. ISC (dráha skládání železosirných center, iron-sulphur cluster assembly system),
SUF (faktory využívající síru, sulphur utilization factors), NIF (fixace dusíku, nitrogen fixation) a
CIA (cytosolická dráha skládání železosirných center, cytosolic iron–sulphur cluster assembly) (Ali
a Nozaki, 2013).
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ISC mechanismus využívá cysteinu jako zdroje síry. Enzym IscS předá aktivovanou síru na IscU,
který slouží jako lešení pro syntézu železosirných center. Z toho se pak vzniklé železosirné centrum
inkorporuje přímo, nebo za pomoci dalšího proteinu, do cílového apoproteinu. Tento systém je
popsán jak na bakteriích (Zheng et al., 1998), tak v mitochondrii (Strain et al., 1998). V principu je
tomuto systému podobná i dráha SUF, hlavním rozdílem je využití zcela jiných proteinů a výskyt
v odlišných organismech nebo organelách (Ali a Nozaki, 2013; Mihara et al., 1997). CIA je
cytosolická dráha pro maturaci cytosolických a jaderných železosirných proteinů (Hausmann et al.,
2005). Poslední systém, NIF byl objeven u nitrifikačních bakterií (Olson et al., 2000). Hlavními
komponenty jsou proteiny NifS a NifU, kde první protein hraje roli cystein desulfurázy (Zheng et al.,
1993) a předává aktivní síru na NifU, který funguje jako pomyslné lešení pro skladbu železosirného
centra (Ali a Nozaki, 2013). Původně byla tato dráha pokládána za nezbytnou pouze pro syntézu
enzymu nitrogenázy, později se ukázalo, že slouží i pro syntézu železosirných center pro jiné využití
(Nývltová et al., 2013; Olson et al., 2000)
Také u N. gruberi byly objeveny komponenty systému skládání železosirných center, a to proteiny
nezbytné pro jejich syntézu, jako jsou cystein desulfuráza, frataxin a NifU podobný protein
(Opperdoes et al., 2011). Využití NIF systému by se zdálo nepravděpodobné, protože se převážně
nachází u mikroaerofilních nebo anaerobních organismů (Ali a Nozaki, 2013). Nicméně je podstatné,
že N. gruberi vykazuje některé známky anaerobních organismů, a tedy by tato adaptace mohla být
další známkou této schopnosti. NIF systém byl objeven i u dalších eukaryotických organismů,
Entamoeba histolytica (Ali et al., 2004) a Mastigamoeba balamuthi, u které jsou dva nezávislé NIF
systémy, jeden v cytosolu a druhý v mitochondrii (Nývltová et al., 2013).

2.4 Alkohol dehydrogenáza (EC 1.1.1.1)
Alkoholdehydrogenáza je enzym katalyzující přeměnu mezi alkoholem a aldehydem, případně
ketonem. Jako koenzym reakce figuruje NAD +, případně NADP+. Konkrétní funkce enzymu se liší
podle organismu, celulární lokalizace i metabolické dráhy. U živočichů často figuruje v detoxikaci
alkoholů, zejména etanolu, který oxiduje na acetaldehyd. To umožňuje konzumaci alkoholických
nápojů, ale funguje i jako metoda detoxifikace alkoholu vyskytujícího se přirozeně v potravě nebo
produkovaného střevní flórou. Mezi další role alkoholdehydrogenáz u živočichů patří i metabolismus
některých hormonů, (Höög et al., 2001) nebo retinolu (Yang et al., 1994). U kvasinek, některých
bakterií a dalších organismů dochází k alkoholové fermentaci, kdy se pyruvát mění na acetaldehyd a
následně na etanol a tím se regeneruje oxidovaná forma koenzymu NAD+ nebo NADP+ (Young et
al., 1982). Alkoholdehydrogenázy se nacházejí i u rostlin, kde hrají roli v metabolismu a produkci
atraktantů (Garabagi et al., 2005), rozmnožování (Van Eldik et al., 1997) a uchování semen (Zhang
et al., 1995). Bylo dokázáno, že jediná aminokyselina může mít významný vliv na termální stabilitu
alkoholdehydrogenázy u Entamoeba histolytica (Goihberg et al., 2008).
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2.4.1 Historie alkoholdehydrogenáz
Enzym alkoholdehydrogenáza byl poprvé izolován a krystalizován z kvasinky Saccharomyces
cerevisiae v roce 1937 (Negelein a Wulff, 1937). Následovaly objevy a charakteristika tohoto enzymu
u různých organismů, z nichž je důležitá alkoholdehydrogenáza z koňských jater (Bonnichsen a
Wassen, 1948). Na té proběhlo mnoho pokusů ohledně kinetiky enzymu, mechanismu reakce a jeho
inhibitorů (Theorell a McKee, 1961). V šedesátých letech byla objevena alkoholdehydrogenáza
s významně odlišnou homologií u Drosophilla melanogaster (Johnson a Denniston, 1964). Potvrzena
byla i přítomnost iontu zinku jako prostetické skupiny (Vallee a Hoch, 1955), který byl evolučně
zřejmě funkčně využit po ustanovení aerobické atmosféry (Jörnvall et al., 2013).

2.4.2 Klasifikace alkoholdehydrogenáz
Od dob objevu alkoholdehydrogenáz a podobných enzymů bylo nutné zavést různé skupiny pro jejich
rozdílnou klasifikaci. S novými objevy se postupem času ustálilo dělení na dvě superskupiny SDR
(short-chained dehydrogenase/reductase, krátké dehydrogenázy/reduktázy) a MDR (medium-chained
dehydrogenase/reductase, dlouhé dehydrogenázy/reduktázy). Přibylo mnoho různých skupin
enzymů, mimo „běžných“ alkoholdehydrogenáz, které jsou přiřazeny nejen podle jejich funkce,
evolučních změn, strukturní podobnosti, ale i podle pozice významných segmentů v řetězci, případně
ve struktuře proteinu (Jörnvall et al., 1981). Zjednodušeně lze říci, že alkoholdehydrogenázy ze
skupiny SDR se skládají z jedné podjednotky, zatímco ze skupiny MDR mají dvě podjednotky a často
jsou jejich součástí ionty zinku, figurující jako součást katalytického centra nebo plnící strukturní roli
(Sytkowski a Vallee, 1976).
Superskupinu MDR lze pak dělit na množství skupin, mezi kterými je nejvýznamnější skupina
alkoholdehydrogenáz, kam patří většina zvířecích, rostlinných a glutathion-dependentních
formaldehyd dehydrogenáz, dříve známých také jako alkoholdehydrogenázy typu III. Další skupiny
zahrnují některé tetramerní alkohol dehydrogenázy kvasinek (yADH), threonin dehydrogenázy
(TDH), cinnamyl alkohol dehydrogenázy (CAD) a mnoho dalších (Hedlund et al., 2010). Je patrné,
že klasifikace enzymů není jednoznačná věc a s velkou pravděpodobností se bude nadále vyvíjet,
jelikož i dnes zůstávají vlastnosti mnoha enzymů neznámé
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2.4.3 Alkoholdehydrogenázy obratlovců
U obratlovců, především u savců jsou alkoholdehydrogenázy rozděleny do šesti skupin. Jsou
považovány za evolučně uzpůsobené konkrétním funkcím a mohou být různě aktivní během různých
stádií života, nebo v rozdílných orgánech (Höög et al., 2001; Lee et al., 2003; Seitz et al., 1993).
Do první skupiny alkoholdehydrogenáz patří například již zmíněná alkoholdehydrogenáza
z koňských jater, nebo lidská z jater, která je ze všech skupin největší mírou zodpovědná za
detoxifikaci etanolu (Sytkowski et al., 1976). Její studium u člověka je spojené s náchylností na vznik
závislosti na alkoholu (Luczak et al., 2006). Zajímavostí u této skupiny alkoholdehydrogenáz, kterou
lze použít i pro rozlišení od ostatních skupin, je její inhibice pyrazolem (Vallee a Bazzone, 1983).
Druhá skupina alkoholdehydrogenáz patří k méně prozkoumaným a vysoce variabilním, funkce
lidské není doposud zcela objasněna. Spekuluje se o funkci v metabolismu retinolu (Hellgren et al.,
2007), nicméně u hlodavců se jejich aktivita týká spíše metabolismu chinonů (Svensson et al., 1999).
Akoholdehydrogenázy třetí skupiny bývají označovány také jako glutathion-dependentní
formaldehyd dehydrogenázy. Jsou považovány za evolučně nejpůvodnější a konzervované formy
zinek obsahujících alkoholdehydrogenáz, z kterých se evolučně oddělily ostatní skupiny a následně
diverzifikovaly (Danielsson et al., 1994). Nachází se u široké škály organismů, v jejichž metabolismu
figuruje glutathion a jsou klíčovým regulačním enzymem hrající roli v metabolismu oxidu dusnatého
(Liu et al., 2001). V některých případech je naznačena i role v metabolismu retinolu (Cañestro et al.,
2003) a detoxifikaci formaldehydu (Hedberg et al., 2000). Současně má tento enzym prokázanou
aktivitu i pro ethanol (Lee et al., 2003).
Čtvrtá skupina alkoholdehydrogenáz byla izolována z žaludku člověka a slouží jako první účinný
enzym při detoxifikaci pozřeného ethanolu. Jeho primární role je ale v metabolismu retinolu (Chou
et al., 2002). U této skupiny byly u některých organismů popsány i NADP + dependentní
alkoholdehydrogenázy, což je pravděpodobně následek konkrétní metabolické dráhy a směru reakce,
kterou tento enzym katalyzuje (Peralba et al., 1999).
O posledních dvou skupinách toho není příliš známo. Pátá skupina byla nalezena pouze na úrovni
mRNA u člověka (Strömberg a Höög, 2000), ale nepodařilo se jí zatím strukturně ani funkčně popsat.
Šestá skupina se u primátů nenalézá vůbec a byla objevena poměrně nedávno, původně se pokládala
za součást páté skupiny (Östberg et al., 2015).
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2.4.4 Další skupiny alkoholdehydrogenáz
2.4.4.1 Kvasinky
U kvasinek je přítomno víc enzymů, které se řadí mezi alkoholdehydrogenázy. Vyskytují se jako
nedílná a historicky dlouho známá součást metabolismu a dají se rozdělit do několika skupin. Mezi
klasické, ethanol produkující dimerizující alkoholdehydrogenázy patří u kvasinek pouze Adh3p
(Knoll a Pleiss, 2008). U S. cerevisiae byl popsán zajímavý metabolický mechanismus, zvaný redoxní
člunek, který zajišťuje nepřímý transport NADH z mitochondrie do cytosolu v anaerobních
podmínkách (Bakker et al., 2000).
Redoxní člunek funguje na principu oxidace ethanolu a redukce NAD +. Redukovaná ani oxidovaná
forma koenzymu, nemůže volně procházet přes membrány mitochondrie (von Jagow a Klingenberg,
1970), ale ethanol i acetaldehyd mohou. Během anaerobní respirace vzniká v mitochondrii kvasinky
NADH, které musí být transportováno do cytosolu (Nissen et al., 1997). Pomocí
alkoholdehydrogenázy Adh3p je tedy v mitochondrii NADH oxidováno na NAD+ za současné
přeměny acetaldehydu na ethanol. Prostou difuzí se ethanol dostane do cytosolu, kde je oxidován zpět
na acetaldehyd alkoholdehydrogenázou Adh1p nebo Adh2p, které zároveň redukují NAD+ na NADH.
Schéma tohoto procesu je ukázáno na obrázku 3, strana 13.
Další alkoholdehydrogenázy S. cerevisiae se řadí do skupiny yADH, které často tvoří trimery nebo
tetramery (Knoll a Pleiss, 2008). Již zmíněná Adh1p kvasinek je enzym zodpovědný za finální krok
anaerobní fermentace glukózy v cytosolu a tedy tvorbu etanolu (Wills et al., 1982). Adh2p je
exprimován pouze během aerobní kultivace a přeměňuje akumulovaný etanol na acetaldehyd. Spolu
s alkoholdehydrogenázou první třídy přispívá k homeostáze NAD+ a NADH (Wills et al., 1982). U
kvasinek se nachází i Adh4p, ale je pouze minimálně exprimována (Drewke a Ciriacy, 1988). Bylo
naznačeno, že se tento typ v kvasinkách exprimuje pouze při snížené dostupnosti iontů zinku, kdy
nahrazuje funkci alkoholdehydrogenázy Adh1p ze stejného organismu, protože k její správné funkci
je využito méně iontů kovu (Yuan, 2000). Bylo naznačeno, že Adh4p může vázat i ionty železa (Bird
et al., 2006). Zajímavostí je, že i když byl tento enzym experimentálně lokalizován do mitochondrie
(Huh et al., 2003), nezvyklá je absence N-terminální mitochondriální presekvence, která bývá
běžným znakem pro import proteinu do mitochondrie. Další alkoholdehydrogenázy S. cerevisiae patří
do jiných skupin a jejich funkce jsou rozlišné.
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Obrázek 3. Schéma funkce redoxního člunku u S. cerevisiae, který umožňuje transport NADH z mitochondrie
do cytosolu. NADH je nejprve alkoholdehydrogenázou oxidováno na NAD+ za současné redukce
acetaldehydu na ethanol. Ten projde membránami mitochondrie difuzí a v cytosolu se oxiduje zpět na
acetaldehyd za vzniku NADH. Převzato a upraveno z Bakker et al., 2000.

