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Barthov syndróm (BTHS) je závažné dedičné ochorenie, pri ktorom dochádza k narušeniu mnohých
mitochondriálnych funkcií a k nedostatočnej tvorbe ATP. Príčinou ochorenia je pokles množstva mitochondriálneho
fosfolipidu kardiolipínu (CL). Pokles CL je spôsobený mutáciou v géne TAZ, ktorý kóduje enzým zúčastňujúci sa v
procese remodelingu CL.
Kvasinka Saccharomyces cerevisiae predstavuje vhodný model pre štúdium BTHS, avšak v porovnaní s ľudskými
bunkami obsahuje málo dôležitého prekurzoru CL – fosfatidylglycerolu (PG). Preto sme vytvorili dvojitý mutant
pgc1Δtaz1Δ (PGC1::NatMX4, TAZ1::KanMX4), ktorý lepšie reprezentuje zloženie mitochondriálnych membrán BTHS
pacientov ako taz1Δ mutant. Na prípravu sme použili delečné kazety, ktoré sme do buniek vniesli chemickou
transformáciou. Bunky sme kultivovali v syntetickom médiu zabezpečujúcom aktívnu biogenézu mitochondrií (3%
glycerol, 0,2% glukóza, 1% etanol, bez inozitolu), 24 hod, pri 30°C.

Dvojitý mutant pgc1Δtaz1Δ (P1T1) akumuloval MLCL a PG a mal znížené
množstvo CL v porovnaní so štandardným kmeňom (WT). Fosfolipidy sme
vyextrahovali z izolovaných mitochondrií (MT) a oddelili tenkovrstvovou
chromatografiou. Zastúpenie jednotlivých fosfolipidov sme stanovili na základe
reakcie molybdenátu amónneho a fosfátu vo fosfolipidoch, pri ktorej vzniká
farebný produkt, ktorého koncentráciu vo vzorke sme určili zmeraním OD₈₃₀.
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V kmeni pgc1Δtaz1Δ sme namerali predĺžený čas Δt, ktorý je potrebný na
syntézu ATP z ADP.
Respiráciu sme merali kyslíkovou elektródou na vyizolovaných mitochondriách.
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Táto práca vznikla s podporou VEGA-2/0165/18, APVV-15-0654, AS CR & SAV Joint
Project SAV-18-25, SAS-MOST JRP 2016/4 a Doktogrant SAV APP0170.

Kmene s mutáciou v gene TAZ1 obsahovali mitochondrie cirkulárneho tvaru,
pričom ich frekvencia sa zvýšila s akumuláciou PG.
Mitochondrie sme vizualizovali fluorescenčnou farbičkou Mitotracker-Red a
snímali konfokálnym mikroskopom.

Záver:
• Pripravili sme dvojitý mutant pgc1Δtaz1Δ, ktorý:
• lepšie reprezentuje zloženie mitochonriálnych membrán
pacientov s BTHS
• má v porovnaní s taz1Δ zhoršenú schopnosť respirácie a
vyššiu frekvenciu mitochondrií s narušenou cirkulárnou
morfológiou.
• Akumulácia PG spôsobila zhoršenie fenotypu taz1Δ mutanta,
pravdepodobne kvôli odlišnému tvaru PG v porovnaní s CL.

