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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 DEFICIT ADENYLOSUKCINÁTLYASY

Deficit adenylosukcinátlyasy (OMIM 103050) je dědičná  metabolická porucha de novo syn-

thesy purinů a purin-nukleotidového cyklu (Obr. 1). Byla popsána v roce 1984 Van den 

Berghem a Jaekenem [1], kteří vyšetřovali mozkomíšní mok dětí s nevysvětlenou psychomoto-

rickou retardací systematickou analysou aminokyselin před a po hydrolýze silnou kyselinou. 

U třech pacientů nalezli v hydrolyzátu mozkomíšního moku zvýšené koncentrace aspartátu,

glycinu a ribosy-5-fosfátu, strukturních prvků de novo synthesy purinů. V tělních tekutinách

těchto pacientů identifikovali dva běžně nedetekovatelné sukcinylpuriny: sukcinylaminoimida-

zolkarboxamid ribosid (SAICAr) a sukcinyladenosin (SAdo). Jde o defosforylované deriváty 

substrátů adenylosukcinátlyasy (ADSL).

ADSL (EC 4.3.2.2) katalyzuje dva kroky synthesy purinových nukleotidů. Prvním je přeměna

sukcinylaminoimidazolkarboxamid ribotidu (SAICAR) na aminoimidazolkarboxamid ribotid 

(AICAR) v de novo synthese purinů a druhým vznik adenosinmonofosfátu (AMP) ze sukciny-

ladenosinmonofosfátu (SAMP) v purin-nukleotidovém cyklu (Obr. 1).

Dalším syndromem v de novo synthese purinů, který může být zaměněn s deficitem ADSL je 

AICA-Ribosidurie [2]. Příčinou tohoto onemocnění je deficit bifunkčního enzymu AICAR-

transformylasy/IMP cyklohydrasy (ATIC). Tento enzym katalyzuje dvě reakce následující 

po první ADSL reakci (Obr. 1). Podobně jako u pacientů s deficitem ADSL dochází i u těchto 

pacientů k akumulaci SAICAr a SAdo v tělních tekutinách. Navíc se ještě hromadí aminoimi-

dazolkarboxamid ribosid (AICAr), defosforylovaný substrát ATIC.

Do současné doby bylo na světě diagnostikováno asi 60 pacientů s deficitem ADSL [3].

1.1.1 KLINICKÉ PROJEVY ONEMOCNĚNÍ

Deficit ADSL vede k neurologickému postižení. Míra postižení pacientů je různá a podle ní 

rozdělujeme onemocnění na dva základní typy:

1. Typ I - těžká psychomotorická retardace (PMR), epilepsie, autistické projevy, zmítání, 

prudké výbuchy hněvu, autoagresivita, hypotonie a těžká růstová retardace [4-8]

2. Typ II – mírná PMR, autismus [9-12]
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Obr. 1: Purinový metabolismus

PNC purin-nukleotidový cyklus
PRPP 5-fosforibosyl-1-

difosfát
FAICAR formylový derivát 

AICAR
IMP inosinmonofosfát
GMP guaninmonofosfát

XMP xanthinmonofosfát
1. PRPP synthetasa (PRPS)
2. Adenylosukcinátlyasa
3. AICAR-transformylasa/  IMP 

cyklohydrasy (ATIC)
4. AMP deaminasa
5. Adenosindeaminasa

6. Hypoxantinfosforibosyl transfe-
rasa (HPRT)

7. Purinnukleosidfosforylasa
8. Xanthin dehydrogenasa
9. Cytoplasmatická 5´nukleotidasa
10. Adeninfosforibosyltransfera-

sa (APRT)
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1.1.2 BIOCHEMICKÁ DIAGNOSTIKA DEFICITU ADSL

Biochemická diagnostika pacientů s podezřením na deficit ADSL je založena na průkazu 

sukcinylpurinů (SAdo, SAICAr) v tělních tekutinách a na stanovení katalytické aktivity 

ADSL v tkáních. 

1.1.2.1 Průkaz sukcinylpurinů v tělních tekutinách

Průkaz sukcinylpurinů se provádí v moči, případně v mozkomíšním moku (CSF). Oba me-

tabolity jsou v kontrolní moči nedetekovatelné. V CSF je u kontrol SAdo přítomný v kon-

centracích do 2,4 mol/dm3 a SAICAr je nedetekovatelný.

Sukcinylpuriny mohou být stanoveny tenkovrstvou chromatografií (TLC) s detekcí Pauliho 

činidlem (diazotovaná sulfanilinová kyselina) [13], TLC s fosforescencí při teplotě kapalné-

ho dusíku [14], Bratton-Marshallovým testem (N-1-naftylethylendiamin reaguje se SAICAr 

za vzniku purpurové barvy) [15], kapilární elektroforézou [16] a vysokoúčinnou kapalino-

vou chromatografií (HPLC) s UV detekcí [1]. 

U pacientů s postižením typu I je koncentrace obou sukcinylpurinů v mozkomíšním moku 

100-200 mol/dm3 a poměr SAdo/SAICAr okolo 1. U pacientů typu II je koncentrace 

SAICAr okolo 100 mol/dm3, ale koncentrace SAdo je 4 až 5-krát vyšší [9]. Po-

měr SAdo/SAICAr je vyšší než 2.

1.1.2.2 Katalytická aktivita ADSL v tkáních

Měření katalytické aktivity ADSL se substrátem SAMP ukázalo snížené, až nedetekovatel-

né hodnoty v játrech a ledvinách vyšetřovaných pacientů [1, 9]. Ve svalech byly hodnoty 

normální kromě hodnot u pacientů s růstovou retardací a svalovým ochabnutím, kde byly 

snížené. V lymfocytech se aktivity pohybovaly okolo 40 % kontroly [12, 17]. Dále byla 

u jednoho pacienta s onemocněním typu I popsána snížená termostabilita enzymu ve fibrob-

lastech [15]. Informace o aktivitě ADSL v mozku není dostupná, ale dvacetkrát vyšší kon-

centrace sukcinylpurinů v mozkomíšním moku proti plasmě svědčí o jejím deficitu [1, 9].

Měření aktivity ADSL se substráty SAMP a SAICAR u onemocnění typu I ukázalo paralel-

ně klesající hodnoty u obou substrátů v játrech a fibroblastech [18, 19]. Ve fibroblastech

pacientů typu II byla aktivita s SAMP snížena na 3 % a se SAICAR na 30 % hodnoty kont-
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rolních vzorků.

U žádného pacienta s deficitem ADSL nebyla naměřena její nulová aktivita. Úplná absence 

aktivity je pravděpodobně neslučitelná se životem.

1.1.3 MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝ POPIS DEFICITU ADSL

Gen kódující ADSL je lokalizován na chromozomu 22q13.113.2 [20, 21]. Jeho plná dél-

ka včetně promotorové oblasti a dvou cDNA isoforem byla popsána na ÚDMP [21]. Gen je 

dlouhý 23 kb, obsahuje 13 exonů a kóduje protein o 484 aminokyselinách (Obr. 3). Sekven-

ce promotorové oblasti odpovídá sekvencím promotorů konstitutivně exprimovaných genů

(Obr. 2).

Deficit ADSL je alelicky heterogenní. Doposud bylo popsáno 47 mutací [3, 22]. Většinou 

se jedná o missence mutace, jedna mutace mění sestřihové místo tak, že dochází k deleci 39 

párů basí [23] a jedna se nachází v NRF-2 vazebném místě v promotorové oblasti genu 

ADSL [24]. Prevalentní mutací je záměna argininu na histidin v pozici 426 (R426H), ostatní 

mutace jsou převážně privátní [3].

Obr. 2 [21]: A/ Sekvence 5´nepřepisovaného konce lidského ADSL genu a přilehlé promo-
torové oblasti. Vazebná místa pro transkripční faktory jsou podtržená. Inici-
ační místo transkripce je označeno +1. 

B/ Organizace lidského ADSL genu. Vertikální čáry představují jednotlivé exo-
ny. Spojené čáry představují alternativní sestřih exonu 12.
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Obr. 3: Sekvence lidské ADSL cDNA a proteinu ADSL, šedě: UTR oblasti

      CTGGCCTCCAGGTTTCCGCTTCCGCTCTTCCCTGGTCCAGTCCACCCTGGCGGGGTCGCA
       GGGTTGGGATGGCGGCTGGAGGCGATCATGGTTCGCCCGACAGCTACCGCTCACCTCTTG
       ........-M--A--A--G--G--D--H--G--S--P--D--S--Y--R--S--P--L--

    53 CCTCCCGCTATGCCAGCCCGGAGATGTGCTTCGTGTTTAGCGACAGGTATAAATTCCGGA
    18 A--S--R--Y--A--S--P--E--M--C--F--V--F--S--D--R--Y--K--F--R--

   113 CATGGCGGCAGCTGTGGCTGTGGCTGGCGGAGGCCGAGCAGACATTGGGTTTGCCTATCA
    38 T--W--R--Q--L--W--L--W--L--A--E--A--E--Q--T--L--G--L--P--I--

   173 CAGATGAACAAATCCAGGAGATGAAATCAAACCTGGAGAACATCGACTTCAAGATGGCAG
    58 T--D--E--Q--I--Q--E--M--K--S--N--L--E--N--I--D--F--K--M--A--

   233 CTGAGGAAGAGAAACGTTTACGACATGATGTGATGGCTCACGTGCACACATTTGGCCACT
    78 A--E--E--E--K--R--L--R--H--D--V--M--A--H--V--H--T--F--G--H--

   293 GCTGTCCAAAAGCTGCAGGCATTATTCACCTTGGTGCTACTTCTTGCTATGTTGGAGACA
    98 C--C--P--K--A--A--G--I--I--H--L--G--A--T--S--C--Y--V--G--D--

   353 ATACTGACTTGATTATTCTTAGAAATGCACTTGACCTGCTTTTGCCAAAGCTTGCCAGAG
   118 N--T--D--L--I--I--L--R--N--A--L--D--L--L--L--P--K--L--A--R--

   413 TGATCTCTCGGCTTGCCGACTTTGCTAAGGAACGAGCCAGTCTACCCACATTAGGTTTCA
   138 V--I--S--R--L--A--D--F--A--K--E--R--A--S--L--P--T--L--G--F--

   473 CACATTTCCAGCCTGCACAGCTGACCACAGTTGGGAAACGTTGCTGTCTTTGGATTCAGG
   158 T--H--F--Q--P--A--Q--L--T--T--V--G--K--R--C--C--L--W--I--Q--

   533 ATCTTTGCATGGATCTCCAGAACTTGAAGCGTGTCCGAGATGACCTGCGCTTCCGGGGAG
   178 D--L--C--M--D--L--Q--N--L--K--R--V--R--D--D--L--R--F--R--G--