2.4.4.2 Trichomonády
U Trichomonas vaginalis, parazitického prvoka člověka, který způsobuje pohlavně přenosnou nemoc
trichomoniázu, bylo objeveno množství alkoholdehydrogenáz (Carlton et al., 2007). Blíže byla
studována alkoholdehydrogenáza, která je specifická pro sekundární alkoholy, a bývá často nalézána
u bakterií. Získána byla pravděpodobně laterárním genovým přenosem. Konkrétně se zjistilo, že se
využívá na konverzi exogenního acetátu na isopropanol, což umožňuje homeostázi koenzymu
NADPH (Šuťák et al., 2012).
Podobně i příbuzný organismus Tritrichomonas foetus má zmíněnou alkoholdehydrogenázu
specifickou pro sekundární alkoholy (Kleiner a Johnston, 1985). Později se ukázalo, že tato
alkoholdehydrogenáza slouží podobně k udržení rovnováhy NADPH (Čerkasovová et al., 1984).
Také je známo, že glykolýzou produkuje stopové množství ethanolu. Zajímavostí je, že T. foetus
rezistentní na lék metronidazol, které vykazují snížený hydrogenosomální metabolismus, produkují
větší množství ethanolu, jako následek uzpůsobení cytosolické dráhy energetického metabolismu.
Podobně se zvyšuje množství produkovaného ethanolu při kultivaci T. foetus v médiu s nedostatkem
iontů železa. To je vysvětleno závislostí energetických metabolických drah hydrogenosomu na
iontech železa, které jsou součástí důležitých enzymů v této organele (Vaňáčová et al., 2001).
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2.4.4.3 Entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica je smrtelný střevní parazit, který patří mezi améboidní organismy. Způsobuje
závažnou měňavkovou úplavici. Byla u ní nalezena NADP-dependentní alkoholdehydrogenáza
EhADH1 specifická pro sekundární alkoholy, stejně jako u trichomonád (Kumar et al., 1992), její
role není doposud zcela známa. E. histolytica také vylučuje ethanol jako koncový produkt glykolýzy,
kterým regeneruje NAD+, což je zprostředkováno enzymem EhADH2. Ten je nezbytný pro energický
metabolismus améby a byla popsána jeho dvojí funkce jako aldehyd-alkohol dehydrogenáza (Pineda
et al., 2013) Tato alkoholdehydrogenáza byla pravděpodobně získána laterárním genovým přenosem
od bakterií (Rosenthal et al., 1997). Je nutné poznamenat, že u tohoto enzymu byla dokázána potřeba
dostupnosti iontů železa jako prostetické skupiny. Jejich nedostupnost naruší celou dráhu fermentace
a ovlivní životaschopnost organismu (Espinosa et al., 2009). Další objevená alkoholdehydrogenáza
u E. histolytica, EhADH3, není závislá na přítomnosti iontů železa (Rodríguez et al., 1996) a má
doposud neznámou funkci. Nicméně bylo experimentálně dokázáno, že i když má aktivitu běžné
alkohol dehydrogenázy a preferuje delší primární alkoholy, nachází se zajímavě na povrchu trofozoitů
a její overexprese v buňce stimuluje imunitní odpověď hostitele (Davis et al., 2009).

2.4.4.4 Giardia intestinalis
U tohoto parazitického prvoka člověka a dalších obratlovců byly nalezeny dvě
alkoholdehydrogenázy. Mimo předpokládaný enzym GIADH3, u kterého se nepodařilo prokázat
expresi u trofozoitů (Dan a Wang, 2000) je u G. Intestinalis podobně jako u E. histolytica
aldehyd-alkohol dehydrogenáza, známá jako ADHE. Ta je zodpovědná za tvorbu ethanolu, jako
odpadního produktu energetického metabolismu (Sánchez, 1998).

2.4.5 Železo vázající alkoholdehydrogenázy
Z hlediska metabolismu iontů železa je zajímavá skupina železo vázajících alkoholdehydrogenáz.
Takovéto alkoholdehydrogenázy se dříve považovaly za samostatnou skupinu, ale časem se zjistilo,
že jsou rozprostřeny do mnoha existujících skupin alkoholdehydrogenáz, ale i jiných skupin proteinů,
jako jsou například hydroxyacid-oxoacid transferázy, maleylreduktázy, laktaldehyd:propandiol
dehydrogenázy a další. Důvodem tohoto rozptylu zdánlivě koherentní skupiny proteinů je zřejmě
laterální genový přenos (Gaona-López et al., 2016). Železo vázající alkoholdehydrogenázy jsou
známy z různých druhů organismů – lidská alkoholdehydrogenáza 1 (ADHFe1), vázající železo
(Deng et al., 2002), Alkoholdehydrogenáza II Zymomonas mobilis (Conway et al., 1987), Escherichia
coli propandiol oxidoreduktáza fucO (Conway a Ingram, 1989) nebo alkoholdehydrogenáza
Thermotoga hypogea (Ying et al., 2007).

14

2.4.5.1 Struktura železo vázajících alkoholdehydrogenáz
Trojrozměrné modely některých železo vázajících alkoholdehydrogenáz jsou známy. Terciární
struktury vykazují značnou podobnost a konzervovány jsou i některá místa v primární struktuře.
Mechanismus katalýzy je také zřejmě velmi podobný.
Charakteristickým znakem všech železo vázajících alkoholdehydrogenáz jsou dvě odlišné domény
oddělené spárou, jak je vidět na obrázku 4. V tomto místě se také nachází aktivní centrum enzymu
(Montella et al., 2005). Na N-terminální doméně je přítomen Rossmanův fold, který váže koenzym,
C-terminální doména pak obsahuje vazebné místo železa (Gaona-López et al., 2016).

Obrázek 4, trojdimenzionální struktura lidské železo vázající alkoholdehydrogenázy. Převzato a upraveno z
Gaona-López et al., 2016.

Vazebná místa pro iont kovu byla identifikována jako aspartát a tři histidiny, které se nacházejí na
C-terminální doméně a železný iont je tetraedrálně koordinovaný. Samotný substrát se pak váže přes
tento iont. Koenzym se dle studií krystalové struktury váže do spáry enzymu. Interaguje s aspartátem
(nebo jiným zbytkem), motivem GGGS na N-terminální doméně, dvěma threoniny, lysinem a
methioninem ve spáře enzymu (Montella et al., 2005). Známá je i aminokyselina zodpovědná za
preferenci NAD+ nebo NADP+ jako koenzymu. Důvodem je elektrostatická a/nebo sterická interakce
dlouhého řetězce zmíněného aspartátu nebo threoninu s NADP+, neumožňující jeho interakci
s enzymem, a jediným využitelným koenzymem je tedy NAD +. Nahrazení tohoto zbytku glycinem,
alaninem, nebo potencionálně jinými aminokyselinami s krátkým postranním řetězcem umožňuje
využití obou koenzymů (González-Segura et al., 2015; Montella et al., 2005). Tyto výsledky potvrzují
i předešlé analýzy na základě porovnávání struktur a motivů u jiných železo vázajících
alkoholdehydrogenáz (Deng et al., 2002; Kardon et al., 2006).
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3 Cíle práce
1. Vytvořit metodu stanovení a kvantifikace metabolických produktů N. gruberi.
2. Popsat vliv prostředí s nedostatkem iontů železa na metabolismus N. gruberi.
3. Ukázat lokalizaci enzymu alkoholdehydrogenázy u N. gruberi a zjistit vliv prostředí
s nedostatkem iontů železa na míru exprese enzymu.
4. Pomocí měření enzymatických aktivit analyzovat vlastnosti enzymu alkoholdehydrogenázy,
týkající se koenzymu, optimální hodnoty pH, charakteristiky substrátu a vlivu iontů železa.
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4 Materiál a metodika
4.1 Bioinformatika
Sekvence genu alkoholdehydrogenázy N. gruberi, která je zkoumána v této práci (CAI28407.1), byla
získána z databáze Joint Genome Institute (Fritz-Laylin et al., 2010). Gen obsahoval jeden intron a
predikovaná velikost proteinu odpovídá 49 kDa. Proteinový alignment byl vytvořen pomocí
programu Geneious® 11.1.2 (Biomatters Limited), využité sekvence byly získány z databáze NCBI
pomocí BLAST (Johnson et al., 2008), Saccharomyces cerevisiae Adh4p, mitochondriální, NAD+
dependentní, zinek, či železo vázající (AJS23095.1). Homo sapiens ADHFe1, mitochondriální,
NAD+ dependentní, železo vázající (NP_653251.2). Escherichia coli fucO, NAD+ dependentní,
vázající železo (2BI4_A). K modelování trojrozměrných struktur byl využit server ITASSER (Roy
et al., 2010; Yang et al., 2014; Zhang, 2008). K predikci buněčné lokalizace byly využity programy
MitoProt II v1.101 (Claros a Vincens, 1996), TargetP 1.1 (Emanuelsson et al., 2000) a k predikci
štěpení N-terminální mitochondriální presekvence PSORT II (Nakai a Horton, 1999).

4.2 Příprava polyklonální protilátky proti ADH
4.2.1 Použité plazmidy
K zaklonování genu alkoholdehydrogenázy bylo využito několik komerčně dostupných plazmidů.
Jako vektor pro zaklonování a amplifikaci genu byl využit plazmid pJET1.2/blunt (Thermo Scientific)
s rezistencí na ampicilin. Ligace do tohoto plazmidu probíhá vložením genu s tupými konci,
vytvořenými při PCR.
Pro expresi genu v E. coli byly využity plazmidy pET42b (Novagen), který umožňuje expresi
s C-terminální histidinovou kotvou, a pETM11-SUMO3GFP (EMBL), který stabilizuje protein,
zvyšuje jeho rozpustnost a umožňuje nativní expresi a izolaci s následným odštěpením histidinové
kotvy, takže je získán cílový protein bez konjugátu. Oba plazmidy mají selektivní rezistenci na
kanamycin. V tabulce 1 jsou uvedena využitá restrikční místa u obou cílových plazmidů.
Tabulka 1, využité primery. Restrikční místa jsou vyznačena tučně.

pET42b
Forward
Reverse

Restrikční místo
VspI
BamHI

Sekvence
5'-CACATTAATATGATCAACAGACAATCACTCCA-3'
5'-CACGGATCCCAATCCCTTGTAACTTTCTTCCA-3'

pETM11SUMO3GFP
Forward
Reverse

Restrikční místo
AgeI
NotI

Sekvence
5'-CACACCGGTGGAATGATCAACAGACAATCACT-3'
5'-CACGCGGCCGCTTACAATCCCTTGTAACTT-3'
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4.2.2 Amplifikace genů
Gen pro alkoholdehydrogenázu N. gruberi obsahuje ve své sekvenci intron, proto byla k zaklonování
cílového genu do plazmidu využita cDNA N. gruberi, poskytnuta RNDr. Janem Machem, Ph.D.
v září 2017. Nejprve byla amplifikována daná DNA využitím metody PCR (polymerase chain
reaction). Zvolené primery byly objednány od výrobce Sigma a jsou uvedeny v tabulce 1, strana 18.
Program PCR a reakční směs je uvedena v tabulce 2. Využita byla Q5® Hot Start High-Fidelity DNA
Polymerase (New England BioLabs).
Tabulka 2, složení reakce Q5® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase (BioLabs) a použitý program PCR

Složka
5× Q5 Reaction Buffer
10 mmol×dm-3 dNTPs
10 µM Forward primer
10 µM Reverse primer
Templátová DNA
Q5 DNA Polymerase
Deionizovaná voda

Teplota
doba trvání
Krok (°C)
(s)
98
30
1
98
10
2*
56
20
72
40
72
120
3
4
∞
* Druhý krok byl opakován 35×

Objem (µl)
5,00
0,50
1,25
1,25
1,00
0,25
15,75

4.2.3 Izolace a klonování DNA fragmentů
Naamplifikovaný DNA fragment z cDNA N. gruberi byl rozdělen pomocí horizontální gelové
elektroforézy na 1% agarózovém gelu s 0,1% interkalačním barvivem SYBR safe (Invitrogen).
Následně byla DNA na gelu vizualizována UV transluminátorem, band o správné velikosti byl
vyříznut a DNA extrahována pomocí sady Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid).
Následovalo vložení genu do plazmidu pomocí sady CloneJET PCR Cloning kit (Thermo Scientific)
podle doporučeného protokolu po dobu 5 minut při 22 °C. Tímto byl vytvořen plazmid pJET1.2/blunt
s vloženým genem, kódující enzym alkohol dehydrogenázu (EC 1.1.1.1) z N. gruberi.
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4.2.4 Transformace bakterií
Následovala transformace vytvořeného plazmidu do kompetentních bakterií E. coli kmen XL1-Blue,
která byla provedena teplotním šokem. Buňky byly inkubovány 30 min na ledu s plazmidem,
následoval teplotní šok při 42 °C po dobu 30 s a opětovná inkubace na ledu 2 min. K buňkám bylo
přidáno 250 µl SOC (Super Optimal Broth with Catabolite repression) média, které bylo předehřáto
na 37 °C. Složení SOC média je popsáno v tabulce 3. Následovala inkubace buněk po dobu 1 h, při
37 °C na třepačce při 225 otáčkách za minutu. Nakonec byly buňky naneseny na 5% agarózovou
plotnu, se selekčním antibiotikem a sloučeninou x-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-Dgalaktopyranosid) (Sigma) ve finálních koncentracích 100 µg/ml. Plotny byly inkubovány do druhého
dne v termostatu při 37 °C.
Tabulka 3, složení SOC média

Složka (výrobce)
množství (g)
Trypton (Oxoid)
2,000
Yeast extract (Oxoid)
0,500
Chlorid sodný (Sigma)
0,058
Chlorid draselný (Sigma)
0,019
Upravit na pH 7, doplnit destilovanou vodou do
100 ml, autoklávovat
Glukóza (Sigma)
0,360
Chlorid hořečnatý (Sigma)
0,095
Následující ráno bylo osm náhodných kolonií, které barevnou selekcí indikovaly přítomnost plazmidu
s vloženým genem, přeneseno na sterilní špičce do 50 µl deionizované vody. Z této směsi byla
provedena kontrolní PCR, pomocí sady EmeraldAmp GT PCR Master Mix (Takara) dle přiloženého
protokolu. Po potvrzení správné velikosti naamplifikované DNA byla ze směsi nasazeno 25 µl kultury
do 5 ml LB média (10 g LB-broth (Sigma) na 500 ml destilované vody) a selekční antibiotikum do
finální koncentrace 100 µg/ml antibiotika. Ta byla inkubována přes noc na třepačce při 37 °C.
Následně bylo z narostlých buněk pomocí sady na extrakci plazmidové DNA, High-Speed Plasmid
Mini Kit (Geneaid), získána plazmidová DNA. Čistota a koncentrace takto získané DNA byla
změřena na přístroji NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). Vzorek výsledného plazmidu byl také
odeslán na kontrolní sekvenaci pro potvrzení správné sekvence.
Po získání a namnožení vybraného genu ho bylo nutné zaklonovat do plazmidu umožňující jeho
expresi. Gen zaklonovaný v plazmidu pJET1.2/blunt byl vystřižen odpovídajícími restrikčními
enzymy (viz Tabulka 1, str. 18). Využita byla reakční sada Thermo Scientific FastDigest restriction
enzymes. Reakční směs je uvedena v tabulce 4, strana 21. Směs byla inkubována při 37 °C po dobu
1 h.
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Tabulka 4, složky reakční směsi Thermo Scientific FastDigest restriction enzymes.

Složka
Plazmid/DNA insert
10× FastDigest Green Buffer
FastDigest enzym 1
Fast Digest enzym 2
Deionizovaná voda

Objem (µl)
5,0
1,0
0,5
0,5
3,0

Plazmid pET42b byl naštěpen restrikčními endonukleázami VspI a BamHI a plazmid
pETM11-SUMO3GFP enzymy AgeI a NotI. Restrikční reakce je uvedena v tabulce 4 a restrikce
probíhala 1 h při 37 °C. Následně byla DNA rozdělena pomocí horizontální gelové elektroforézy a
odpovídající velikost extrahována. Následovala ligační reakce pomocí T4 DNA ligázy (Promega).
Reakční směs byla namíchána dle pokynu výrobce a poté inkubována při 16 °C přes noc.
Následovala transformace do kompetentních buněk E. coli kmen XL1-Blue, jejich nanesení na plotnu,
kontrolní PCR narostlých kolonií a miniprep stejným způsobem. Sekvenací byla vyloučena mutace
genu. Získaný plazmid s insertem byl vložen teplotním šokem do kompetentních buněk E. coli kmen
BL21 (DE3), které jsou určeny pro expresi rekombinantího proteinu. Buňky byly naneseny na plotnu,
nechány narůst a jednotlivé kolonie byly otestovány kontrolní PCR a nechány narůst přes noc při
37 °C na třepačce při 225 ot./min v 10 ml LB média se selekčním antibiotikem o finální koncentraci
50 µg/ml. Další den bylo 800 µl narostlé kultury zamrazeno do -80 °C s glycerolem o finální
koncentraci 15 %.

4.2.5 Kontrola indukce exprese
Pro zjištění míry exprese daného proteinu v bakteriích bylo 300 µl předem narostlých buněk
inkubováno v 15 ml LB média, dokud se optická denzita při 600 nm nezvýšila na hodnotu 0,6-0,8.
K měření optické denzity byla použita plastová kyveta o šířce 1 cm na stroji WPA CO 8000 Biowave
Cell Density Meter (Biochrom). V tomto bodě byla odebrána negativní kontrola – 800 µl buněk, ty
byly centrifugovány po dobu 30 s na 21000 g, pelet zavařen ve vzorkovém pufru. Ke zbytku byla
přidána látka IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranosid (Serva) do finální koncentrace
0,5 mmol×dm-3 a buňky ponechány třepat při 225 ot./min při 37 °C. Další vzorky byly odebrány po
inkubaci 1 h, 3 h a 5 h a ihned zpracovány stejným způsobem. Míra exprese byla zkontrolována
pomocí SDS-PAGE a western blotu s využitím primární protilátky proti histidinové značce v poměru
1:1000.
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4.2.6 SDS-PAGE
SDS-PAGE je metoda separace proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu za přítomnosti
dodecylsíranu sodného. Do jamek na gelu bylo nanášeno 20 µg proteinů (v případě mitochondriální
frakce 3 µg proteinů) vzorku zavařeného ve vzorkovém pufru. Využíván byl 12% gel a separace
probíhala při 180 V po dobu zhruba 1 h, dokud obarvená hranice vzorku nedoputovala ke spodní části
gelu. Pro určení velikosti proteinu bylo využito 5 µl standardu PageRuler™ Plus Prestained Protein
Ladder, 10 to 250 kDa (Thermo Scientific).
Gel byl obarven pomocí sloučeniny Coomassie Brilliant Blue (Sigma) po dobu zhruba 1 hodinu a
následně odbarven odbarvovacím roztokem (25 % methanol, 10 % kys. octová v destilované vodě),
dokud barva gelu neumožnila jasnou analýzu.

4.2.7 Western blot a chemiluminiscenční detekce
Pro detekci daného proteinu ve směsi byla využita metoda příčného přenosu na nitrocelulózovou
membránu, následována imunologickým značením. Po separaci proteinů pomocí SDS-PAGE, byly
proteiny přeneseny na nitrocelulózovou membránu pomocí metody polosuchého přenosu. Doba
přenosu byla 75 min a proud 1,5 mA/cm 2. Úspěšnost příčného přenosu byla potvrzena obarvením
Ponceau S (0,5 % Ponceau S (Merck), 1 % kyselina octová (Lachner)), které lze vymýt destilovanou
vodou.
Následovalo zablokování nespecifických proteinů v blokovacím roztoku (5% sušené odtučněné
mléko, 0,05% Tween 20 (Sigma) ve fosfátovém pufru, jeho složení je popsáno v tabulce 5) po dobu
1 h. Poté byl blot přenesen do blokovacího roztoku a primární protilátky v určeném poměru. Takto
byl inkubován 1 h a následně opláchnut 3×10 min pro odmytí veškeré nenavázané protilátky čistým
blokovacím roztokem. Sekundární protilátka specifická proti primární, konjugovaná s křenovou
peroxidázou (Sigma), byla přidána v poměru 1:2000 s blokovacím roztokem a opět 1 h inkubována.
Nakonec byl blot opláchnut 2×10 min blokovacím roztokem a 10 min fosfátovým pufrem. Vyvolání
proběhlo chemiluminiscenčně za využití substrátu Chemiluminescent Peroxidase Substrate-1
(Sigma-Aldrich), dle přiloženého protokolu. K vizualizaci byl využit stroj Amersham Imager 600
(GE Life Sciences).
Tabulka 5, složení fosfátového pufru

Složka (výrobce)
Chlorid sodný (Sigma)
Chlorid draselný (Sigma)
Hydrogenfosforečnan disodný (Sigma-Aldrich)
Dihydrogenfosforečnan draselný (Lachema)
pH 7,4
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koncentrace
(mmol×dm-3)
137,0
2,7
10,0
1,8

4.2.8 Indukce exprese rekombinantního proteinu
Z pokusu kontroly indukce exprese byla zjištěna přibližná míra exprese v čase, buňky byly
rozpěstovány ve 2 l LB média bez antibiotik a inkubovány při 37 °C při 225 ot./min. Po dosažení
optické denzity do rozmezí 0,6 – 0,8 při vlnové délce 600 nm bylo přidáno IPTG do finální
koncentrace 0,5 mmol×dm-3. Následovala inkubace po dobu 5 h. Narostlé buňky byly centrifugovány
na 6500 g, 15 min, 4 °C na centrifuze Avanti J-26 XPI (Beckman coulter). Takto získaný pelet byl
resuspendován ve 40 ml fosfátového pufru, centrifugován na 21000 g, 10 min, 4 °C. Výsledný pelet
byl zamražen nebo použit na následnou purifikaci.

4.2.9 Denaturační purifikace a izolace
Tato metoda byla využita k tvorbě protilátky. Pelet obsahující exprimovaný protein N. gruberi
z plazmidu pET42b získaný indukcí exprese bakterií byl nejprve resuspendován ve 20 ml pufru B,
jehož složení je uvedeno v tabulce 6, strana 23, přidán inhibitor proteáz cOmplete EDTA-free
protease inhibitor (Roche) dle přiloženého protokolu. Následovala sonikace 3×20 s na 60 %
amplitudy (QSonica Q125). K oddělení zbytků buněčného materiálu byl roztok centrifugován na
200000 g po dobu 10 min při 4 °C na centrifuze Optima XPN-90 Ultricentrifuge (Beckman coulter)
s rotorem type 70 Ti. Vzniklý pelet byl resuspendován ve 20 ml pufru B a pro získání kontrolního
vzorku část zavařena ve vzorkovém pufru. Ze supernatantu byl také odebrán a zavařen kontrolní
vzorek a ke zbytku byl přidán 1 ml matrice HIS-Select Nickel Afinity Gel (Sigma), která selektivně
váže proteiny s histidinovou kotvou. Tato směs byla inkubována na rotátoru při 4 °C po dobu 1 h.
Matrice byla zachycena na kolonce Poly-Prep Chromatography Column (Bio-Rad) a z prokapaného
roztoku odebrán a zavařen kontrolní vzorek. Následovalo prokapání roztoků se snižujícím se pH
k uvolnění proteinu navázaného na matrici, jejichž složení a použitý objem je zaznamenán
v tabulce 6, strana 24, v pořadí postupně 2×5 ml promývacího pufru C, 4×0,5 ml pufru D, 4×0,5 ml
pufru E a 2×0,5 ml pufru F. Každá frakce byla jímána zvlášť a vždy byl odebrán a zavařen kontrolní
vzorek ve vzorkovém pufru. Ze samotné matrice byl nakonec také odebrán kontrolní vzorek, stejným
způsobem zavařený se vzorkovým pufrem.
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Tabulka 6, složení pufrů a jejich objem nanesený na kolonu pro denaturační izolaci rekombinantní
alkoholdehydrogenázy

Pufr B
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Tris (Sigma)
Močovina (Sigma)
pH 8,0

Promývací pufr C
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Tris (Sigma)
Močovina (Sigma)
pH 6,3

koncentrace
(mol×dm-3)

Eluční pufr D
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Tris (Sigma)
Močovina (Sigma)
pH 5,9

0,10
0,01
8,00

koncentrace
(mol×dm-3)

Eluční pufr E
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Tris (Sigma)
Močovina (Sigma)
pH 4,5

0,10
0,01
8,00

Eluční pufr F
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Chlorid sodný (Sigma)
Imidazol (Sigma)
pH 8,0

koncentrace
(mol×dm-3)
0,10
0,01
8,00

koncentrace
(mol×dm-3)
0,10
0,01
8,00

koncentrace
(mol×dm-3)
0,05
0,30
0,40

Všechny získané kontrolní vzorky byly rozděleny pomocí metody SDS-PAGE. Nanesený objem byl
10 µl. K analýze bylo využito barvení Coomassie Brilliant Blue.
U frakce, která obsahovala nejvíce požadovaného proteinu, byla determinována koncentrace proteinu
porovnáním se sílou bandu o známém množství. Následovalo přečištění pomocí preparativní
elektroforézy. Nejprve se celý objem frakce zavařil se vzorkovým pufrem a byl rozdělen na
preparativní elektroforéze při 250 V, dokud čelo vzorku nedoputovalo ke spodnímu okraji gelu. Gel
byl obarven pomocí Coomassie Brilliant Blue přes noc a poté odbarven odbarvovacím roztokem,
dokud nebyl jasně vidět band s obarveným proteinem o očekávané velikosti. Ten byl opatrně čistým
skalpelem vyříznut a 3×10 minut protřepán se sterilním fosfátovým pufrem. Malá část gelu byla
odeslána na proteomickou analýzu pro potvrzení, že se jedná o správný protein. Následně byla
vyříznutá část genu homogenizována pomocí Douncova homogenizátoru (Kimble-chase). Vzniklá
drť byla předána RNDr. Janu Machovi, Ph.D. pro injekci do potkana a tvorbě polyklonální protilátky.