   593 TAAAGGGTACCACTGGCACTCAGGCCAGTTTCCTGCAGCTCTTTGAGGGAGATGACCATA
   198 V--K--G--T--T--G--T--Q--A--S--F--L--Q--L--F--E--G--D--D--H--

   653 AGGTAGAGCAGCTTGACAAGATGGTGACAGAAAAGGCAGGATTTAAGAGAGCTTTCATCA
   218 K--V--E--Q--L--D--K--M--V--T--E--K--A--G--F--K--R--A--F--I--

   713 TCACAGGGCAGACATATACACGAAAAGTGGATATTGAAGTACTGTCTGTGCTGGCTAGCT
   238 I--T--G--Q--T--Y--T--R--K--V--D--I--E--V--L--S--V--L--A--S--

   773 TGGGGGCATCAGTGCACAAGATTTGCACCGACATACGCCTCCTGGCAAACCTCAAGGAGA
   258 L--G--A--S--V--H--K--I--C--T--D--I--R--L--L--A--N--L--K--E--

   833 TGGAGGAACCCTTTGAAAAACAGCAGATTGGCTCAAGTGCGATGCCATATAAGCGGAATC
   278 M--E--E--P--F--E--K--Q--Q--I--G--S--S--A--M--P--Y--K--R--N--

   893 CCATGCGTTCAGAACGTTGCTGCAGTCTTGCCCGCCACCTGATGACCCTTGTCATGGACC
   298 P--M--R--S--E--R--C--C--S--L--A--R--H--L--M--T--L--V--M--D--

   953 CGCTACAGACAGCATCTGTCCAGTGGTTTGAACGCACACTGGATGATAGTGCCAACCGAC
   318 P--L--Q--T--A--S--V--Q--W--F--E--R--T--L--D--D--S--A--N--R--

  1013 GGATCTGTTTGGCCGAGGCATTTCTTACCGCAGATACTATATTGAATACGCTGCAGAACA
   338 R--I--C--L--A--E--A--F--L--T--A--D--T--I--L--N--T--L--Q--N--

  1073 TTTCTGAAGGATTGGTCGTGTACCCCAAAGTAATTGAACGGCGCATTCGGCAAGAGCTGC
   358 I--S--E--G--L--V--V--Y--P--K--V--I--E--R--R--I--R--Q--E--L--

  1133 CTTTCATGGCCACAGAGAACATCATCATGGCCATGGTCAAAGCTGGAGGTAGCCGCCAGG
   378 P--F--M--A--T--E--N--I--I--M--A--M--V--K--A--G--G--S--R--Q--

  1193 ATTGCCATGAGAAAATCAGAGTGCTTTCTCAGCAGGCAGCTTCTGTGGTTAAGCAGGAAG
   398 D--C--H--E--K--I--R--V--L--S--Q--Q--A--A--S--V--V--K--Q--E--

  1253 GGGGTGACAATGACCTCATAGAGCGTATCCAGGTTGATGCCTACTTCAGTCCCATTCACT
   418 G--G--D--N--D--L--I--E--R--I--Q--V--D--A--Y--F--S--P--I--H--

  1313 CCCAGTTGGATCATTTACTGGATCCTTCTTCTTTCACTGGTCGTGCCTCCCAGCAGGTGC
   438 S--Q--L--D--H--L--L--D--P--S--S--F--T--G--R--A--S--Q--Q--V--

  1373 AGAGATTCTTAGAAGAGGAGGTGTATCCCCTGTTAAAACCATATGAAAGCGTGATGAAGG
   458 Q--R--F--L--E--E--E--V--Y--P--L--L--K--P--Y--E--S--V--M--K--

  1433 TGAAAGCAGAATTATGTCTGTAGAGTTGGAAGAGAATTAAACGAAAATCATTGTTAATTG
   478 V--K--A--E--L--C--L--*-.....................................

       CTGAGGCATGAAAATTGTGTTACTATAATGCCTTATTTTACCTCGAGAATTGTTACCTTA
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       AATTAGTACAGCACTTTCTTCTTCCCATGGTGCTTTCCTGTTTCTCAGTCTCACATTTCT
       CAACAAGGCAAAAACAAAGAGCGTTGAAGTTGACTCTGCTCTTGCATAGTAAATGTAGTT

1.1.4 PATOGENEZE ONEMOCNĚNÍ

Patogeneze deficitu ADSL není jasná. Na základě lokalizace ADSL v biochemických dra-

hách byly popsány dvě hlavní hypotézy, které mohou vysvětlit symptomy deficitu ADSL.

První hypotézou je snížená dostupnost purinových nukleotidů v důsledku defektu jejich syn-

thesy, a druhou toxický efekt hromadících se sukcinylpurinů. Může jít i o kombinaci obou 

hypotéz. Například ve svalu může docházet k nedostatku purinových nukleotidů a toxicita 

se může projevit především v mozku.

1.1.4.1 Nedostatek purinových nukleotidů

Vzhledem ke dvojí funkci ADSL můžeme očekávat deficit projevující se klesající koncent-

rací purinů, zvláště AMP. Nicméně měření koncentrací adeninových a guaninových   nukle-

otidů ve vzorcích jater, ledviny a svalu u pacientů s deficitem ADSL ukázalo normální kon-

centrace těchto sloučenin [25]. Defekt ADSL je pravděpodobně kompenzován enzymy po-

mocné cesty synthesy purinů (salvage pathway) v erytrocytech, granulocytech a fibroblas-

tech (Obr. 4) [26]. 

Dalším možným mechanismem je poškození v důsledku nedostatku purinových nukleotidů 

již během embryonálního vývoje s pozdějším projevem. Studie na krysách a myších ukázaly, 

že raná embrya jsou převážně závislá na de novo synthese purinů [27].

Obr. 4: Purinový metabolismus v erytrocytech
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Deficit ADSL poškozuje purin – nukleotidový cyklus (PNC). Ten slouží ke zpracování 

AMP za účelem posunutí rovnováhy reakce adenylátkinasy ve prospěch tvorby ATP, 

k produkci amoniaku stimulujícího svalovou glykolýzu na úrovni fosfofruktokinasy a 

k produkci fumarátu jako metabolitu Krebsova cyklu (Obr. 5). PNC je zvláště aktivní ve 

svalu [28]. Tato skutečnost může hrát roli v patogenezi ochabnutí svalů a růstové retardaci 

pacientů.

Obr. 5: Purin- nukleotidový cyklus; 1. Adenylosukcinátsynthetasa; 2. Adenylosukcinátlya-
sa; 3. AMPdeaminasa

1.1.4.2 Toxický efekt sukcinylpurinů

Vzhledem k tomu, že symptomy deficitu ADSL nejsou pravděpodobně způsobeny nedo-

statkem nukleotidů je třeba vzít v úvahu toxický efekt hromadících se sukcinylpurinů.

Metabolity SAdo a SAICAr se hromadí u obou typů onemocnění, ale poměr SAdo/SAICAr 

je u typu II mnohem vyšší. Z těchto výsledků se dá usuzovat, že kritickou sloučeninou pro 

symptomy deficitu ADSL je SAICAr a SAdo by mohl chránit buňku před jeho toxicitou.
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Vzhledem k podobnosti obou sukcinylpurinů s adenosinem a vzhledem k jejich akumulaci v 

mozkomíšním moku pacientů byla zvažována možnost jejich vazby na receptory pro adeno-

sin v mozku a tím znemožnění normální funkce adenosinu. Nicméně studium membránové 

frakce z mozkového kmene krys tuto hypotézu nepotvrdilo [29].

1.1.5 LÉČBA DEFICITU ADSL

Léčba deficitu ADSL je pouze symptomatická. Specifická léčba zatím není možná.

V souladu s hypotézou považující za příčinu deficitu ADSL nedostatek adeninových nukle-

otidů v defektních tkáních byli někteří pacienti léčeni orálním podáváním adeninu, allopuri-

nolu a D-ribosy [9, 30]. Adenin může být zabudován do nukleotidů pomocí adenin-

fosforibosyltransferasy. Allopurinol je potřebný, aby nedošlo k přeměně adeninu xanthinde-

hydrogenasou na toxický 2,8-dihydroxyadenin. D-ribosa je v organismu defosforylována na 

ribosa- 5- fosfát, který je následně přeměněn na glukosu a PRPP, klíčový substrát purinové-

ho metabolismu (Obr. 1). Žádné klinické nebo biochemické zlepšení nebylo pozorováno, s 

výjimkou urychlení růstu růstově retardovaných jedinců [9].

Dalšími teoretickými možnostmi je podávání rekombinantního enzymu a zvýšení aktivi-

ty/stability enzymu pomocí malých molekul (chaperonů). K tomu je nezbytné objasnit struk-

turu lidské ADSL.

Dále je pro pochopení deficitu ADSL nutné vytvořit myší transgenní model, na kterém by 

bylo možné studovat inhibici de-novo synthesy purinů či genovou terapii deficitu ADSL. 

1.1.6 CHARAKTERISTIKA LIDSKÉ ADSL (STRUKTURA, STABILITA, 

KINETICKÉ PARAMETRY)

Gen ADSL i příslušný protein jsou exprimovány ve všech tkáních. Struktura lidského enzy-

mu zatím nebyla detailně objasněna. Enzym je homotetramer s podjednotkou o molekulové

hmotnosti 52 kDa [31]. Na základě krystalografické studie ADSL z Thermotoga maritima

[32] a Pyrobaculum aerophilum [33] (vykazují významnou homologii s lidskou ADSL) lze 

předpokládat, že lidská ADSL obsahuje čtyři aktivní místa. Na tvorbě každého aktivního 

místa se podílejí tři podjednotky.

Podjednotka ADSL z Thermotoga maritima je složená ze 431 aminokyselin uspořádaných

do tří strukturních domén. Doména 1 (D1, aminokyseliny 1-93) je kompaktní a převážně 
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helikální; doména 2 (D2, aminokyseliny 94-349) je rozvolněná a obsahuje pět helixů a 

jeden řetězec; doména 3 (D3, aminokyseliny 350-431) je podobně jako D1 kompaktní a 

helikální. Čtyři podjednotky se skládají v tetramer, jehož jádro tvoří čtyři D2 domény [32]. 

ADSL patří do rodiny fumarasových enzymů. Dalšími členy této rodiny jsou: aspartasa 

(EC 4.3.1.1), fumarasa (EC 4.2.1.2), argininosukcinátlyasa (EC 4.3.2.1) a 3-karboxy-cis,

cis-mukonátcykloisomerasa (EC 5.5.1.2). Všechny mají velmi podobnou terciární strukturu

[34]. Zejména doména D2 je vysoce konzervovaná napříč rodinou, zatímco domény D1 a 

D3 se významně liší [32]. Rozdíly pravděpodobně souvisí s rozdílnými substráty daných 

enzymů.