23

4.3 Enzymatická aktivita alkoholdehydrogenázy
4.3.1 Nativní purifikace a izolace
Nativní rekombinantní alkoholdehydrogenáza byla využita k analýze aktivity enzymů. Bylo nutné
získat nativní formu enzymu, aby mohly být měřeny enzymatické aktivity.

4.3.1.1 Purifikace a izolace pomocí plazmidu pETM11-SUMO3GFP
Využitím tohoto plazmidu je možné získat čistý enzym v nativním stavu bez jakýchkoliv značek
využitých při izolaci a purifikaci. K dosažení těchto vlastností umožňuje plazmid
pETM11-SUMO3GFP štěpení rekombinantního proteinu SUMO proteázou, která po izolaci a
purifikaci rekombinantního proteinu umožňuje specifické odštěpení nadbytečných částí proteinu.
Další postup je podobný jako u denaturační izolace a purifikace proteinu s několika úpravami. Před
sonikací bakterií byl přidán inhibitor proteáz cOmplete EDTA-free protease inhibitor (Roche) dle
přiloženého protokolu. K uvolnění proteinu navázaného histidinovou kotvou na niklovou matrici byl
využit koncentrační gradient imidazolu. Využité pufry a jejich objemy jsou uvedeny v tabulce 7,
strana 25. Na kolonu bylo postupně nanášeno 2×5 ml promývacího pufru W, 4×0,5 ml pufru D, 4×0,5
ml pufru E a 2×0,5 ml pufru F. Získané frakce byly analyzovány na přítomnost proteinu pomocí
SDS-PAGE a western blotu. Byla využita primární protilátka proti histidinové kotvě (Qiagen) o
koncentraci 1:1000. U vybrané frakce s největším množstvím izolovaného proteinu byla pomocí sady
Bicinchoninic acid kit for protein determination (Sigma) „BCA kit“ stanovena koncentrace proteinu.
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Tabulka 7, složení pufrů a jejich objem nanesený na kolonu pro nativní izolaci rekombinantní
alkoholdehydrogenázy

Lyzační pufr
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Chlorid sodný (Sigma)
Imidazol (Sigma)
pH 8,0

Promývací pufr W
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Chlorid sodný (Sigma)
Imidazol (Sigma)
pH 8,0

koncentrace
(mmol×dm-3)

Eluční pufr D
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Chlorid sodný (Sigma)
Imidazol (Sigma)
pH 8,0

50
300
10

koncentrace
(mmol×dm-3)

Eluční pufr E
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Chlorid sodný (Sigma)
Imidazol (Sigma)
pH 8,0

50
300
20

Eluční pufr F
Dihydrogenfosforečnan
sodný (Lachner)
Chlorid sodný (Sigma)
Imidazol (Sigma)
pH 8,0

koncentrace
(mmol×dm-3)
50
300
100

koncentrace
(mmol×dm-3)
50
300
250

koncentrace
(mmol×dm-3)
50
300
400

Nakonec byl pomocí SUMO proteázy (Tebu-bio) odstraněn konjugát histidinové kotvy a SUMO
proteinu, které nejsou částí původního enzymu. Postupováno bylo dle přiloženého protokolu.
Úspěšnost této metody byla analyzována pomocí SDS-PAGE a obarvení gelu Coomassie Brilliant
Blue. Výsledek štěpení bohužel vykazoval příliš nízkou výtěžnost (data neukázána) a nebylo možné
touto metodou získat dostatečné množství proteinů na měření enzymatických aktivit.

4.3.1.2 Purifikace a izolace pomocí plazmidu pET42b
Tento plazmid umožnil získat čistý enzym v nativním stavu s histidinovou kotvou. Postup této
metody byl obdobný, jako u nativní purifikace a izolace proteinu využitím plazmidu
pETM11-SUMO3GFP (kapitola 4.3.1.1), která neměla dostatečnou výtěžnost. Jednotlivé frakce
z izolace byly analyzovány pomocí SDS-PAGE a obarvením gelu Coomassie Brilliant Blue.
Výsledný rekombinantní enzym obsahoval histidinovou kotvu na C-terminálním konci.
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4.3.2 Enzymatická aktivita
Měření aktivit enzymu alkoholdehydrogenázy mělo za cíl odhalit optimální podmínky pro tento
enzym a jeho ideální substrát. Tyto vlastnosti by mohly odhalit roli tohoto enzymu v biochemických
procesech v buňce. K měření byl využit nativně purifikovaný rekombinantní enzym získaný nativní
purifikací a izolací pomocí plazmidu pET42b (kapitola 4.3.1.2), který obsahoval histidinovou kotvu.
Měření probíhalo v křemenných kyvetách o objemu 0,5 ml a šířkou kyvety 1 cm, na spektrofotometru
Shimadzu UV-2600 UV-VIS, se softwarem UVprobe při vlnové délce 340 nm, kdy absorbuje
redukovaná forma koenzymu. Teplota pufrů byla 22 °C. U všech měření byl do pufru přidán nadbytek
koenzymu i substrátu, takže aktivita byla limitována množstvím enzymu, které bylo předtím
stanoveno BCA kitem. Ve směsi pufru, koenzymu a enzymu byla měřena absorbance, kdy se
zaznamenala nespecifická aktivita pozadí, která byla poté odečtena od aktivity enzymu. Spuštění
samotné reakce proběhlo přidáním substrátu a aktivita reakce byla vypočítána z první minuty měření.
Ke zjištění, zda není enzym omezen příliš nízkou koncentrací některé ze složek reakce, bylo po
několika minutách měření zdvojnásobeno množství enzymu. Pokud se tímto zhruba zdvojnásobila i
specifická aktivita enzymu bylo původní množství bráno jako dostatečné. Ze získaných dat v různých
podmínkách byly vypočítány specifické aktivity. Molární extinkční koeficient NADH/NADPH byl
brán jako 6,22 mM-1×cm-1.

4.3.2.1 Zjištění koenzymu
Nejprve bylo nutné určit, jaký koenzym alkoholdehydrogenáza využívá, zda NAD +, nebo NADP+.
Reakce obsahující 0,5 ml Tris-KCL pufru (0,1 mol×dm-3 Tris, 0,05 mol×dm-3 KCl, pH 8,7),
oxidovaný koenzym o finální koncentraci 2 mmol×dm-3 a 10 µl enzymu byla spektrofotometricky
měřena při 340 nm. Reakce byla spuštěna přidáním ethanolu o finální koncentraci 200 mmol×dm-3.

4.3.2.2 Zjištění optimální hodnoty pH
Dalším krokem bylo zjištění optimální pH enzymatické reakce. Byly připraveny pufry o různých pH:
0,1 mol×dm-3 2-(N-morpholino)ethanosulfonový pufr (Sigma) o pH 5,7 a Tris-KCL pufr o pH 6,8;
7,1; 8.0; 8,7; 10,4. U všech reakcí byla ve směsi 0,5 ml pufru obsahující 2 mmol×dm-3 NAD+ a 10 µl
enzymu spuštěna reakce přidáním ethanolu o finální koncentraci 200 mmol×dm-3.
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4.3.2.3 Zjištění substrátu
Ke zjištění optimálního substrátu pro enzym bylo zvoleno několik alkoholů a aldehydů: ethanol,
propan-1-ol, butan-1-ol, isopropanol, glycerol, malát, threonin, acetaldehyd, propanal, butanal,
hexanal a aceton. Reakční směs se skládala z 0,5 ml reakčního Tris-KCL pufru, 2 mmol×dm-3 NAD+
(pro reakci měnící alkohol na aldehyd) nebo 0,5 mmol×dm-3 NADH (pro reakci měnící aldehyd na
alkohol) a 10 µl enzymu, reakce byla spuštěna přidáním substrátu o finální koncentraci
200 mmol×dm-3.

4.3.2.4 Stanovení Michaelisovy konstanty
K určení afinity substrátu k enzymu byla stanovena Michaelisova konstanta. Reakční směs se
skládala z 0,5 ml reakčního Tris-KCL pufru, 2 mmol×dm-3 NAD+ (pro reakci měnící alkohol na
aldehyd) nebo 0,5 mmol×dm-3 NADH (pro reakci měnící aldehyd na alkohol) a 10 µl enzymu, reakce
byla spuštěna přidáním substrátu o finálních koncentracích 0,02; 0,2; 2; 20 nebo 200 mmol×dm-3, což
byly koncentrace, při kterých byla znatelně ovlivněna aktivita enzymu, tedy reakce byla limitována
koncentrací substrátu. Pro výpočet hodnot Michaelisovy konstanty byl využit program UVprobe
(Shimadzu).

4.3.2.5 Zjištění vlivu iontů železa
Ke zjištění vlivu dostupnosti iontů železa na samotný enzym byl využit roztok 2,2-Dipyridylu, který
chelatuje ionty železa. Reakční směs se skládala z 0,5 ml reakčního Tris-KCL pufru, 10 µl enzymu a
2,2-Dipyridylu o finální koncentraci 0,5 mmol×dm-3. Směs byla inkubována po dobu 30 minut, poté
bylo přidáno NAD+ do finální koncentrace 2 mmol×dm-3 pro reakci měnící alkohol na aldehyd a
reakce spuštěna přidáním substrátu ethanolu o finální koncentraci 200 mmol×dm-3. Aktivita reakce
s 2,2-Dipyridylem byla porovnána s paralelně připravenou reakční směsí bez chelatačního činidla.

4.4 Kultivace Naegleria gruberi
Buněčnou kulturu Naegleria gruberi, kmen NEG-M (Fulton, 1974) poskytnula Mgr. Markéta Petrů
(katedra parazitologie, Univerzita Karlova) v září 2017.
N. gruberi je aerobní améba rostoucí v laboratorních podmínkách na stěnách kultivačních lahví.
Kultivace N. gruberi probíhala v aerobních kultivačních lahvích o povrchu 25 cm2 s filtrem (Sigma).
V případě potřeby nárůstu většího objemu byly použity aerobní kultivační lahve o povrchu 75 cm 2 s
filtrem. Buňky byly kultivovány při teplotě 27 °C s kultivačními lahvičkami v horizontální poloze,
kdy porostly plochu spodní stěny. Kultura byla inokulována vždy po 72 h. Při inokulaci se buňky
přichycené na stěnu nádoby uvolnily klepáním na postranní stěnu. Množství inokula bylo zvoleno
tak, aby bylo nasazeno přibližně 20 000 buněk/ml média.
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Kultivační axenické médium M7 bylo namícháno podle Fulton, 1974, sterilně přefiltrováno, doplněno
o tepelně inaktivované (30 min, 56 °C) fetální bovinní sérum a uchováváno zamrazené při -20 °C.
Složení média je popsáno v tabulce 8. Před inokulací kultury bylo navíc přidáno antibiotikum
PenStrep (Sigma) do finální koncentrace 100 jednotek penicilinu/ml a 100 µg streptomycinu/ml.
Tabulka 8, složení 0,5 l kultivačního média M7 pro Naegleria gruberi. Inaktivované fetální bovinní sérum
bylo přidáno až po přefiltrování ostatních složek

Složka (výrobce)
H2O
L-methionin (Sigma)
Na2HPO4·12 H2O (Sigma)
KH2PO4 (Lachema)
Yeast extract (Oxoid)
D-glukóza (Sigma)
inaktivované fetální bovinní sérum (Gibco)

Množství
450 ml
0,023 g
0,630 g
0,181 g
2,500 g
2,700 g
50 ml

4.4.1 Kultivace za různých podmínek obsahu železných iontů
Pro zjištění různých vlastností buněk při nedostatku iontů železa byl použit běžně využívaný chelátor
železnatých iontů 2,2-Dipyridyl, který je vychytá z média i z buňky a zabraňuje jejich biologickému
využití (Romeo et al., 2001). Pro vytvoření podmínky snížené dostupnosti iontů železa byly buňky
inkubovány vždy 72 hodin v M7 médiu s přídavkem 2,2-Dipyridylu do finální koncentrace 25 µM
Koncentrace chelátoru byla zvolena podle růstové křivky (Mach et al., v tisku) tak, aby na kultuře
byla zrovna pozorovatelná změna v růstu. Jako kontrola byly použity buňky inkubované s 25 µM
nitrilotriacetátem železitým, který udržuje v médiu dostatek biologicky snadno dostupných iontů
železa (Marx, 1995). Jeho finální koncentrace byla zvolena podle růstové křivky (Mach et al., v tisku)
tak, aby pro kulturu nebyla toxická a aby nehrozilo, že ke konci kultivace budou již buňky trpět
nedostatkem železa.
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4.5 Lokalizace alkoholdehydrogenázy
4.5.1 Příprava buněčných lyzátů
Pro analýzu exprese vybraných proteinů v celkovém buněčném lyzátu byly buňky uvolněny z
kultivačních lahví pomocí třepání. Následně bylo médium s buňkami převedeno do centrifugačních
zkumavek a centrifugovány po dobu 10 min na 1200 g při 4 °C. Supernatant byl dekantován a pelet
byl promyt 10 ml vychlazeného sterilního fosfátového pufru. Buňky byly resuspendovány a opět
centrifugovány při stejných podmínkách. Supernatant byl dekantován a pelet resuspendován v 1 ml
sterilního fosfátového pufru. V tomto bodě bylo stanoveno množství proteinů BCA kitem. Zbytek byl
zavařen ve vzorkovém pufru po dobu 5 minut při 100 °C.

4.5.1.1 Kontrola protilátky
Nejprve byla ověřena interakce séra neimunizovaného potkana s buněčným lyzátem N. gruberi, kdy
byl lyzát zpracován metodou SDS-PAGE a western blotu a chemiluminiscenčně detekován využitím
potkaního séra jako primární protilátky o koncentraci 1:100. K potvrzení úspěšné přípravy protilátky
proti danému proteinu bylo využito metod SDS-PAGE, následného western blotu a
chemiluminiscenční detekcí připravenou protilátkou o koncentraci 1:1000. Připravená polyklonální
protilátka byla využita jako primární protilátka proti buněčné frakci N. gruberi (kapitola 4.5.1). Jako
pozitivní kontrola byla využita frakce stejného proteinu získána denaturační purifikací.

4.5.2 Izolace cytosolické a hrubé mitochondriální frakce N. gruberi
Pro analýzu lokalizace proteinu byly izolovány zvlášť cytosolické a hrubé mitochondriální frakce
N. gruberi. Narostlá kultura 50 ml buněk byla centrifugována po dobu 10 min na 1200 g při 4 °C.
Pelet byl resuspendován ve 20 ml sacharózového pufru (250 mmol×dm-3 sacharóza (Lach-Ner),
20 mmol×dm-3 3-(N-morfolino)propan sulfonová kyselina (Sigma), pH 7,4) a centrifugován za
stejných podmínek. Poté byl pelet resuspendován do 5 ml čistého sacharózového pufru a přidán
inhibitor proteáz cOmplete EDTA-free protease inhibitor (Roche) dle přiloženého protokolu.
Následovala sonikace na ledu využitím sonikátoru (QSonica Q125) na 30% amplitudu po dobu 45 s,
střídáním 1s pulzu a 1s pauzy. Míra sonikace byla průběžně mikroskopicky sledována. Po rozbití
většiny buněk byly nerozbité buňky stočeny (10 min, 1200 g, 4 °C). Supernatant, obsahující mimo
jiné buněčný cytosol a intaktní mitochondrie, byl odebrán a pro pročištění znovu centrifugován při
stejných podmínkách. Takto vzniklý supernatant byl centrifugován 10 min na 21000 g při 4 °C ke
stočení mitochondrií. Supernatant byl v této fázi odebrán a použit jako cytosolická frakce. Hrubá
mitochondriální frakce byla získána resuspendováním vzniklého peletu v 5 ml sacharózového pufru,
promyta centrifugací stejným způsobem a resuspendováním ve 4 ml sacharózového pufru. U obou
frakcí bylo stanoveno množství proteinů BCA kitem a vzorky zavařeny ve vzorkovém pufru.
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Kontrola takto vzniklých frakcí byla provedena pomocí SDS-PAGE a western blotu
s chemiluminiscenční detekcí. Obě frakce byly vizualizovány pomocí potkaních primárních
protilátek proti ferritinu (1:100) a hemerythrinu (1:500), u kterých je známá jejich buněčná lokalizace
(Mach et al., v tisku). Jako sekundární protilátka byla použita kozí, anti potkaní protilátka
konjugovaná s křenovou peroxidázou (Sigma). K potvrzení lokalizace alkoholdehydrogenázy bylo
využito připravené polyklonální protilátky. Obě frakce, rozdělené pomocí SDS-PAGE a western
blotu byly chemiluminiscenčně detekovány primární protilátkou proti alkoholdehydrogenáze o
koncentraci 1:1000 a pomocí sekundární kozí, anti potkaní protilátky, konjugované s křenovou
peroxidázou (Sigma).

4.5.3 Trvalé preparáty a imunofluorescence
Z dobře narostlé kultury N. gruberi o objemu 10 ml bylo odlito kultivační médium, v kterém byly
uvolněné mrtvé buňky. K buňkám zachyceným na stěně kultivační nádobky bylo přilito 6 ml
kultivačního média M7 a přidány 3 µl mitotrackeru Red CMXRos (Thermo scientific) a buňky takto
ponechány inkubovat po dobu 30 minut ve tmě při 27 °C. Následně bylo kultivační médium opět
vyměněno za čisté a buňky ponechány inkubovat stejným způsobem dalších 20 minut.
Poté byl ke kultuře přidán paraformaldehyd do finální koncentrace 1% a kultura inkubována 30 minut.
Pod mikroskopem bylo zkontrolováno, zda se buňky uvolnily do média a roztok s nafixovanými
buňkami byl přenesen do centrifugační zkumavky. Buňky byly stočeny 15 min, 1300 g, 4 °C a
resuspendovány do 1 ml PEM pufru (tabulka 9, strana 31) s 0,1% tritonem X-100 (Sigma)
a inkubovány 15 minut. Následně byly buňky třikrát centrifugovány 3 min, 1300 g, 4 °C a
resuspendovány v 1 ml PEM pufru, již bez přídavku tritonu. Po poslední centrifugaci byly buňky
blokovány po dobu 30 minut resuspendováním v 1 ml pufru PEMBALG, jehož složení je uvedeno
v tabulce 9, strana 31. Byla přidána primární protilátka proti alkoholdehydrogenáze v poměru k pufru
1:100 a následovala inkubace po dobu 1 h. Buňky byly třikrát centrifugovány 3 min, 1300 g, 4 °C a
resuspendovány v 1 ml PEM pufru a poté byla přidána sekundární oslí protilátka konjugovaná s Alexa
fluor 488 proti potkanímu imunoglobulinu G (Thermo scientific) v poměru k pufru 1:1000.
Následovala inkubace po dobu 1 h a pro promytí tři centrifugace 3 min, 1300 g, 4 °C a resuspendování
v 1 ml PEM pufru.
Na podložní sklíčko převrstvené silanem bylo naneseno zhruba 500 µl buněčné suspenze opatrně
rozprostřené na povrch velké kapky. Sklíčko bylo ponecháno 10 minut, aby se buňky zachytily. Poté
byl pufr opatrně odsán buničinou a oblast překryta malou kapkou zalévacího roztoku Vectashield
s DAPI (Vector laboratories). Preparát byl překryt odmaštěným krycím sklíčkem a uložen do 4 °C,
nebo rovnou analyzován pomocí konfokálního mikroskopu Leica TCS SP8 WLL SMD-FLIM.
Získané obrázky byly zpracovány pomocí programu ImageJ 1,51.
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Tabulka 9, složení pufrů využitých pro imunofluorescenční vizualizaci a lokalizaci organel a proteinů

PEM pufr
Složka (výrobce)
koncentrace
(mmol×dm-3)
PIPES (Sigma)
100,0
EGTA (Sigma)
1,0
Síran hořečnatý (Sigma)
0,1

PEMBALG pufr
Složka (výrobce)
koncentrace
PEM pufr
BSA (Sigma)
Lysin (Sigma)
Cold water fish skin
gelatin (sigma)

pH 6,9

1%
100 mmol×dm-3
0,5%

4.6 Metabolomická analýza
Přibližně 3 × 106 buněk N. gruberi, kultivovaných s přídavkem 25 µM 2,2-Dipyridylu nebo 25 µM
nitrilotriacetátem železitým po dobu 72 h, bylo opatrně omyto a převedeno do glukózového pufru
(tabulka 10) a inkubováno 3 hodiny v aerobních kultivačních nádobách ve 27 °C. Poté bylo odebráno
0,5 ml pufru bez buněk a přefiltrováno použitím centrifugačního filtru ve zkumavce Ultrafree
Centrifugal Filter Units (Millipore) s PVDF membránou o velikosti póru 0,22 µm. Takto připravený
vzorek byl buď rovnou využit na analýzu, nebo zamrazen do -80 °C pro pozdější měření.
Tabulka 10, složení definovaného glukózového pufru na krátkodobou inkubaci N. gruberi pro přípravu
vzorku na metabolomickou analýzu

Složka (výrobce)

Finální koncentrace
(mmol×dm-3)

D-Glukóza (Sigma)

50,0

MgCl2·6H2O (Sigma)

0,5

CaCl2·2H2O (Sigma)

0,3

KH2PO4 (Lachema)

5,1

Na2HPO4 (Sigma-Aldrich)

3,0

Po vybrání předpokládaných koncových metabolitů, které by N. gruberi mohla produkovat do svého
okolí byly zvoleny standardy, které byly připravené v čistém roztoku o definované koncentraci. Po
analýze pomocí kapalinové chromatografie byl upraven čas metody na 20 minut a k eluci na koloně
využitý gradient hydroxidu draselného, popsaný v tabulce 11, strana 32. Cíleně detekovatelné látky
byly laktát, citrát, isocitrát, α-ketoglutarát, glutamát, sukcinát, malát, pyruvát a fumarát. K určení
přesné koncentrace analyzovaných látek byla sestrojena kalibrační křivka, pokrývající 15 různých
koncentracích v rozmezí 0,5 - 500 µmol×l-1.
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Tabulka 11, gradient KOH využitý pro eluci analyzovaných metabolitů při vysokoúčinné kapalinové
chromatografii.