1.1.6.1 Mechanismus katalytické činnosti ADSL

Reakčním mechanismem ADSL je eliminace fumarátu (Obr. 6). Reakce je založena

na principu acidobazické katalýzy, kdy je reaktivita jednoho z reaktantů zvýšena protonací 

nebo naopak odštěpením protonu. Katalyticky účinné jsou kyselé a bazické skupiny aktivní-

ho centra: karboxylové, aminové a zejména imidazolové kruhy, které mohou fungovat při 

fyziologickém pH současně jako donor a akceptor protonu. 

Důležité pro mechanismus katalytického působení enzymu jsou kyselé a bazické aminokyse-

linové zbytky nacházející se v aktivním centru. Celý reakční proces byl studován na ADSL 

z B. subtilis pomocí 2- [(4-bromo-2,3-dioxobutyl)thio]adenosin-5-monofosfátu (2-BDB-

TAMP) a 6-(4-bromo-2,3-dioxobutyl)thioadenosin-5-monofosfátu (6-BDB-TAMP) (slou-

čeniny podobné SAMP). Studie ukázala důležitost aminokyselin His68 a His141 (ekviva-

lentní His86 a His159 u lidské ADSL) pro aktivitu ADSL [35, 36]. Mutace His68 u B. sub-

tilis vedla k významnému poklesu aktivity ADSL a mutace His141 způsobila úplnou ztrátu 

aktivity [35, 37]. Studium závislosti aktivity enzymu na pH potvrdilo, že His68 slouží jako

donor hlavní kyselé skupiny a His141 jako donor hlavní bazické skupiny [37].

Obr. 6:  Reakční mechanismus ADSL se substráty: a/SAMP b/SAICAR
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Další aminokyselinou důležitou pro navázání AMP části substrátů ADSL z B. subtilis je 

His89 [34]. Jeho mutace vedla k poklesu katalytické aktivity až o 70 %. Komplementační

studie rekombinantních mutantních enzymů z B. subtilis ukázaly, že His89 a His68 

v aktivním centru pochází ze stejné podjednotky, zatímco His141 pochází z jiné podjednot-

ky tetrameru [34].

Na základě predikce strukturálního modelu ADSL z B. subtilis (vytvořen pomocí krystalové 

struktury  ADSL z T. maritima) [38-40] a dostupných biochemických dat byl sukcinylade-

nosin vpraven do aktivního místa enzymu (Obr. 7) [41]. Díky tomuto spojení byly nalezeny 

další tři aminokyseliny, které jsou zodpovědné za umístění sukcinylkarboxylové skupiny 

SAICARu a SAMPu. Jedná se o Gln212, Asn270 a Arg301 (Obr. 7) [41].

Dalšími aminokyselinami, které byly studovány kvůli své blízkosti k aminokyselinám, jejichž 

důležitost pro aktivitu ADSL z B. subtilis je známá, jsou Lys268 a Glu275 [38]. Mutace 

Lys268 měla za následek významný pokles enzymové aktivity a mutace Glu275 vedla 

k úplné ztrátě aktivity. Na základě těchto experimentů a strukturálního modelu ADSL 

z B. subtilis byla vyvozena hypotéza, že Glu275 interaguje s His141 a pomáhá tím vytvořit

správnou konformaci aktivního místa. Jeho mutace je příčinou neschopnosti enzymu vázat 

substrát [38].
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Obr. 7: Strukturální model ADSL z B. subtilis s navázaným SAMP v aktivním místě [41]

1.1.6.2 Kinetické parametry ADSL

Kinetické parametry ADSL byly stanoveny radiochemicky při pH = 7,4 pro oba substráty ve 

fibroblastech kontrol a pacientů s deficitem ADSL [9, 18]. Výsledky jsou uvedeny v Tab. I.

V rámci kinetických studií byla zjištěna inhibice enzymové aktivity ADSL produkty reakce

(AMP, AICAR a fumarát; Obr. 6). AMP a AICAR fungují jako kompetitivní inhibitory a 

fumarát jako nekompetitivní inhibitor.

Tab. I: Kinetické parametry ADSL ve fibroblastech kontrol a pacientů s deficitem ADSL
[9, 18]

Km (mol/dm3) Vlim (nmol/min*mg proteinu)

SAMP SAICAR SAMP SAICAR

kontrola 10 ± 2 7 ± 2 1,4 ± 0,1 0,9 ± 0,2

typ I.

1 10 30 0,44 0,22

2 11 30 0,46 0,31

3 9 20 0,43 0,22

4 11 15 0,47 0,26

typ II.

5 ---



25 0,04 0,31
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Optimální pH ADSL uváděné v literatuře se pohybuje od 7,2 do 8,4 [31]. Purifikovaný re-

kombinantní lidský enzym je stabilní při 25 °C nebo po přidání glycerolu při -80 °C [31]. Na 

stabilitu ADSL v průběhu reakce má výrazný vliv přítomnost dithiotreitolu (DTT) v pufru. 

Redukční prostředí, které je zajištěno přídavkem DTT, chrání -SH skupiny enzymu před 

oxidací a následným spojováním do disulfidových můstků.
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2. CÍLE PRÁCE

Deficit ADSL je klinicky heterogenní neurologické onemocnění. Podle tíže postižení rozpo-

znáváme 2 základní typy onemocnění (typ I a II). Typ I spojený s těžkou PMR, epilepsií 

poruchami chování a poměrem SAdo/SAICAr kolem 1 a typ II spojený s mírnou PMR, hy-

potonií a poměrem SAdo/SAICAr větším než 2. Patogenetický mechanismus vedoucí ke 

klinické a biochemické heterogenitě deficitu ADSL není známý. Můžeme předpokládat, že 

jde o výsledek strukturálně podmíněného a na mutacích závislého poklesu (nebo zvýšení) 

aktivity enzymu vzhledem k jednomu z jeho substrátů. Odpovídající výzkum, který by po-

tvrdil tuto hypotézu je omezen dostupností jednoho z enzymových substrátů (SAICAR), 

malým počtem a dostupností pacientů a tkání k odpovídající biochemické analyse. Dalším 

limitujícím faktorem studia patogeneze deficitu ADSL je nedostupnost kumulujících se me-

tabolitů SAICAr a SAdo nutných pro diagnostiku onemocnění a studium toxicity in vitro a 

in vivo.

Předpokladem pro objasnění patogeneze deficitu ADSL bylo:

1. Připravit a purifikovat substráty ADSL:

a) SAICAR 

b) SAdo a SAICAr

2. Shromáždit co největší počet pacientů

Zavést systém komplexní diagnostiky deficitu ADSL založený na screeningu, enzy-

movém vyšetření tkání, analyse mutací ADSL genu a ověření patogenity nalezených

mutací a nabídnout ho diagnostickým pracovištím v ČR a zahraničí.

3. Studovat vztah genotypu a fenotypu

a) Stanovením homoalelických aktivit fúzních rekombinantních mutovaných ADSL 

proteinů (fmADSL), vytvořených podle genotypu pacientů a jejich porovnáním 

s poměrem SAdo/SAICAr a tíží onemocnění

b) Vysvětlením rozdílného poměru SAdo/SAICAr na biochemickém a strukturál-

ním základě a to:

 vytvořením databáze všech publikovaných pacientů
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 přípravou, purifikací a charakterizací rekombinantních mutantních ADSL 

proteinů (mADSL) vybraných podle jejich vztahu k rozdílným poměrům 

SAdo/SAICAr a k fenotypu 

 přípravou, purifikací a krystalizací lidské ADSL a popsáním její struktury

 využitím strukturálního modelu lidské ADSL k předpovězení strukturál-

ních změn způsobených jednotlivými mutacemi
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

3.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3.1.1 CHEMIKÁLIE

5-amino-4-imidazol-N-karboxamid ribotid (AICAR) Sigma-Aldrich

10x PC2 DNApolymerase Technologies

Adenosinmonofosfát (AMP) Sigma-Aldrich

AG 501-X8 (D) Resin Biorad

Alkalická fosfatasa hovězí (CIAP) Sigma-Aldrich

Amberlit Pharmacia-Biotech

Amylosový gel NEB

Bradfordovo činidlo Sigma-Aldrich

DEAE – Sephadex A50 Sigma-Aldrich

DeepVent polymerasa NEB

Dextran Blue Sigma-Aldrich

DMSO Fluka

Dowex 50W Sigma-Aldrich

dNTPs, ddNTP´s DNApolymerase Technologies

Ficoll 400 Serva

Fumarová kyselina Sigma-Aldrich

Faktor Xa proteasa Qiagen

AmpliTaq FS polymerasa PE Biosystems

KlenTaq polymerasa DNApolymerase Technologies

Long Ranger gel solution Cambrex

Methylenadenosin-5-difosfát (MADP) Sigma-Aldrich

Restrikční enzymy Fermentas, NEB

Sukcinyladenosin (SAMP) Sigma-Aldrich

TRIzol Invitrogen

Všechny ostatní potřebné běžné chemikálie byly dodány firmou Sigma – Aldrich.
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3.1.2 ROZTOKY

I. LB medium pro expresi:

trypton 10 g

kvasničný hydrolyzát 5 g

NaCl 10 g
Rozpustit v 1 litru destilované vody. Upravit pH na 7,0. Sterilizovat autoklávová-

ním. Přidat do media glukosu (0,2 %) a ampicilin (100 mg/ml). Uchovávat při teplo-

tě 4 °C.

II. Reakční pufr:

Tris 10 mmol/dm3

EDTA 2 mmol/dm3

KCl 10 mmol/dm3

DTT 1 mmol/dm3

glycerol 4 obj. %
Výsledné pH 8,2. Uchovávat při teplotě 4 °C. Před použitím temperovat na pokojo-

vou teplotu.

III. Roztoky pro SDS-PAGE elektroforézu

a) Roztok akrylamidu:

akrylamid 73 g

BIS 2 g

Doplnit do 250 ml destilovanou vodou. POZOR!!! Akrylamid je neurotoxin. Pra-
covat v rukavicích. Vážit s rouškou.

b) Separační pufr 4x :

SDS 1 g

Tris base 45 g

Rozpustit v 250 ml destilované vody. Upravit na pH 8,8. Uchovávat při teplotě 

4 °C.

c) Zaostřovací  pufr 4x :

SDS 1 g

Tris base 15 g

Rozpustit v 250 ml destilované vody. Upravit na pH 6,8 pomocí HCl. Uchovávat 
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při teplotě 4 °C.

d) Elektrodový pufr 10x :

glycin 29 g

SDS 2 g

Tris base 6 g

Rozpustit v 200 ml destilované vody. Výsledné pH 8,3 (neupravovat). Uchovávat 

při teplotě 4 °C.

e) Vzorkový pufr 5x :

Tris, pH 6,8 0,31 mol/dm3

bromfenolová modř 0,05 %

glycerol 50 %

SDS 10 %

DTT 0,2 mol/dm3

f) Barvící roztok :

Commasie blue R250 0,25 g

methanol 125 ml

ledová kys. octová 25 ml

H2O 100 ml

Rozpustit napřed barvičku v methanolu!!!

g) Odbarvovací roztok :

H2O: methanol: kyselina octová 8: 1 :1

IV. Pufry pro HPLC:

a) Pufr A :

KH2PO4 100 mmol/dm3

TBA 5 mmol/dm3

pH 3

b) Pufr B :

Pufr A 70 %

Acetonitril 30 %
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c) Pufr C :

Octan amonný pH 5 40 mmol/dm3

d) Pufr D :

Pufr C 70 %

Acetonitril 30 %

V. Roztoky pro molekulární biologii

a) 10x TBE pufr na elektroforézu

Tris base 108 g

Kyselina boritá 55 g

0,5M EDTA pH 8 40 ml

Doplnit do 1 litru destilovanou vodou.

b) 50x TAE pufr na elektroforézu při isolaci z gelu

Tris base 242 g

Ledová kys. octová 57 ml

EDTA 37 g

Doplnit do 1 litru destilovanou vodou.

c) 10x vzorkový pufr na elektroforézu

Ficoll 400 1,2 g

10 %SDS 0,6 ml

0,5M EDTA pH 8 0,6 ml

Bromfenolová modř 0,015 g

Xylene Cyanol 0,015 g

Doplnit do 1 litru destilovanou vodou.

d) TBE pufr 10x na sekvenování

Tris base 121 g

Kyselina boritá 56 g

EDTA 3,7 g

Doplnit do 1 litru destilovanou vodou. Přefiltrovat přes 0,22 m filtr.
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e) Hydrolink 10x na sekvenování

Long Ranger gel solution 50 % 66 ml

Urea 217,5 g

10x TBE 90 ml

Doplnit do 600 ml destilovanou vodou. Přidat 10 lžiček Amberlitu a nechat 

30 minut deionizovat za pomalého míchání. Přefiltrovat na 0,22 m filtru.

f) Ládovací pufr na sekvenování

Formamid 50 ml

AG 501-X8 (D) Resin 5 g

Míchat 30 minut a zfiltrovat. Přidat 300 mg Dextran Blue.

3.2 METODY PŘÍPRAVY A PURIFIKACE SUBSTRÁTŮ ADSL

Metody přípravy a purifikace substrátů ADSL jsou schematicky znázorněny na Obr. 8

str. 20 a podrobně popsány níže.

3.2.1 PŘÍPRAVA SUBSTRÁTŮ

SAICAR jsme připravili inkubací 20 mM fumarové kyseliny a 2,6 mM AICAR v reakčním 

pufru (1 ml) v přítomnosti fwtADSL (10 U/ml). Reakce probíhala 5 hodin při 37 °C a kaž-

dých 30 min jsme kontrolovali množství vzniklého SAICAR pomocí HPLC. Nakonec jsme 

reakci zastavili 5 minutovým varem.

Pro přípravu SAICAr jsme použili stejnou reakční směs jako pro SAICAR (50 ml). Po za-

stavení reakce jsme přidali do směsi 1 mM MgCl2 a 10 U/ml hovězí alkalické fosfatasy 

(CIAP). Defosforylace probíhala 1 hodinu při 37 °C. Po zastavení reakce varem jsme množ-

ství vzniklého SAICAr zkontrolovali pomocí HPLC.

SAdo jsme připravili inkubací 2,6 mM SAMP, 1 mM MgCl2 a 10 U/ml CIAP v reakčním 

pufru (50 ml) 1 hod a zastavili varem [19]. Vzniklou reakční směs jsme nanesli na HPLC 

(viz 3.2.3).
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Obr. 8:. Schéma přípravy a purifikace substrátů ADSL
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3.2.2 PURIFIKACE SUBSTRÁTŮ

SAICAR: Reakční směs (1 ml) obsahující SAICAR, AICAR a fumarát jsme zkoncentrovali

pod dusíkem na objem cca 0,2 ml, rozdělili tenkovrstvou chromatografií (TLC) 

na polyethyleniminových (PEI) destičkách 10x10 cm v 1 M octanu amonném a detekovali 

SAICAR pod UV světlem. Frakce se SAICAR (RF 0,02) jsme separovali a eluovali 1 ml

1 M NH4OH. PEI-celulosu jsme odstranili centrifugací při 10000*g 30 minut. Roztok jsme 

znovu zkoncentrovali pod dusíkem a stanovili absorbanci SAICAR na spektrofotometru 

při 269 nm.  Koncentraci jsme vypočítali pomocí Lambert-Beerova zákona: 

A= c *  * l

A - absorbance

c  - koncentrace (mol/dm3)

  - extinkční koeficient (cm*dm3/mol)

l   - tloušťka kyvety (cm)

Extinkční koeficient pro SAICAR je 13,1*103 cm*dm3/mol [19].

SAICAr: Reakční směs (50 ml) obsahující SAICAr, AICAr a fumarát jsme nanesli

na chromatografickou kolonu Dowex 50W 150x10 mm. Následně jsme kolonu promyli 

200 ml destilované vody a eluovali SAICAr a AICAr 45 ml 2 M NH4OH. Během eluce jsme 

měřili pH jednotlivých frakcí. Alkalické frakce jsme analysovali (po neutralizaci) na HPLC. 

Frakce obsahující SAICAr a AICAr jsme shromáždili (30 ml) a odpařili amoniak dusíkem 

při 40 °C. Po odpaření jsme směs (pH 7) aplikovali na DEAE – Sephadex A50 kolonu 

160x10 mm. Kolonu jsme promyli 100 ml destilované vody a SAICAr eluovali 100 ml 0,01

M HCl. Během eluce jsme měřili pH frakcí. Kyselou frakci (20 ml) jsme zneutralizovali 1 M 

NaOH. Ve směsi se vytvořil růžový produkt, který jsme odstranili pomocí 0,2 g aktivního

uhlí. To jsme následně odstranili centrifugací. Čistý supernatant jsme zlyofilizovali. Lyofili-

zát jsme rozpustili v malém množství vody a stanovili koncentraci SAICAr spektrofotomet-

ricky při 269 nm. Jako extinkční koeficient [19] jsme použili hodnotu 13,1*103

cm*dm3/mol.

SAdo: Reakční směs (50 ml) jsme nanesli na DEAE – Sephadex A50 kolonu 160x10 mm a 

promyli 50 ml vody. SAdo jsme vymyli 100 ml 0,01 M HCl. Kyselé frakce jsme shromáždili 

(20 ml), zneutralizovali 1 M NaOH a lyofilizovali. Lyofilizát jsme rozpustili a stanovili kon-
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centraci SAdo spektrofotometricky při 269 nm. Extinkční koeficient [19] pro SAdo je

19,2*103 cm*dm3/mol.

3.2.3 ANALYSA SUBSTRÁTŮ VYSOKOÚČINNOU KAPALINOVOU 

CHROMATOGRAFIÍ (HPLC)

Chromatografie je fyzikálně-chemická separační metoda, při které jsou molekuly analytu 

rozděleny mezi stacionární a mobilní fázi. Dělení je založeno na rozdílné afinitě složek směsi 

k fázím. Vysokého účinku HPLC je dosaženo použitím vysokého tlaku mobilní fáze při dě-

lení látek. K dělení se používají kolony o délce mezi 10 a 50 cm a průměru 2 – 6 mm. Plní 

se kulovými částicemi sorbentu o průměru 3, 5 nebo 10 m. Dělení probíhá buď isokraticky

(s konstantním složením mobilní fáze) nebo s gradientem mobilní fáze, kdy se mění složení 

mobilní fáze s časem. Výhodou HPLC je potřeba malého množství vzorku, krátká doba 

dělení a možnost dělení termolabilních pevných a kapalných látek.

K HPLC analyse substrátů jsme použili Shimadzu 10A (HPLC) Liquid Chromatography

System s PDA detektorem a kolonou Prontosil 120-3-C18 AQ. Jde o kolonu založenou na 

principu „obrácené fáze“, kde je stacionární fází silikagel s navázanými dlouhými alkylovými 

řetězci hydrofobního charakteru. Nepolární povrch sorbentu poutá molekuly separovaných 

složek slabými hydrofobními silami. Selektivita je ovlivňována pouze vlastnostmi mobilní 

fáze, eluční síla fáze roste s její klesající polaritou. Chromatografické podmínky separace 

jsou uvedeny níže:

délka kolony -  200 mm

vnitřní průměr kolony -  4 mm

velikost částic stacionární fáze -  3 m

mobilní fáze - fosfátový pufr

průtok - 0,7 ml/min

nástřik vzorku - 20 l

čas analysy - 35 min

detekce jednotlivých složek - 269 nm

Reakční směsi jsme dělili pomocí gradientu 0.-12. minuta 100-0 % pufru A a 0-100 % pufru 

B (viz 3.1.2), 12.-14. minuta 100 % pufru B, 14.-15. minuta 100-0 % pufru B a 0-100 %

pufru A a 15.-35. minuta 100 % pufru A. Pufry jsme předem přefiltrovali přes 0,22 m filtr 
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pod vakuem.

3.3 METODY DIAGNOSTIKY PACIENTŮ

3.3.1 BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ

3.3.1.1 Biochemický screening

Pro screening pacientů s podezřením na deficit ADSL jsme využili tenkovrstvou chromato-

grafii (TLC) moče s detekcí Pauliho činidlem (diazotovaná sulfanilinová kyselina).

Pro konečnou diagnosu jsme stanovili SAICAr a SAdo v moči (případně CSF) HPLC

chromatografií na stejném systému a koloně jako při analyse substrátů (viz 3.2.3). Chroma-

tografické podmínky separace:

mobilní fáze - octanový pufr

průtok - 0,7 ml/ min

čas analysy - 47 min

detekce jednotlivých složek - 230 až 300 nm

Vzorky jsme dělili pomocí gradientu 0.-30. minuta 100-0 % pufru C a 0-100 % pufru D (viz

3.1.2) a 30.-47. minuta 100 % pufru C. Pufry jsme předem přefiltrovali přes 0,22 m filtr 

pod vakuem. Dávkovali jsme 10 l moče ředěné vodou podle koncentrace kreatininu (kon-

centrace kreatininu v naředěném vzorku moči je 1mmol/l) [42].