Časový
gradient
(min)
0
3
10
13
13
20

Koncentrace
hydroxidu draselného
(mmol×dm-3)
8
8*
80*
80
8
8
*Lineární gradient KOH

Samotná metabolomická analýza probíhala iontově výměnnou vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií (HPLC) na stroji Dionex TM ICS-4000 (Thermo Scientific) využitím DionexTM
IonPacTM AS11-HC-4µm kapilární kolony (0,4 × 250 mm) (Thermo Scientific) s termálním
kondukčním detektorem (Thermo Scientific) spárovaným s hmotnostním spektrometrem TSQ
Quantiva (Thermo Scientific). Využit byl gradient hydroxidu draselného o koncentraci
8-80 mmol×dm-3 po dobu sedmi minut. Data byla analyzována pomocí programu Skyline-daily
(MacCoss Lab Software), verze 4,1. Další zpracování proběhlo v programu Excel 2013 (Microsoft).
Pro zjištění koncentrace acetátu a ethanolu, které nebylo možno pomocí kapalinové chromatografie
analyzovat, byly vzorky předány RNDr. Petru Žáčkovi, Ph.D. z BIOCEV OMICS proteomiky pro
analýzu pomocí plynové chromatografie.
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5 Výsledky
5.1 Bioinformatika
5.1.1 Alignment
Na obrázku 5, strana 34 je sestrojen alignment několika alkoholdehydrogenáz. Alignment ukazuje na
zachování vazebných míst pro koenzym i iont kovu u všech použitých sekvencí. Dokazuje tedy, že
alkoholdehydrogenáza N. gruberi spadá funkčně do skupiny s dalšími železo vázajícími
alkoholdehydrogenázami a pravděpodobně má podobné vlastnosti.
Program PSORT II určil pravděpodobnost 73,9 % pro mitochondriální lokalizaci železo vázající
alkoholdehydrogenázy N. gruberi. MitoProt II (Claros a Vincens, 1996) určil 99,5% pravděpodobnost
a TargetP (Emanuelsson et al., 2000) přiřadil mitochondriální lokalizaci pravděpodobnost 84,1%.
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Obrázek 5, alignment sekvencí vybraných alkoholdehydrogenáz. Červeně jsou značena vazebná místa iontu
kovu, modře vazebná místa koenzymu a fialově zbytek významný pro specifitu koenzymu. Zeleně jsou
značena predikovaná místa štěpení N-terminální mitochondriální presekvence, predikované pomocí PSORT II
(Nakai a Horton, 1999).
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5.1.2 Predikce terciární struktury
Pomocí serveru I-TASSER (Roy et al., 2010; Yang et al., 2014; Zhang, 2008) byly sestrojeny modely
na základě podobnosti s existujícími předlohami. Na obrázku 6 jsou ukázány modely Homo sapiens
alkoholdehydrogenázy ADHFe1, Saccharomyces cerevisiae alkoholdehydrogenázy Adh4p a
Naegleria gruberi alkoholdehydrogenázy zkoumané v této práci. Od N-konce je patrné množství
podobně uspořádaných alfa helixů. Ve struktuře následuje několik beta skládaných listů, vedle
kterých se tvoří nápadná spára, která obsahuje aktivní centrum (Montella et al., 2005). Enzym je
zakončen opět množstvím alfa helixů. Modely jsou si velmi podobné, což potvrzuje jejich homologii
a naznačuje pravděpodobnou funkci na základě strukturní podobnosti.

Obrázek 6, modely tří alkoholdehydrogenáz: H. sapiens ADHFe1, S. cerevisiae YqhD a N. gruberi
alkoholdehydrogenáza zkoumaná v této práci. Tmavě modrý je N-konec a červeně C-konec. Modely byly
vytvořeny pomocí serveru I-TASSER (Roy et al., 2010; Yang et al., 2014; Zhang, 2008).
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5.2 Denaturační purifikace a izolace proteinu
Jednotlivé vzorky frakcí z purifikace a izolace za denaturujících podmínek, využitím plazmidu
pET42b, byly zpracovány metodou SDS-PAGE a western blot. Výsledek je ukázán na obrázku 7.
Zvolené frakce E2 a E3 byly dále zpracovány a injikovány do potkana pro tvorbu polyklonální
protilátky. Jsou patrné vedlejší bandy, které by odpovídaly proteinu, nebo jeho zbytku zhruba o
velikosti 35 a 25 kDa. Vzhledem k využité protilátce se jedná o zbytky proteinu s histidinovou
kotvou. Bylo předpokládáno, že se jedná o štěpené, nebo jinak poškozené zbytky stejného proteinu a
nebylo s nimi dále pracováno.

Obrázek 7. Jednotlivé frakce získané při denaturační izolaci a purifikaci rekombinantního enzymu
alkoholdehydrogenázy pomocí plazmidu pET42b. Frakce byly zpracovány metodou SDS-PAGE a western
blot, chemiluminiscenčně detekovány pomocí primární protilátky proti histidinové kotvě (Qiagen).
Odpovídající velikost alkoholdehydrogenázy je označena šipkou. Zkratky: k: pozitivní kontrola (hemerythrin
s histidinovou kotvou, poskytnul bc. Ronald Malych), pel: bakteriální pelet po sonikaci, sup: supernatant, FT:
supernatant proteklý kolonou, kul: zbylá matrice HIS-Select Nickel Afinity Gel po odmytí purifikovaného
proteinu, C1-F2 jednotlivé pufry se snižujícím se pH pro uvolnění rekombinantního proteinu.
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5.3 Enzymatická aktivita alkoholdehydrogenázy
5.3.1 Nativní purifikace a izolace
5.3.1.1 Purifikace a izolace pomocí plazmidu pETM11-SUMO3GFP
Nativní exprese a purifikace alkoholdehydrogenázy využitím plazmidu pETM11-SUMO3GFP
sloužila jako metoda získání enzymu v nativním stavu k enzymatickým měřením. Jednotlivé vzorky
frakcí z indukce exprese za nativních podmínek byly zpracovány metodou SDS-PAGE a western blot.
Výsledek je ukázán na obrázku 8, strana 38. Reálná velikost proteinu je o něco větší než očekávaná,
protože obsahuje SUMO konjugát s histidinovou kotvou. Zvolená frakce E3, u které bylo minimum
nespecifického signálu, byla dále zpracována odštěpením SUMO konjugátu a histidinové kotvy.
Následná analýza ukázala, že výtěžek této metody je příliš malý na to, aby se dalo připravit množství
proteinu dostatečné na efektivní měření enzymatických reakcí. Především kvůli ekonomickým
nákladům bylo od této metody upuštěno a zvolena alternativní cesta, využití enzymu s histidinovou
kotvou k měření aktivit.
Nízký výtěžek štěpení SUMO proteázou mohl způsobit imidazol, který byl v elučním pufru E
z nativní purifikace. Jeho koncentrace ve štěpící reakci byla zhruba 60 mmol×dm-3. Dle pokynů
výrobce SUMO proteáza toleruje koncentraci imidazolu až 300 mmol×dm-3, nicméně je zmíněno, že
jeho přítomnost může interferovat s vazbou proteázy na protein. K odstranění residuálních zbytků
imidazolu mohla být využita dialýza, nicméně od tohoto záměru bylo upuštěno vzhledem k vysokým
nákladům, nízkým výtěžkům a poměrně rychlé degradaci samotného enzymu.
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Obrázek 8, jednotlivé frakce získané při nativní purifikaci a izolaci rekombinantního enzymu
alkoholdehydrogenázy pomocí plazmidu pETM11-SUMO3GFP. Frakce byly zpracovány metodou
SDS-PAGE a western blot, chemiluminiscenčně detekovány pomocí primární protilátky proti histidinové
kotvě (Qiagen). Odpovídající velikost alkoholdehydrogenázy je označena šipkou. Zkratky: k: pozitivní
kontrola (hemerythrin s histidinovou kotvou, poskytnul bc. Ronald Malych), pel: bakteriální pelet po
sonikaci, sup: supernatant, FT: supernatant proteklý kolonou, kul: zbylá matrice HIS-Select Nickel Afinity
Gel po odmytí purifikovaného proteinu, W1-F2 jednotlivé pufry se zvyšující koncentrací imidazolu pro
uvolnění rekombinantního proteinu.

5.3.1.2 Purifikace a izolace pomocí plazmidu pET42b
Nativní exprese a purifikace alkoholdehydrogenázy využitím plazmidu pET42b sloužila jako
náhradní metoda získání enzymu v nativním stavu k enzymatickým měřením. Jednotlivé vzorky
frakcí z indukce exprese za nativních podmínek byly zpracovány metodou SDS-PAGE a gel obarven
Coomassie Brilliant Blue. Výsledek je ukázán na obrázku 9, strana 39. Zvolená frakce D2, u které
bylo přítomno největší množství proteinu byla využita na enzymatické měření.
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Obrázek 9, jednotlivé frakce získané při nativní izolaci a purifikaci rekombinantního enzymu
alkoholdehydrogenázy pomocí plazmidu pET42b. Frakce byly zpracovány metodou SDS-PAGE a obarvením
Coomassie Brilliant Blue. Odpovídající velikost alkoholdehydrogenázy je označena šipkou. Využitím
plazmidu pET42b neobsahoval protein SUMO konjugát. Zkratky: sup: supernatant, pel: bakteriální pelet po
sonikaci, FT: supernatant proteklý kolonou, W1-F2 jednotlivé pufry se zvyšující koncentrací imidazolu pro
uvolnění rekombinantního proteinu. kul: zbylá matrice HIS-Select Nickel Afinity Gel po odmytí
purifikovaného proteinu.

5.3.2 Enzymatická aktivita
K charakterizaci alkoholdehydrogenázy N. gruberi bylo vytyčeno několik cílů. Základem bylo
experimentálně zjistit základní vlastnosti, jako preferovaný koenzym, optimální pH reakce a alespoň
přiblížit vlastnosti ideálního substrátu. Následně bylo postoupeno k hlubší charakterizaci, a to
k experimentálnímu určení Michaelisovy konstanty pro vybrané substráty a nakonec závislost na
iontech železa pomocí používaného chelátoru pro ionty železa, 2,2-Dipyridylu.
Ke kvantifikaci rychlostí reakce byla pro každé měření vypočítána specifická aktivita, která se ovšem
u enzymu velmi rychle ztrácela, a to jak při přechovávání na ledu během měření, tak jeho
zamrazením. Molární extinkční koeficient pro NADH/NADPH byl brán 6,22 mM-1×cm-1.
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5.3.2.1 Zjištění koenzymu
Opakované měření, shrnuté v tabulce 12, ukazuje specifickou aktivitu při použití koenzymů NAD+ a
NADP+. Jako vhodný koenzym bylo určeno NAD+, se kterým je specifická aktivita reakce více než
60× vyšší.
Tabulka 12, výsledky enzymatického měření při porovnání dvou substrátů. SD: směrodatná odchylka.

specifická aktivita
(µmol×mg-1×min-1)
266
4

NAD+
NADP+

SD
24
4

5.3.2.2 Zjištění optimální hodnoty pH
Série měření při využití pufrů s různým pH a vynesení specifických aktivit do grafu je ukázána na
obrázku 10. Jako optimální pH pufru pro měření aktivit bylo určeno pH 8,7.

specifická aktivita (µmol×mg-1×min-1)

1000
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Obrázek 10, graf ukazující specifickou aktivitu rekombinantní alkoholdehydrogenázy N. gruberi, v závislosti
na pH. U všech reakcí byla ve směsi 0,5 ml pufru obsahující 2 mmol×dm-3 NAD+ a 10 µl enzymu spuštěna
reakce přidáním ethanolu o finální koncentraci 200 mmol×dm-3.
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5.3.2.3 Zjištění substrátu a stanovení Michaelisovy konstanty
Byly testovány různé substráty pro oba směry katalýzy. Vyzkoušeny byly primární alkoholy a
aldehydy různých délek uhlíkatého řetězce a některé vytipované sekundární alkoholy. Michaelisova
konstanta byla následně určena pro vytipované substráty. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 13. Od
určení ideálního substrátu bylo očekáváno, že potvrdí nebo alespoň naznačí funkci tohoto enzymu
v buněčných procesech. Nejprve byly stanoveny relativní hodnoty specifických aktivit enzymu
s různými substráty. Bylo zvoleno množství primárních alkoholů a aldehydů, dále také některé další
alkoholy a aldehydy s různými vlastnostmi. Všeobecně bylo pozorováno, že za daných reakčních
podmínek byly specifické aktivity vyšší s primárními nevětvenými alkoholy s delším uhlíkatým
řetězcem. U opačné reakce, ve směru z aldehydu na alkohol, jsou naopak vyšší specifické aktivity s
aldehydy s kratším uhlíkatým řetězcem. U ostatních testovaných substrátů byla specifická aktivita
zanedbatelná.
Jako způsob určení optimálního substrátu preferovaného enzymem byla určena Michaelisova
konstanta, která určuje míru afinity substrátu k enzymu. Podle specifických aktivit bylo
předpokládáno, že nejnižší Michaelisova konstanta bude pro butanol, což bylo potvrzeno v porovnání
s ethanolem. Pro acetaldehyd byla první naměřená hodnota Michaelisovy konstanty relativně vysoká
(312,5 µmol×dm-3) a proto nebyla dále určována. Jako optimální z testovaných substrátů pro
alkoholdehydrogenázu N. gruberi byl tedy určen butanol. Je možné, že primární nevětvené alkoholy
o ještě delším uhlíkovém řetězci by také mohly být dobrými substráty, případně lepší než butanol.
Další charakteristika alkoholdehydrogenázy by se tedy mohla ubírat tímto směrem.
Tabulka 13, shrnutí výsledků enzymatické analýzy alkoholdehydrogenázy N. gruberi. Relativní aktivity
enzymu s daným substrátem jsou stanoveny relativně k ethanolu, který byl brán jako 100%. SD: směrodatná
odchylka, Km: Michaelisova konstanta

Substrát
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-1-ol
Isopropanol
Glycerol
Malát
Threonin

Relativní
aktivita (%)
100
210
250
11
19
21
2

Acetaldehyd
Propanal
Butanal
Hexanal
Aceton

118
87
32
21
7

SD (%)
11
17
6
15
10
2
16
22
11
7
6
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Km
(µmol×dm-3)
46,4

SD
24,3

9,5

3,6

5.3.2.4 Zjištění vlivu iontů železa
Změna specifické aktivity jako následek chelatace iontů kovu je shrnuta v tabulce 14. Inkubací s
2,2-Dipyridylem byla prokázána závislost alkoholdehydrogenázy na iontech železa, bez kterých není
enzym prokazatelně schopný efektivní katalýzy. Již 30 minut inkubace způsobilo snížení relativní
aktivity enzymu o přibližně 75 %.
Tabulka 14, vliv inkubace alkoholdehydrogenázy 2,2-Dipyridylem.