3.3.1.2 Příprava fibroblastů

Kožní fibroblasty jsme kultivovali v D-MEM mediu (Sevac, Praha) s 10 % fetálním telecím 

sérem a gentamycinem (40 g/ml). Konfluentní buňky jsme omyli reakčním pufrem (viz 

3.1.2) a sklidili seškrabáním. Poté jsme je rozpustili v 200 l reakčního pufru a sonikovali na 

ledu 4*15 sekund při 40 W, interval mezi sonikacemi 1 minuta. V sonikátu jsme změřili 

bílkovinu Bradfordovou metodou (viz 3.3.1.3) a stanovili katalytickou aktivitu ADSL (viz 

3.3.1.4).

3.3.1.3 Stanovení bílkoviny Bradfordovou metodou

Bradfordovo činidlo obsahuje barvivo Brilliant coomassie blue G, které při navázání protei-
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nu změní barvu z oranžovo-červené (protonizovaná forma) na modrou (kyselá forma). Na-

vázání proteinu v kyselém roztoku zastaví protonaci barviva změnami v postranních amino-

kyselinových řetězcích (hlavně Arg) [43].

Připravili jsme si standardy BSA v reakčním pufru o koncentracích 0 až 1 mg/ml. Do zku-

mavek jsme napipetovali 250 l Bradfordova činidla a přidali 5 l standardu nebo vzorku. 

Po 5-ti minutách jsme měřili absorbanci při 595 nm a odečetli koncentraci podle standardní 

křivky.

3.3.1.4 Katalytická aktivita ADSL ve fibroblastech

Katalytická aktivita enzymu je schopnost enzymu katalyzovat přeměnu substrátu na produkt 

za definovaných podmínek reakce a je vyjadřována množstvím přeměněného substrátu nebo 

vytvořeného produktu za jednotku času (změna látkového množství za jednotku času). Je 

ovlivněna především koncentrací enzymu a substrátu, ale i teplotou, pH, iontovou sílou, 

přítomností aktivátorů a inhibitorů apod. Vliv koncentrace substrátu na rychlost jednosub-

strátové enzymové reakce je matematicky vyjádřen rovnicí Michaelise a Mentenové:

 
  m
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vo - počáteční rychlost enzymové reakce

[S] - koncentrace substrátu

Vlim - limitní rychlost

Km- Michaelisova konstanta

Obr. 9.: Závislost rychlosti reakce na koncentraci substrátu:V = rychlost štěpení,
[E] = koncentrace enzymu, [S] = koncentrace substrátu, MK = Michaelisova 
konstanta, V(max.) = maximální rychlost štěpení
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Uvedená závislost má v grafickém vyjádření tvar hyperboly vycházející z hodnoty nula a 

limitně se blížící hodnotě Vlim (Obr. 9). Michaelisova konstanta představuje koncentraci sub-

strátu, při které je rychlost reakce rovna polovině rychlosti limitní. 

Katalytickou aktivitu ADSL jsme určili na základě stanovení množství AMP a AICAR, pro-

duktů enzymové reakce:

AMPSAMP ADSL   fumarát

AICARSAICAR ADSL   fumarát

Sonikát jsme naředili reakčním pufrem (viz 3.1.2) na koncentraci proteinu 0,4 mg/ml. 

Do zkumavky jsme napipetovali 80 l reakčního pufru, 80 l naředěných fibroblastů a 20 l 

MADP. Po preinkubaci (3 min, 37 °C) jsme reakci odstartovali 10 l 1 mM substrátu. Re-

akce probíhala 20 minut při teplotě 37 °C. Ke každému vzorku jsme současně zpracovali i 

slepý vzorek (blank), u kterého byla reakce zastavena v čase 0 minut.

Reakci jsme zastavili 20 l 2,5 M HClO4 a zneutralizovali 2,5 M KHCO3. Vzniklý chlo-

ristan jsme odstranili centrifugací. Supernatant jsme nadávkovali na chromatografickou ko-

lonu a podrobili chromatografické analyse za stejných podmínek jako při HPLC analyse

substrátů (viz 3.2.3).

Vyhodnocením chromatogramu jsme získali plochu píku AMP resp. AICAR - produktů 

reakce. Porovnáním s plochou píku standardu AMP resp. AICAR o známé koncentraci jsme 

zjistili koncentraci v reakci vzniklého AMP resp. AICAR. Katalytickou aktivitu ADSL jsme 

stanovili podle vzorce: 
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vzbilkst

kstblvz
kat

V*c*t*P

řed*V*c*)P(P
A




Akat - [mol/min*mg proteinu]

Pvz - plocha píku produktu

Pbl - plocha píku blanku

Pst - plocha píku standardu

cst - koncentrace standardu [mol/dm3]

Vk - objem před nastříknutím do kolony [ml]

t - čas reakce [min]

cbílk - množství bílkoviny ve vzorku [mg/ml]

Vvz - objem vzorku (naředěného proteinu) daný do reakce [l]

řed - kolikrát byl vzorek naředěn před reakcí

V lékařské literatuře je většinou aktivita enzymu vyjadřována v jednotkách [nmol/min*mg 

proteinu]. Pro úplnost je níže uveden přepočet této jednotky:

1 nmol/min*mg = 1,67*10-5 katal/ kg

3.3.2 MOLEKULÁRNĚ – BIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

Z krve odebrané do EDTA (7 ml) jsme isolovali jak lymfocyty a následně RNA, tak i geno-

movou DNA (gDNA). Z isolované RNA jsme pomocí reverzní transkriptasy připravili

komplementární DNA (cDNA).

3.3.2.1 Isolace lymfocytů

7 ml nesrážlivé krve jsme navrstvili na 3 ml Ficoll 400 a centrifugovali 20 min při 800*g a 

23 °C. Potom jsme odebrali bílý proužek s lymfocyty, který se utvořil zhruba uprostřed 

zkumavky a promyli třikrát 1x PBS.

3.3.2.2 Isolace RNA

K peletě isolovaných lymfocytů jsme přidali 1 ml TRIzolu a důkladně zhomogenizovali. 

Dále jsme přidali 0,2 ml chloroformu (1/5 objemu TRIzolu) a 15 s důkladně vortexovali. 

Vzorek jsme nechali stát 2 – 3min při pokojové teplotě a centrifugovali 15 min při 12000*g

a 4 °C. Denaturované proteiny a DNA zůstaly ve fenolové bázi. Vodnou fázi s RNA jsme 
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přenesli do nové zkumavky s 500 l isopropanolu a nechali stát 10 min při pokojové teplo-

tě. Potom jsme vzorek znovu centrifugovali 15 min při 12000*g a 4 °C, odsáli supernatant a 

k peletě přidali 1 ml 75 % ethanolu, vortexovali a centrifugovali 5 min při 12000*g a 4 °C. 

Tento krok jsme ještě jednou zopakovali, odebrali supernatant, peletu vysušili a rozpustili 

v 50 l vody.

3.3.2.3 Příprava RT – PCR produktu

RT – PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) slouží k amplifikaci definova-

ného fragmentu RNA. RNA řetězec je přepsán zpětnou transkriptasou za přítomnosti oligo 

dT primeru, který se váže na poly A řetězec na konci mRNA, na DNA komplementární 

k danému řetězci (cDNA). Následně je cDNA amplifikována polymerasovou řetězovou 

reakcí (PCR). PCR je enzymová metoda sloužící k amplifikaci definovaného úseku DNA 

vymezeného dvěma oligonukleotidovými primery. Skládá se ze tří kroků: denaturace tem-

plátu, připojení primerů (annealing), elongace připojených primerů termostabilní DNA po-

lymerasou. Jejich opakováním dochází k vzrůstu množství požadovaného úseku DNA ex-

ponenciální řadou (Obr. 10). 

Obr. 10: Schématické znázornění PCR cyklu. (1) denaturace templátu při 94-96 °C (2) 
připojení primerů (3) elongace při 72 °C (P-polymerasa) (4) První cyklus je kom-
pletní. Dva vytvořené řetězce slouží jako templát pro následující cyklus.
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K přípravě cDNA jsme použili SuperScript® First-Strand Synthesis Systém od firmy Invit-

rogen. Postupovali jsme podle návodu. Následně jsme cDNA amplifikovali za použití jed-

noho páru specifických PCR primerů ((-48)+ a 4-, Tab. II). Mix pro PCR reakci o objemu 

50 l obsahoval:

Dest. H2O 26 l

PC2 pufr 10x 5 l

dNTPs 2 mM 5 l

MgCl2 25 mM 3 l

DMSO 100 % 4 l

KlenTaq polymerasa 25 U/l 0,3 l

DeepVent polymerasa 0,1 U/l 0,2 l

primer S 10 mol/l 2 l
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primer AS 10 mol/l 2 l

K mixu jsme přidali 2 l cDNA a provedli amplifikaci 40 cyklů na DNAengine Dyad ter-

mocykleru (MJ Research). Počáteční denaturace byla 1 minutu při 94 °C a každý cyklus 

probíhal 10 s denaturace při 94 °C, 5 s annealing při 61 °C a 1 min elongace při 72 °C. 

Reakci jsme ukončili 5 min při 72 °C. Produkt jsme nanesli na 1 % agarosový TAE gel, 

obarvili ethidium bromidem, což je fluorescenční barvivo, které se váže interkalací mezi 

ploché páry bází molekuly DNA, a vizualizovali pod UV světlem. Následně jsme vyřízli 

příslušný proužek a přečistili na NucleoSpin Extract II kitu od firmy MACHEREY-

NAGEL.

3.3.2.4 Analysa RT – PCR produktu

Vyšetření mutací v genu ADSL jsme provedli přímým sekvenováním RT-PCR produktu 

Sangerovou sekvenční metodou. Ta je založena na schopnosti DNA polymerasy inkorporo-

vat 2´,3´- dideoxynukleosid trifosfáty (ddNTP) do DNA řetězce, a tím zastavit je-

ho synthesu z důvodu nepřítomnosti 3´- hydroxylové skupiny (Obr. 11). Úseky, které jsme 

sekvenovali, určovalo pět specifických fluorescenčně značených sekvenačních primerů   (F-

1, F-2, F-3, F-4, F+4; Tab. II). Do čtyř zkumavek jsme přidali vždy jeden typ ddNTP. Po-

měr směsi dNTP a ddNTP jsme volili tak, aby jednotlivé podíly elongačních produktů byly 

ukončeny se stejnou pravděpodobností a tím vznikaly řetězce se stejným 5´koncem a varia-

bilním 3´koncem. Reakční směs o objemu 10 l obsahovala 150 fmol přečištěného RT-PCR 

produktu, 1 pmol sekvenačního primeru, 100 mol dNTPs (poměr dNTP/ddNTP = 120), 

5 mM MgCl2 a AmpliTaq FS polymerasu. Počáteční denaturace byla 2 minuty při 94 °C a 

následovalo 40 cyklů s 5 s denaturací při 94 °C, 25 s annealing při 53 °C, 50 s elongací při 

68 °C a 10 cyklů s 5 s denaturací při 94 °C a 50 s elongací při 68 °C. Vzorky jsme zdenatu-

rovali s ládovacím pufrem (viz 3.1.2) 3 min při 94 °C a nanesli na PAGE gel o složení: 

60 ml hydrolinku, 300 l 10 % APS a 30 l TEMEDu. Sekvenci jsme analysovali na auto-

matickém fluorescenčním ALF express II DNA sekvenátoru v programu Alfwin (Obr. 12).