Bez inkubace s 2,2-Dipyridylem
Inkubace s 2,2-Dipyridylem
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Relativní
aktivita (%)
100
25

SD (%)
4

5.4 Lokalizace alkoholdehydrogenázy
5.4.1 Kontrola protilátky
Kontrola úspěšné tvorby protilátky proběhla na celobuněčném lyzátu N. gruberi zpracovaném
metodou SDS-PAGE a western blot. Ten byl poté chemiluminiscenčně detekován pomocí vytvořené
primární protilátky o koncentraci 1:1000 a sekundární protilátky proti potkanímu imunoglobulinu,
konjugované s křenovou peroxidázou. Výsledek je ukázán na obrázku 11. Je patrný jasný signál
odpovídající velikosti alkoholdehydrogenázy, u kontroly i buněčného lyzátu. Vedlejší bandy o
menších velikostech odpovídají pravděpodobně štěpenému proteinu, jak je diskutováno v kapitole
5.2. U buněčného lyzátu je patrný neočekávaný signál o velikosti přibližně 20 kDa, který by mohl
odpovídat stejnému signálu, jako byl zjištěn během denaturační purifikace s histidinovou kotvou.
V buněčných frakcích (obrázek 13, strana 44) nebyl tento signál už patrný.

Obrázek 11, kontrola protilátky. Western blot je chemiluminiscenčně detekován pomocí vytvořené primární
protilátky o koncentraci 1:1000 a sekundární anti potkaní protilátky konjugované s křenovou peroxidázou.
Odpovídající velikost proteinu je označena šipkou. Kontrola je purifikovaný rekombinantní enzym
s histidinovou kotvou a lyzát je celobuněčný lyzát N. gruberi.
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5.4.2 Buněčné frakce a vizualizace protilátkou
Potvrzení úspěšné frakcionace N. gruberi je dokázáno metodou western blot a využitím protilátek
proti proteinům se známou buněčnou lokalizací. Jak je patrné z obrázku 12. Hemerythrin, který je u
N. gruberi lokalizován pouze v cytosolu a ferritin, který je lokalizován v mitochondrii (Mach et al.,
v tisku) byly detekovány v očekávané frakci. V buněčné frakci, kde nebyl očekáván výskyt daného
proteinu se signál již neobjevil, což dokazuje, že frakce nebyly navzájem kontaminované.

Obrázek 12, výsledek analýzy buněčných frakcí N. gruberi pomocí metody SDS-PAGE a western blot,
využitím primární protilátky proti hemerythrinu o koncentraci 1:500 (vlevo) a ferritinu o koncentraci 1:100
(vpravo) a sekundární protilátky konjugované s křenovou peroxidázou. Odpovídající velikost proteinu je
označena šipkou. Cyto: cytosolická frakce, mito: hrubá mitochondriální frakce.

Cytosolická a hrubá mitochondriální frakce byly paralelně chemiluminiscenčně detekovány pomocí
vytvořené primární potkaní protilátky proti alkoholdehydrogenáze N. gruberi. Výsledek poukázal na
lokalizaci alkoholdehydrogenázy v mitochondriální frakci, jak je vidět na obrázku 13. Obdobně i
výsledek bioinformatické analýzy (kapitola 5.1.1) předpovídaly s vysokou pravděpodobností
mitochondriální lokalizaci. Je patrné, že v cytosolické frakci se vyskytuje množství nespecifických
signálů.

Obrázek 13, výsledek analýzy cytosolické a hrubé mitochondriální frakce využitím SDS-PAGE, western
blotu a chemiluminiscenční detekce jednotlivých frakcí N. gruberi pomocí primární protilátky proti
alkoholdehydrogenáze o koncentraci 1:1000 a anti potkaní sekundární protilátky konjugované s křenovou
peroxidázou. Odpovídající velikost proteinu je označena šipkou. Cyto: cytosolická frakce, mito: hrubá
mitochondriální frakce.
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5.4.3 Trvalé preparáty a imunofluorescence
Výsledek imunofluorescenční vizualizace alkoholdehydrogenázy pomocí vytvořené protilátky je
ukázán na obrázku 14. Kolokalizace předpokládaného signálu alkoholdehydrogenázy a mitochondrií
je nevypovídající a mitochondriální lokalizaci tohoto proteinu nepotvrzuje, ani nevyvrací. Jak je
vidět, signál je rozprostřen po celé buňce. Je možné, že připravená polyklonální protilátka
nespecificky interagovala s buněčnými komponenty, což je patrné i u analýzy buněčných frakcí
metodou western blot (obrázek 13, strana 44), kdy se ukazují nespecifické signály, zejména
v cytosolické frakci.

Obrázek 14, lokalizace alkoholdehydrogenázy. Jednotlivé obrázky zobrazují buňku N. gruberi: A: červeně
mitochondrie; B: zeleně alkoholdehydrogenáza, C: červeně mitochondrie, zeleně alkoholdehydrogenáza, D:
modře DNA (nukleus a mitochondriální DNA), E: diferenciální kontrast. K lokalizaci enzymu byla využita
vytvořená primární protilátka o koncentraci 1:100 proti alkoholdehydrogenáze a sekundární oslí protilátka
konjugovaná s Alexa fluor 488 proti potkanímu imunoglobulinu G. Mitochondrie byly značeny
mitotrackerem Red CMXRos. DNA byla označena DAPI obsaženém v zalévacím roztoku Vectashield. Obraz
byl zpracován pomocí programu ImageJ.
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5.5 Vliv dostupnosti iontů železa na expresi ADH
Na vytvořených lyzátech N. gruberi, se standardizovaným množstvím proteinů, byl po zpracování
metodami SDS-PAGE a western blot vizualizován enzym alkoholdehydrogenáza. Síla bandu by měla
vypovídat o množství proteinu exprimovaného buňkou. Jak je patrné z obrázku 15, v kultuře, která
byla kultivována 72 h za nedostatku ionů železa se exprimovalo více enzymu než v kultuře
kultivované za přebytku těchto iontů.

Obrázek 15, lyzáty N. gruberi chemiluminiscenčně detekované pomocí potkaní primární protilátky proti
alkoholdehydrogenáze o koncentraci 1:1000 a sekundární anti potkaní protilátky, konjugované s křenovou
peroxidázou. DIP: lyzát vytvořen z kultury kultivované za snížené dostupnosti iontů železa docílené
chelátorem 2,2-Dipyridyl, Fe: lyzát vytvořen z kultury kultivované v nadbytku iontů železa. Odpovídající
velikost alkoholdehydrogenázy je označena šipkou.

5.6 Metabolomická analýza
Výsledky metabolomického měření pomohly určit přesné množství některých koncových produktů
metabolismu N. gruberi, za snížené a zvýšené dostupnosti iontů železa. Výsledky jsou shrnuty
v tabulce 15. Ethanol, acetát, isocitrát, pyruvát a fumarát nebylo možno naměřit, jejich množství se
pohybovalo pod detekční hladinou.
Tabulka 15, výsledky měření vybraných koncových metabolitů N. gruberi za odlišných podmínek dostupnosti
železa. Koncentrace metabolitu je vztažena na gram proteinů v kultuře. SD: směrodatná odchylka, T-test:
nepárový t-test. Tučně zvýrazněné metabolity se statisticky signifikantně liší v daných podmínkách. V tabulce
je ukázán násobek změny koncentrace metabolitu v kultuře kultivované s nedostatkem iontů železa

Metabolit
Citrát
2-ketoglutarát
Glutamát
Sukcinát
Malát
Laktát

přebytek železa
Koncentrace
SD
(µmol/g)
0,079
0,006
0,049
0,010
0,720
0,080
0,840
0,100
0,110
0,015
1,610
0,210

nedostatek železa
Koncentrace
SD
(µmol/g)
0,130
0,030
0,069
0,030
0,340
0,160
1,610
0,430
0,120
0,014
1,630
0,350
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T-test
0,02
0,19
<0,01
<0,01
0,49
0,92

Násobek změny
koncentrace
1,65
1,41
0,47
0,51
1,09
1,01

6 Diskuze
O celkovém metabolismu N. gruberi se doposud ví pouze málo. Mnoho poznatků je založených na
sekvenaci genomu (Fritz-Laylin et al., 2010) a následnému modelování na základě známých
biochemických drah (Opperdoes et al., 2011). V této práci byla vyvinuta metoda inkubace buněk
v definovaném médiu a následné analýzy, pomocí které lze detekovat a stanovit vybrané koncové
metabolity a tím studovat biologickou odpověď N. gruberi na vnější podněty. Tato metoda může do
budoucna posloužit jako základ pro analýzy vlivu kultivačního prostředí, jako například dostupnost
živin nebo kyslíku, na metabolické procesy v těchto buňkách a potencionálně může vést k pochopení
účinku různých léků proti N. fowleri.
První hlavní zjištění této práce se týkalo metabolomické analýzy kultur kultivovaných za různé
dostupnosti iontů železa. Z výsledků analýzy (tabulka 15, strana 46) je patrné, že nedostupnost iontů
železa má vliv na metabolismus N. gruberi. Především glutamát, sukcinát a citrát byly signifikantně
ovlivněny. Dle hypotetické metabolické mapy prvoka (obrázek 1, strana 5) lze vyvodit několik
poznatků. Glutamát je dle metabolické mapy přítomen v cytosolu i v mitochondrii. Pokud je přítomný
malát-aspartátový člunek, který slouží k přenosu redukovaného NADH do mitochondrie, jak je
předpokládáno (Opperdoes et al., 2011), nebyla by změna koncentrace glutamátu způsobena v této
fázi metabolismu, ale spíše následně v mitochondrii, jak je diskutováno dále. Glutamát vzniká jako
produkt katabolismu některých aminokyselin a v mitochondrii se přeměňuje na 2-ketoglutarát, což je
meziprodukt citrátového cyklu. Vyšší koncentrace glutamátu v přítomnosti nadbytku iontů železa by
mohla značit celkově efektivně probíhající citrátový cyklus, který má v této fázi již omezenou potřebu
přijímat meziprodukty z drah katabolismu aminokyselin, protože vstup cytosolického pyruvátu je
dostačující na udržení chodu celého cyklu. Lehce snížená hodnota koncentrace 2-ketoglutarátu za
dané podmínky, i když není signifikantní, by mohla potvrzovat tuto hypotézu, vzhledem k odčerpání
tohoto meziproduktu dalšími kroky cyklu.
Pyruvát, který hraje velmi významnou roli v metabolismu, se nepodařilo naměřit kvůli příliš nízké
koncentraci. Lze se domnívat, že důvodem je jeho okamžitá spotřeba v dalších metabolických
procesech, například v Krebsově cyklu. Laktát, který nebyl ovlivněn přítomností iontů železa, není
příliš vypovídající o celkovém metabolismu. Jeho hypotetická role v methylglyoxalové cestě je
pravděpodobně pouze vedlejší větev glykolýzy, protože se tvoří toxické produkty a je předpokládáno,
že tato cesta je aktivovaná pouze za nedostatku glukózy (Kayser et al., 2005), což z důsledku
metodiky této práce není u námi analyzovaných buněk pravděpodobné. Otázkou zůstává naměřená
přítomnost laktátu, i když laktátová fermentace je označena za nepravděpodobnou (Opperdoes et al.,
2011).
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Koncentrace malátu nebyla ovlivněna přítomností iontů železa. Malát se vyskytuje na více místech
v metabolismu. Jeho přeměna v předpokládaném peroxisomu na sukcinát a pyruvát nejsou nejspíš
významné, protože přítomné dráhy pravděpodobně slouží k regeneraci koenzymů k využití v dráhách
beta oxidace mastných kyselin, případně detoxifikace kyslíkových radikálů a produkty
pravděpodobně vstupují do dalších metabolických drah. Přítomnost peroxisomu a jeho funkce u N.
gruberi není doposud dokázána a využití těchto drah není proto známé.
V mitochondrii se pak předpokládá proměna malátu dismutací na sukcinát a pyruvát. Sukcinát by se
mohl zapojit do Krebsova cyklu. V přítomnosti iontů železa koncentrace sukcinátu klesla, což může
naznačovat vyšší aktivitu sukcinátdehydrogenázy, která ho mění na fumarát a obsahuje ionty železa
jako prostetickou skupinu. Tento enzym je také součástí dýchacího řetězce, který vyžaduje ionty
železa ke správné funkci. Je tedy možné, že se celková mitochondriální respirace zvyšuje, když má
buňka dostatek iontů železa. To je podloženo i nižší koncentrací citrátu a 2-ketoglutarátu, které se ve
stejném cyklu vyskytují. Nezměněnou koncentraci malátu lze vysvětlit jeho spotřebou či produkcí na
jiných místech metabolismu, která by zastínila jeho produkci pouze Krebsovým cyklem. Přeměna
sukcinátu na sukcinyl-CoA je pravděpodobně nevýznamnou větví, protože spojená produkce acetátu
je velmi nízká a acetát pravděpodobně není odpadním produktem metabolismu. Obdobně ethanol
pravděpodobně nebude odpadní produkt metabolismu, protože jeho naměřené hodnoty byly pod
detekční hladinou a dále diskutované vlastnosti alkoholdehydrogenázy nepoukazují na ethanol jako
pravděpodobný produkt aktivity tohoto enzymu. Zajímavé je, že enzym fumaráza, který obsahuje
železosirná centra, není ovlivněn nedostatkem iontů železa (Mach et al., v tisku). To by vysvětlilo, že
není ovlivněna koncentrace malátu jako následek změn v citrátovém cyklu v kultuře kultivované
s různou dostupností iontů železa. Mohlo by to naznačovat, že krok přeměny fumarátu na malát je
limitující krok cyklu při přítomnosti nadbytku i nedostatku iontů železa, protože fumaráza jím není
ovlivněna.
Zajímavostí je produkce vodíku, která byla u N. gruberi dokázána (Tsaousis et al., 2014) a kterou
katalyzuje cytosolická hydrogenáza dependentní na železe. Role enzymu hydrogenázy
v metabolismu nebyla doposud u N. gruberi objasněna. Nedostatek iontů železa významně snižuje
její aktivitu, až o 98% (Mach et al., v tisku), což je velmi významná změna. Je možné, že se jedná o
protein, který není důležitý pro přežití buňky v podmínkách kultivace využitých pro účely této práce,
a proto je ovlivněn nedostatkem iontů železa víc než například dýchací řetězec, bez kterého se buňka
neobejde.
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Dalším cílem této práce bylo zkoumání vlastností alkoholdehydrogenázy N. gruberi. Bioinformatická
analýza (obrázek 5, strana 34) poukázala na vazebné místo iontu kovu odpovídající i jiným železo
obsahujícím alkoholdehydrogenázám. I anotace alkoholdehydrogenázy N. gruberi ji určuje jako
železo dependentní (Fritz-Laylin et al., 2010). Z obrázku 15, strana 46 je patrné, že u buněčných
lyzátů N. gruberi je alkoholdehydrogenáza více exprimovaná u kultury kultivované při nedostatku
iontů železa, než u kultury kultivované v jejich nadbytku. Možným vysvětlením je, že důvodem je
stálá potřeba správné funkce alkoholdehydrogenázy pro buňku. Nedostatečná aktivita způsobena
deficitem iontů železa je kompenzována vyšší expresí enzymu. K podobným experimentálním
závěrům dospěla studie zabývající se alkoholdehydrogenázou u Trichomonas vaginalis, kdy za
snížených podmínek dostupnosti železa byla exprese enzymu vyšší (Leitsch et al., 2012).
Úvodní měření enzymatických aktivit (tabulka 12, strana 40) prokázalo, že dle očekávání na základě
bioinformatické analýzy (kapitola 5.1), alkoholdehydrogenáza N. gruberi využívá jako koenzym
NAD+, respektive NADH pro reakci v opačném směru. To je pravděpodobně důsledek sterické
interakce terciární struktury enzymu s koenzymem, jak je popsáno v kapitole 2.4.5.1.
Jednou ze zkoumaných vlastností enzymu bylo optimální pH. Experimentálně bylo stanoveno jako
optimální pH kolem hodnoty 8,7, jak je ukázáno na obrázku 10, strana 40. Toto lehce zásadité
prostředí by mohlo odpovídat uzpůsobení lokalizaci v mitochondrii, u které se udává pH hodnota
okolo 8,0 (Cano Abad et al., 2004). Nicméně i u některých cytosolických alkoholdehydrogenáz se
udává jako optimální katalytická podmínka pH okolo 9,0 (Aquino Neto et al., 2011; Klinman, 1975),
v některých případech až 10,0 (Pikkarainen a Räihä, 1967). Jedná se tedy spíše o vlastnost
mechanismu reakce jako takové a není ovlivněná samotnou lokalizací v buňce. U
alkoholdehydrogenáz nebyl prokázán rozdíl oproti optimálnímu pH pro opačný směr reakce
(Klinman, 1975). Již z principu by také směr enzymové reakce neměl být ovlivněn pH, protože enzym
pouze katalyzuje reakci, nemění chemickou rovnováhu. Experimentálně naměřené optimální pH pro
enzymatickou aktivitu bylo využito pro následné pokusy.
Co se týče konkrétní úlohy alkoholdehydrogenázy, není objasněn metabolický děj, kde by mohla hrát
roli. Michaelisova konstanta naměřená pro zvolené substráty řádově odpovídá alkoholdehydrogenáze
z Pyrococcus furiosus, u které byla naměřena nejnižší hodnota Michaelisovy konstanty pro
acetaldehyd (170 µmol×dm-3) (Ma a Adams, 1999) nebo z Trichomonas vaginalis s hodnotou pro
aceton 93 µmol×dm-3 (Šuťák et al., 2012). Produkce alkoholů nebo aldehydů s delším uhlíkatým
řetězcem není příliš pravděpodobná a metabolická produkce ethanolu je nepravděpodobná ve své
podstatě, protože N. gruberi není považována za prvoka schopného alkoholové fermentace, ke
kterému nemá dostatečnou enzymatickou výbavu. Jak bylo také ukázáno, tak ani nebylo množství
ethanolu měřitelné. Z výsledků analýzy se zdá nepravděpodobné, aby alkoholdehydrogenáza
fungovala jako enzym modifikující komplikovanější sloučeniny s alkoholovými skupinami,
například aminokyseliny, protože aktivita s komplexnějšími alkoholy, jako například glycerolem,
malátem, nebo threoninem byla zanedbatelná.
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Přeměna acetaldehydu na ethanol by v buňce mohla být schůdnou metabolickou drahou, pokud by
existoval zdroj acetaldehydu, který by bylo potřeba buněčně detoxifikovat. To funguje například u
Trichomonas vaginalis (Leitsch et al., 2012). Je možné, že mikrobiální flóra, v přítomnosti které se
N. gruberi může vyskytovat, produkuje acetaldehyd, který by mohl být touto metodou detoxifikován.
U N. gruberi byly kromě železo-vázající alkoholdehydrogenázy, kterou se zabývá tato práce,
objeveny další dvě alkoholdehydrogenázy s doposud neznámou funkcí, které váží ionty zinku (FritzLaylin et al., 2010). U nich bioinformatická analýza predikuje pouze velmi nízkou pravděpodobnost
exportu do mitochondrie, pravděpodobněji se jedná o cytosolické enzymy. V tomto případě by se
jednalo o zajímavou analogii s redoxním člunkem, který je popsán u S. cerevisiae (kapitola 2.4.4.1).
Tam se nachází dvě cytosolické a jedna mitochondriální alkoholdehydrogenáza, kdy navíc
mitochondriální je prokazatelně schopna redukovat acetaldehyd na ethanol, dokonce lépe než
aldehydy s delším uhlíkatým řetězcem. Nevyřešenou otázkou by zůstal původ ethanolu/acetaldehydu,
případně jiného alkoholu/aldehydu pro tento děj v případě funkce redoxního člunku. Enzym pyruvát
dekarboxyláza, který je zodpovědný za produkci acetaldehydu u S. cerevisiae totiž u N. gruberi nebyl
nalezen. Studium zmíněných dalších alkoholdehydrogenáz N. gruberi by tedy mohlo definitivně
potvrdit, nebo vyvrátit, přítomnost redukčního člunku u tohoto organismu.
U Naegleria fowleri bylo anotováno několik alkoholdehydrogenáz (Aurrecoechea et al., 2011),
nicméně žádná není homologní s alkoholdehydrogenázou N. gruberi, kterou se zabývá tato práce, a
ani nevykazují jasnou mitochondriální lokalizaci. Z dosavadních informací tedy vyplívá, že funkce
mitochondriální alkoholdehydrogenázy hraje u N. gruberi roli, kterou N. fowleri nejspíše postrádá,
nebo je jinak nahrazena.
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7 Závěr
V této práci se podařilo stanovit některé vybrané metabolity prvoka Naegleria gruberi, byla navržena
metoda umožňující jejich kvantifikaci a porovnání jejich produkce v různých podmínkách. Bylo
dokázáno, že snížená dostupnost iontů železa signifikantně ovlivní produkci metabolitů citrátu,
glutamátu a sukcinátu jako přímý následek podmínky kultivace. Naopak produkce malátu a laktátu
signifikantně ovlivněna nebyla. Další metabolity, ethanol, acetát, isocitrát, pyruvát a fumarát se
nepodařilo naměřit vzhledem k jejich nízkým koncentracím, které neumožnily detekci pomocí
zvolených metod.
Další zaměření práce se týkalo enzymu alkoholdehydrogenázy N. gruberi, která vykazuje několik
zvláštností, jako je vazba iontu železa jako prostetické skupiny a N-terminální mitochondriální
presekvence. Z purifikovaného rekombinantního proteinu byla vytvořena polyklonální protilátka,
pomocí které byla zjištěna zvýšená míra exprese v prostředí se sníženou dostupností iontů železa.
Dále byla bioinformatickou analýzou predikována nezvyklá mitochondriální lokalizace tohoto
enzymu, která byla potvrzena metodou frakcionace buněk a následnou analýzou pomocí vytvořené
protilátky.
Rekombinantní alkoholdehydrogenáza byla purifikována také v nativní formě a pomocí enzymatické
aktivity byl zjištěn koenzym a optimální pH pro tento enzym. Následně byly měřením specifických
aktivit a stanovením Michaelisovy konstanty určeny charakteristiky substrátu. Byla zjištěna
preference zkoumaného enzymu pro primární, nevětvené alkoholy s delším uhlíkatým řetězcem. Dále
byla diskutována pravděpodobná role a využití alkoholdehydrogenázy v metabolismu N. gruberi.
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8 Seznam použitých zkratek
AMP

5'-adenosinmonofosfát

ATP

5'-adenosintrifosfát

BCA kit

Bicinchoninic acid kit for protein determination (Sigma)

cDNA

Komplementární deoxyribonukleová kyselina (complementary deoxyribonucleic acid)

CIA

Cytosolická dráha skládání železosirných center (cytosolic iron–sulphur cluster assembly)

DAPI

4,6-diamidin-2-fenylindol

DNA

Deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)

EDTA

Ethylendiamintetraoctová kyselina

EGTA

Ethylen glykol-bis(β-aminoetyl éter)-N,N,N',N'-tetraacetová kyselina

IPTG

Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside

ISC

Dráha skládání železosirných center (iron-sulphur cluster assembly systém)

LB médium

Médium pro kultivaci bakterií (lysogeny broth medium)

MDR

Dlouhé dehydrogenázy/reduktázy (medium-chained dehydrogenase/reductase)

NAD+

Oxidovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu

NADH

Redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu

NADP+

Oxidovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

NIF

Fixace dusíku (nitrogen fixation)

PCR

Polymerázová řetězová reakce (Polymer chain reaction)

PIPES

Piperazin-N,N'-bis(2-ethansulfonová kyselina)

SDR

Krátké dehydrogenázy/reduktázy (short-chained dehydrogenase/reductase)

SOC médium

Nutričně bohaté kultivační bakteriální médium (super optimal broth with catabolite repression)

SUF

Faktory využívající síru (sulphur utilization factors)

TLCK

Tosyl-L-lysyl-chloromethan hydrochlorid

x-gal

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galaktopyranosid
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