Obr. 11: Deoxy a dideoxynukletidy
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Obr. 12: Příklad záznamu sekvenační reakce (A) fotografický záznam sekvenačního gelu 
(B) záznam z automatického sekvenátoru

Tab. II: Primery pro PCR a sekvenování

Sekvence Délka (base) Primer Sekvence primeru 5´-3´

cDNA

amplifikace
1581

(-48)+ cttccgctcttccctggtcc

4- taacaatgattttcgtttaa

Promotor, 

Exon 1
472

S taagtgtagcgcggctaagta

AS gtcctcaccgcccagcccctca
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Exon 2 402
S tttttccttggtgtcacttcat

AS gtcacttcctcaactggacaac

Exon 3, 4 1462
S tttctggccaaaaagtgttatg

AS cttcacctcaaggttactgtgg

Exon 5, 6 660
S tggttattaaaagaagcaatga

AS agaaaaaggcaaaaattgtaag

Exon 7 400
S ttaacctcctgagttaaagcag

AS ttaagggtttcatttacagacc

Exon 8, 9 593
S ctttcatcagcctagtcacagc

AS ggagactgtagagatgctcaaa

Exon 10,11 1601
S acagtcagtagggcaacttgtt

AS taaacaccttcatctgctctcc

Exon 12,13 2295
S agactgcatggatgggaagtat

AS gacaggaccagaaatttcttgc

SQ PRIMERY

F-1 ttagcaaagtcggcaagc

F-2 caggaggcgtatgtcggt

F-3 ggcaatcctggcggctac

F-4 atgattttcgtttaatt

F+4 ggccacagagaacat

OVERHANGY
Rp gaaacagctatgaccatg

T7 atacgactcactatcgggc

KLONOVÁNÍ 1530
56S atggcggctggaggcgat

1542AS aacaatgattttcgttaattctctcttcc

3.3.2.5 Isolace gDNA

gDNA z 200 l nesrážlivé krve jsme isolovali QIAamp DNA Blood Mini Kitem od firmy 

Qiagen. Postupovali jsme podle návodu. Získali jsme 200 l gDNA o koncentraci 

cca 40 ng/l.

3.3.2.6 Příprava PCR produktů z gDNA

Jednotlivé exony jsme amplifikovali z gDNA za použití párů specifických PCR primerů 

(Tab. II). Mix pro PCR reakci o objemu 50 l obsahoval:

Dest. H2O 26 l
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PC2 pufr 10x 5 l

dNTPs 2 mM 5 l

MgCl2 25 mM 3 l

DMSO 100 % 2 l

KlenTaq polymerasa 25 U/l 0,1 l

DeepVent polymerasa 0,1 U/l 0,1 l

primer S 10 mol/l 2 l

primer AS 10 mol/l 2 l

K mixu jsme přidali 4 l gDNA a provedli amplifikaci 50 cyklů na DNAengine Dyad termo-

cykleru (MJ Research). Počáteční denaturace byla 2 minuty při 94 °C a každý cyklus probí-

hal 10 s denaturace při 94 °C, 10 s annealing při 60 °C a 1-2,5 min elongace při 72 °C podle 

velikosti produktu (1000 basí = 1 min elongace). Reakci jsme ukončili 5 min při 72 °C. Pro-

dukt jsme nanesli na 1 % agarosový TAE gel, vyřízli a přečistili na NucleoSpin Extract II 

kitu od firmy MACHEREY-NAGEL. Získali jsme 8 produktů k sekvenování.

3.3.2.7 Analysa gDNA

Nalezené mutace jsme ověřili přímým sekvenováním příslušných amplifikovaných exonů 

(primery na konci s overhangy, Tab. II) získaných z gDNA. K sekvenování jsme použili 

universální primery T7 a Rp. Podmínky byly stejné jako u sekvenování RT-PCR produktu 

(viz 3.3.2.4) kromě teploty pro annealing. Ta byla 50 °C.

3.3.2.8 PCR - RFLP analysa

Mutace nalezené sekvenováním jsme ověřili technikou PCR-RFLP, která se používá 

k typizaci cílové sekvence obsahující sekvenční polymorfismus (Obr. 13). 
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Obr. 13: RFLP analysa – rodiče jsou heterozygoti pro sekvenční polymorfismus 
GTC>GAG, dítě 1 je homozygot pro GTG, dítě 2 je heterozygot jako rodiče a 
dítě 3 je homozygot pro GAG

Jako templát pro PCR jsme použili gDNA. Sekvence jsme amplifikovali se specifickými 

primery uvedenými v Tab. III.  Mix pro PCR reakci o objemu 25 l obsahoval:

dH2O 13 l

PC2 pufr 10x 2,5 l

dNTPs 2 mM 2,5 l

MgCl2 25 mM 2,5 l

KlenTaq polymerasa 25 U/l 0,05 l

DeepVent polymerasa 0,1 U/l 0,05 l

primer S 10 mol/l 1 l

primer AS 10 mol/l 1 l

K mixu jsme přidali 2 l gDNA a provedli amplifikaci 35 cyklů na DNAengine Dyad termo-

cykleru (MJ Research). Počáteční denaturace byla 2 minuty při 94 °C a každý cyklus probí-

hal 20 s denaturace při 94 °C, 10 s annealing při 60 °C a 0,5-1 min elongace při 72 °C podle 

velikosti produktu (1000 basí = 1 min elongace). Reakci jsme ukončili 5 min při 72 °C. Vý-

sledný produkt jsme štěpili restrikčními endonukleasami (Tab. III), analysovali elektroforé-

zou v 3 % agarosovém gelu, obarvili ethidium bromidem a porovnali s negativní kontrolou. 

Vzorky jsou typizovány restrikčními spektry fragmentů amplifikované DNA.
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Tab. III: Primery a restrikční enzymy pro PCR – RFLP analysu

cDNA

mutace

Produkt

PCR

(base)

Primer Sekvence primeru 5´-3´
Restrikční

enzym

8C>T* 262
35S tggcggggtcgcagggttgggataccgg AgeI
282AS atcttgaagtcgatgttctccaggtttg

69C>G 472

Ex1S gaaacagctatgaccatgtaagtgtagcgcggctaagta
MwoI

Ex1AS
atacgactcactatcgggctcctcaccgcccagcccct-
ca

340T>C 402

Ex2S gaaacagctatgaccatgtttttccttggtgtcacttcat
NlaIII

Ex2AS
atacgactcactatcgggcgtcacttcctcaactggaca-
ac

580C>T 289
607S gaacttgaagcgtgtccgagatgacatg BspLU11I
intron5 gtccagtgtgagaatgcctcaacatgt

643G>C 660

Ex5,6S
gaaacagctatgaccatgtggttattaaaagaagcaa-
tga NlaIII

Ex5,6AS
atacgactcactatcgggcagaaaaaggcaaaaatt-
gtaag

725C>T 902
rflpT242I+ ttcctagagctttcatcatcacagggaaga BpiI
801- accgacatacgcctcctg

802G>C 845
F3+ cagtgcacaagatttgcacccacatacgcctc MslI
rflpD268H- tctccttgaggtttgccaggccacgtatgt

802G>A 844
F3+ cagtgcacaagatttgcacccacatacgcctc Van91I
886AS ctccttgaggtttgccaggagccatatgt

1052T>C 1483
rflp I351T+ tggccgaggcatttcttaccgcagatacaa SspI
Ex10,11AS ggagagcagatgaaggtgttta

1277G>A 2095

Ex12S gaacagctatgaccatgagactgcatggatgggaagtat
NdeI

Ex13AS
atacgactcactatcgggcgacaggaccagaaa-
tttcttgccata

1187G>A 1601
Ex10,11S

gaaacagctatgaccatgacagtcagtagggcaactt-
gtt SexAI

Ex10,11AS atacgactcactatcgggctaaacaccttcatctgctctcc

1287G>A 176
1247S gattgccatgagaaaatcag

MseI
1423AS ctgctgggaggcacgaccag

* z cDNA
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3.4 PŘÍPRAVA VEKTORŮ A PRODUKCE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ

3.4.1 PŘÍPRAVA VEKTORŮ

3.4.1.1 Příprava vektorů pro produkci ADSL a isoformy ADSL

Příslušné cDNA připravené pomocí RT-PCR jsme klonovali do vektoru pCRII-TOPO (In-

vitrogen) [21]. Klony obsahující správné sekvence jsme nalezli pomocí sekvenování a ná-

sledné analyse na ALF express II automatickém DNA sekvenátoru. Tyto klony TOPO-

c2wtASL (pro ADSL) a TOPO-c2ASL (pro isoformu ADSL) posloužily jako templáty 

pro PCR amplifikaci ADSL a isoADSL s primerem 56S začínajícím iniciačním ATG kodo-

nem a primerem 1542AS (Tab. II). Výsledné cDNA přečištěné na gelu jsme klonovali 

do XmnI rozštěpeného a fosfatasovaného expresního plasmidu pMAL-C2 (NEB). Klony 

obsahující insert ve správné orientaci jsme určili pomocí PCR a správnost sekvence ověřili 

sekvenováním. Isolovanými konstrukty pMAL-C2wtASL a pMAL-C2ASL jsme transfor-

movali E. coli DH5F´IQ (Invitrogen) pro produkci proteinu.

3.4.1.2 Příprava vektorů pro produkci mutovaných ADSL restrikcí

Mutované cDNA pacientů s danou mutací, které byly připravené RT-PCR jsme klonovali 

do vektoru pCRII-TOPO (Invitrogen). Jednotlivé klony obsahující mutované alely jsme

identifikovali sekvenováním a následně subklonovali do konstruktu pMAL-C2wtADSL 

s využitím vhodného setu restrikčních enzymů: T9C alela- SacI, Fokl, NheI; T340C, G569A 

a C580T alely – Eco72I, NheI; a G802A, G1128C, G1277A, G1288A alely – NheI, BseRI. 

Správnost jednotlivých klonů jsme ověřili sekvenováním. Isolovanými konstrukty jsme 

transformovali E. coli DH5F´IQ pro produkci proteinu.

3.4.1.3 Příprava vektorů pro produkci mutovaných ADSL mutagenesí

Cílená mutagenese umožňuje změnit zvolenou bázi, případně vnést inzerci nebo deleci do 

sekvence. Existuje celá řada metod pro provádění této techniky. My jsme použili „GeneTai-

lor Site-Directed Mutagenesis System“ od firmy Invitrogen, který využívá běžně používané 

vektory tvořené dvouřetězcovou DNA, obsahující příslušný gen a dva syntetické oligo-
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nukleotidové primery s žádanou mutací. Postupovali jsme podle návodu. Plasmid pMAL-

C2wtADSL jsme nejprve metylovali DNA-metylasou. Poté jsme plasmid amplifikovali po-

mocí Platinum Taq High Fidelity polymerasy se dvěma primery (Tab. IV), z nichž jeden 

obsahoval příslušnou mutaci. Amplifikovanou lineární dvouřetězcovou mutovanou DNA 

jsme transformovali do DH5T1 E. coli hostitelských buněk s McrBC-endonukleasou, kde 

byla lineární DNA cirkularizována a původní metylovaný plasmid odbourán. Jednotlivé klo-

ny obsahující mutovaný plasmid jsme identifikovali pomocí PCR s primerem 56S začínajícím

iniciačním ATG kodonem a primerem 1542AS (Tab. II) a správnost sekvence ověřili sekve-

nováním. Zkontrolovanými isolovanými plasmidy jsme transformovali E. coli DH5F´IQ

pro produkci proteinu. Účinnost této metody byla více než 80 %.

Tab. IV: Primery pro mutagenesi 

cDNA

mutace
Název primeru Sekvence primeru

1A>G
M1V (-20)+ ggcggggtcgcagggttggggtggcggctgga

M1V (-1)- cccaaccctgcgaccccgccagggtggact

69C>G
S23R 50+ cttgcctcccgctatgccaggccggagatgtg

S23R 81- ctggcatagcgggaggcaagaggtgagcgg

240A>C
E80D 220+ ttcaagatggcagctgaggacgagaaacgttt

E80D 239- tcctcagctgccatcttgaagtcgatgttc

261T>G
D87E 241+ gagaaacgtttacgacatgaggtgatggctca

D87E 260- tcatgtcgtaaacgtttctcttcctcagctg

643G>C
D215H+ tcctgcagctctttgagggacatgaccataag

D215H- tccctcaagagctgcaggaaactggcctg

725C>T
T242I 705+ tttcatcatcacagggcagatatatacacgaa

T242I 726- tctgccctgtgatgatgaaagctctcttaa

802G>C
D268H 814+ cagtgcacaagatttgcacccacatacgcctc

D268H 772- ggtgcaaatcttgtgcactgatgcccccaa

1052T>C
I351T+ atttcttaccgcagatactacattgaatacgc

I351T- tagtatctgcggtaagaaatgcctcggcca

1342T>C
S448P1322+ atcatttactggatccttctcctttcactggt

S448P1341- agaaggatccagtaaatgatccaactggga

1349C>G T450S1330+ actggatccttcttctttcagtggtcgtgcct
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T450S1348- tgaaagaagaaggatccagtaaatgatcca

3.4.2 PRODUKCE FÚZNÍCH REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO STANOVENÍ 

KATALYTICKÝCH AKTIVIT MUTOVANÝCH ADSL

ADSL protein jsme exprimovali ve fúzi s maltosu vázajícím proteinem (MBP), který se váže 

na amylosový gel, a tím napomáhá isolaci proteinu.

3.4.2.1 Exprese proteinu v E. coli

Pro stanovení katalytické aktivity ADSL v rekombinantních proteinech jsme rozpěstovali 

kolonie E. coli DH5F´IQ (pMAL-C2) v 5 ml LB media pro expresi. Druhý den jsme 

200 l rozpěstované kultury naočkovali do 20 ml stejného media a ponechali růst při 37 °C

na třepačce do dosažení absorbance 0,6 (cca 3 hodiny). Poté jsme buňky indukovali 60 l 

0,1 M IPTG (finální koncentrace 0,3 mmol/dm3) a znovu ponechali při 37 °C na třepačce. 

Po 3 hodinách jsme buňky centrifugovali 10 minut při 4000*g a 4 °C. Pelety jsme resuspen-

dovali v 1 ml reakčního pufru a zmrazili v -80 °C.

Další den jsme pelety rozmrazili a sonikovali na ledu 4*15 sekund při 40W, interval mezi 

sonikacemi 1 minuta. Sonikát jsme stočili 30 minut při 8000*g. Supernatant jsme naředili 4 

ml reakčního pufru a provedli afinitní chromatografii.

3.4.2.2 Isolace fúzního MBP-ADSL proteinu pomocí afinitní chromatografie

Jako kolonky jsme použili 2 ml stříkačky se skelným papírem na dně naplněné 2 ml amylo-

sového gelu. Kolonky jsme promyli 10 ml reakčního pufru. Poté jsme nanesli vzorek a zno-

vu promyli 15 ml reakčního pufru. Fúzní exprimovaný protein jsme eluovali pomocí reakční 

pufru s 10 mM maltosou. V eluční frakci (cca 1,5 ml) jsme změřili protein Bradfordovou

metodou (viz 3.3.1.3) a provedli SDS elektroforézu v polyakrylamidovém gelu (SDS –

PAGE, viz 3.4.4).
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3.4.3 PRODUKCE REKOMBINANTNÍHO wtADSL PRO FUNKČNÍ STUDIE A 

KRYSTALIZACI

3.4.3.1 Exprese proteinu v E. coli

Pro funkční studie, krystalizaci a přípravu protilátky jsme rozpěstovali buňky E. coli

DH5F´IQ (pMAL-C2) v 800 ml LB media v baňkách po 200 ml. Postup byl obdobný jako 

v kapitole 3.4.2.1. Následně jsme buňky centrifugovali po 50 ml 10 minut při 4000*g a 

4 °C. Pelety jsme resuspendovali v 1 ml reakčního pufru a zmrazili v -80 °C.

Další den jsme pelety rozmrazili a sonikovali na ledu 4*15 sekund při 40 W, interval mezi 

sonikacemi 1 minuta. Sonikát jsme centrifugovali 30 minut při 8000*g. Odebrali jsme su-

pernatant, vytvořili směsný vzorek, naředili reakčním pufrem do objemu 50 ml a provedli 

afinitní chromatografii.

3.4.3.2 Isolace ADSL proteinu pomocí afinitní chromatografie

Kolonu s 13 ml amylosového gelu jsme promyli 50 ml reakčního pufru. Poté jsme nanesli 

naředěný vzorek a znovu promyli 100 ml reakčního pufru. Na kolonu jsme aplikovali 9 ml 

reakčního pufru a 0,5 ml faktor Xa proteasy. Následně jsme kolonu uzavřeli a štěpili

přes noc při pokojové teplotě. 

Další den jsme reakčním pufrem z kolony vymyli wtADSL protein a zachytili ho. V eluční 

frakci (cca 10 ml) jsme změřili protein Bradfordovou metodou (viz 3.3.1.3) a provedli SDS-

PAGE (viz 3.4.4).

3.4.4 SDS-PAGE

SDS – PAGE slouží k analytické separaci proteinů a určení jejich molekulové hmotnosti. 

Přídavek merkaptoethanolu ve vzorkovém pufru redukuje disulfidové vazby a zajišťuje roz-

pad proteinu na jednotlivé podjednotky. Dodecylsulfát sodný (SDS) poskytuje uniformní 

náboj. Molekuly jsou separovány na základě své molekulové hmotnosti a hustoty gelu. 

Nalití gelu:

Skla jsme omyli ethanolem a sestavili aparaturu Mighty Small SE 260 (Hoefer) pro SDS –

PAGE. Poté jsme připravili separační gel :

roztok akrylamidu 1,67 ml
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separační pufr 4x 1,25 ml

APS 10 %    30 l

TEMED      3 l

dest. H2O 2,0 ml

Gel jsme nalili cca 1 cm pod spodní okraj hřebene a převrstvili vodou. Po polymeraci jsme 

vodu slili a připravili zaostřovací gel:

roztok akrylamidu 0,38 ml

zaostřovací pufr 4x 0,63 ml

APS 10 %    20 l

TEMED      2 l

dest. H2O 1,0 ml

bromfenol. modř 1 %     1 l

Gel jsme nalili a vsadili hřeben.

Elektroforéza:

Vzorky jsme zdenaturovali 5 minut při 100 °C, nanesli na gel a zalili elektrodovým pufrem. 

Vlastní elektroforéza probíhala při 120 V zhruba 2 hodiny.

Barvení gelu:

Barvení gelu probíhalo 1 hodinu v barvícím roztoku při laboratorní teplotě. Poté jsme gel

odbarvili v odbarvovacím roztoku (viz 3.1.2) a oskenovali.

3.4.5 STANOVENÍ KATALYTICKÉ AKTIVITY ADSL VE FÚZNÍCH 

EXPRIMOVANÝCH PROTEINECH

Exprimované proteiny jsme naředili reakčním pufrem (viz 3.1.2) na koncentraci 0,9 mg/dm3. 

Do zkumavky jsme napipetovali 100 l reakčního pufru a 20 l naředěného proteinu. Další 

postup byl obdobný jako při stanovení katalytické aktivity ve fibroblastech (viz  3.3.1.4).

Odlehlé hodnoty jsme vyloučili pomocí statistického výpočtu. Například u mutace R194C 

jsme druhý den po expresi naměřili 5 výsledků: 0,27; 0,48; 0,5; 0,55; 2,41. Výsledky jsme 

dosadili do vzorců: 

070,0
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Hodnoty K21 a K22 jsme porovnali s tabulkovou hodnotou K2 pro n=5 na hladině spolehli-

vosti =0,05, která je 0,642. Z toho vyplývá, že K21>K2 a hodnota n5=2,41 může být vylou-

čena.

3.4.5.1 Stanovení michaelisovské kinetiky

Postup ke stanovení michealisovské kinetiky byl obdobný jako v kapitole 3.4.5, pouze jsme

použili různé koncentrace substrátu. Tyto koncentrace pro SAMP byly (mmol/dm3): 0,02; 

0,05; 0,11; 0,16; 0,22; 0,43; 0,65; 0,86; 1,08 a 1,30; pro SAICAR (mmol/dm3): 0,02; 0,05; 

0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 0,70; 0,90; 1,20; 1,40. Pro zjištění, zda má reakce lineární prů-

běh i při nejnižší použité koncentraci substrátu jsme stanovili linearitu reakce v čase. Do pěti 

zkumavek jsme napipetovali pufr a protein a reakci odstartovali při 37 °C přidáním 10 l

0,02 M SAMP (SAICAR). V první zkumavce byla reakce zastavena po 5-ti minutách, v 

druhé po 10-ti minutách, v třetí po 15-ti minutách atd. 

Výsledky stanovení linearity v čase jsme zanesli do grafu (závislost množství vzniklého pro-

duktu na čase) a spočítali lineární regresi pomocí programu Microsoft Excel.

Pro michaelisovskou kinetiku jsme spočítali počáteční reakční rychlost podle vzorce [44]:

  v
P P c V

P V t

vz bl st k

st r

0 
( ) * *

* *
v0 - počáteční reakční rychlost [mol/dm3*min]

Pvz - plocha píku produktu

Pbl - plocha píku blanku

Pst - plocha píku standardu

cst - koncentrace standardu [mol/dm3]

Vk - objem před nastříknutím do kolony [ml]

Vr - objem reakční směsi [ml]

t - čas reakce [min]

Kromě hodnot Km a Vlim jsme stanovili statistické parametry. Příklad výpočtu směrodatných 

odchylek pro Km a Vlim je v Tab. V.
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a jejich druhé mocniny a součiny.

Součty těchto hodnot (Tab. V) jsou umístěny ve sloupcích označených S(dKm
2), S(dVlim

2) a 

S(dKm*dVlim). Tyto hodnoty jsou sestaveny do matice (MATICE DERIVACÍ): 

S(dKm
2)     S(dKm*dVlim)

S(dKm*dVlim)     S(dVlim
2)

Inverzní matice obsahuje na diagonále parametry Pii, z nichž lze přímo získat směrodatné 

odchylky (SO) obou konstant: 

V jednoduchých statistických testech se tyto hodnoty považují za polovinu intervalu spoleh-

livosti.

Tab. V: Příklad výpočtu hodnot Km , Vlim a jejich statistické vyhodnocení

n Km Vlim rozptyl odchylka S(dKm
2) S(dVlim

2) S(dKm*dVlim)
20 4,246 0,661 0,003 0,050 0,010 13,226 -0,260

[S] vo vo(teor) odchylka v0/Km v0/Vlim (v0/Km)2 (v0/
Vlim)2

dKm

*dVlim

1,7 0,23 0,19 0,002 -0,031 0,281 0,001 0,079 -0,009

1,7 0,20 0,19 0,000 -0,031 0,281 0,001 0,079 -0,009

5,0 0,32 0,36 0,002 -0,039 0,540 0,001 0,291 -0,021

5,0 0,33 0,36 0,001 -0,039 0,540 0,001 0,291 -0,021

10,0 0,50 0,46 0,001 -0,033 0,701 0,001 0,492 -0,023

10,0 0,40 0,46 0,004 -0,033 0,701 0,001 0,492 -0,023

14,9 0,50 0,51 0,000 -0,027 0,779 0,001 0,606 -0,021

14,9 0,57 0,51 0,003 -0,027 0,779 0,001 0,606 -0,021

19,9 0,66 0,54 0,014 -0,023 0,824 0,001 0,679 -0,019

19,9 0,57 0,54 0,001 -0,023 0,824 0,001 0,679 -0,019

43,2 0,64 0,60 0,001 -0,013 0,910 0,000 0,829 -0,012

43,2 0,64 0,60 0,001 -0,013 0,910 0,000 0,829 -0,012
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63,1 0,65 0,62 0,001 -0,009 0,937 0,000 0,878 -0,009

63,1 0,58 0,62 0,002 -0,009 0,937 0,000 0,878 -0,009

83,0 0,66 0,63 0,001 -0,007 0,951 0,000 0,905 -0,007

83,0 0,61 0,63 0,000 -0,007 0,951 0,000 0,905 -0,007

94,6 0,69 0,63 0,003 -0,006 0,957 0,000 0,916 -0,006

94,6 0,58 0,63 0,002 -0,006 0,957 0,000 0,916 -0,006

129,5 0,58 0,64 0,004 -0,005 0,968 0,000 0,938 -0,005

129,5 0,60 0,64 0,002 -0,005 0,968 0,000 0,938 -0,005

MATICE DERIVACÍ INVERZNÍ MATICE ODCHYLKA

0,010 -0,260 193,4 3,795 Km Vlim

-0,260 13,226 3,795 0,150 0,696 0,019

Výsledky: Odchylka

Km (mol/dm3) 4,2 0,8

Vlim (mol/dm3*min) 0,66 0,02

3.4.5.2 Měření teplotní stability

Teplotní stabilitu jsme měřili ve fúzních exprimovaných proteinech se substrátem SAMP.

3.4.5.2.1 Reverzibilní teplotní stabilita

Vzorek naředěný na koncentraci 0,9 mg/dm3 reakčním pufrem jsme rozpipetovali po 100 l 

do zkumavek a ponechali 35 minut ve vyhřívacím bloku při různých teplotách (37, 45, 50 a 

55 °C). Poté jsme vzorek ochladili a dále stanovili katalytickou aktivitu obdobně jako 

v kapitole 3.4.5. Výsledky jsme zanesli do grafu.

3.4.5.2.2 Nereverzibilní teplotní stabilita

Postup pro stanovení nereverzibilní teplotní stability byl podobný jako pro stanovení kataly-

tické aktivity (viz 3.4.5). Rozdíl byl v tom, že reakční směs bez substrátu jsme ponechali

před reakcí 35 minut při různých teplotách (37, 45, 50 a 55 °C). Poté jsme reakci odstarto-

vali substrátem. Reakce probíhala 20 min při daných teplotách. 

Vliv teploty a mutace na reverzibilní teplotní stabilitu jsme zjišťovali pomocí statistického 

výpočtu (dvoufaktoriální plány, faktor A a B):
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B1 B2
A1 A2 A1 A2

součet r (-1) a b ab

Proměnlivost odpovídající vlivu jednotlivých faktorů:

SP = [P]/(r*22)

r - počet opakování

[P] - algebraický součet hodnot jednotlivých pokusů

tzn. faktor [A] = -(-1)+a-b+ab

[B] = -(-1)-a+b+ab

[AB]= +(-1)-a+b-ab

Do těchto vztahů dosazujeme hodnoty závisle proměnné veličiny. Pokud máme více opako-

vání, dosazujeme součet hodnot závisle proměnné veličiny pro všechna opakování.

Odhad rozptylu s2 pro 2 faktory jsme vypočítali z rovnice:

s2 = Sr/(2
2(r-1))       kde         

Odhad rozptylu má 22(r-1) stupňů volnosti.

Dále jsme vypočítali hodnotu FP = SP/s2 a porovnali s tabelovanou hodnotou F1-,(1;2
2

(r-1)). 

V našem případě se r=3 a Fkrit=3,38 na hladině spolehlivosti =0,05.
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE

Diagnostika pacientů s deficitem ADSL je na ÚDMP zavedena od roku 1993. Je založena 

na screeningu dětí s nespecifickými psychomotorickými poruchami, enzymovém vyšetření 

positivních pacientů, analyse mutací ADSL genu a ověření patogenity privátních mutací. 

Tuto komplexní diagnostiku nabízíme klinickým pracovištím v ČR, ale i v zahraničí v sys-

tému GeneTests (http://www.genetests.org). Doposud jsme shromáždili světově unikátní 

soubor 22 pacientů s tímto onemocněním v 18 rodinách (8 ČR, 7 Polsko, 5 Německo, 

2 USA). V průběhu jejich vyšetření jsme identifikovali úplnou kódující sekvenci ADSL

cDNA a její isoformy a 16 různých mutací [21, 22]. Dále jsme charakterizovali novou, 

do té doby nepublikovanou, neonatální formu deficitu ADSL. Rovněž jsme provedli 

prenatální vyšetření 2 plodů s podezřením na deficit ADSL z důvodu postižení 

v předchozím těhotenství a shromáždili soubor 9 fibroblastových linií pacientů a tkání 

od 2 zemřelých pacientů.

Data získaná tímto způsobem slouží pro studium patogeneze deficitu ADSL. Patogenetický 

mechanismus vedoucí ke klinické heterogenitě deficitu ADSL je neznámý. Nejpravděpo-

dobnější se jeví toxický efekt hromadících se sukcinylpurinů (viz 1.1.4.2) [45]. Ačkoliv ab-

solutní hodnoty koncentrace SAdo a SAICAr v tělních tekutinách neodpovídají míře klinic-

kého postižení, poměr koncentrací SAdo/SAICAr v CSF s ní koreluje (Obr. 18 str. 49). 

Mechanismus, který vede k rozdílným poměrům SAdo/SAICAr není jasný. Můžeme před-

pokládat, že rozdílný poměr je výsledkem strukturálně podmíněného a na mutacích závislé-

ho poklesu (nebo zvýšení) aktivity enzymu vzhledem k jednomu z jeho substrátů. Odpoví-

dající biochemický výzkum, který by potvrdil tuto hypotézu je omezen dostupností pacien-

tů, dostupností SAICAR a stabilitou enzymu.

Z tohoto důvodu jsme klonovali, exprimovali a purifikovali lidskou fúzní wtADSL 

(fwtADSL) a použili ji k přípravě SAICAR [21, 22 ]. Dále jsme klonovali, exprimovali, 

purifikovali a stanovili katalytické aktivity 17 fúzních rekombinantních forem ADSL 

proteinů (isoforma a 16 mutací). Tyto aktivity jsme porovnali s fenotypem a s poměrem 

SAdo/SAICAr a zjistili korelaci mezi poklesem aktivity a tíží onemocnění. Všechny muto-

vané proteiny ovšem vykazovaly pokles aktivity s oběma substráty a rozdílný poměr 

SAdo/SAICAr vysvětlen nebyl [21].
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Proto jsme naplánovali experimenty, při kterých jsou jednotlivé mutantní formy enzymu 

smíchány dohromady podle genotypu pacienta ještě před započetím další charakterizace

(komplementace podjednotek) [34, 37, 38, 46]. Hypoteticky, v situaci, kdy se potkají struk-

turálně a katalyticky odlišné mutantní proteiny, se může zformovat jedinečné katalytické 

místo, které má rozdílnou aktivitu k jednotlivým substrátům enzymu. Tím by mohlo dojít i 

k rozdílnému poměru SAdo/SAICAr.

4.1 PŘÍPRAVA A PURIFIKACE SUBSTRÁTŮ ADSL

Příprava komerčně nedostupných substrátů ADSL byla založena na dostupnosti fwtADSL, 

kterou jsme klonovali, exprimovali a purifikovali [21]. Reakční a purifikační schéma je na 

Obr. 8 str. 20.

SAICAR: SAICAR jsme připravili reakcí AICAR s fumarátem katalyzovanou fwtADSL. 

Na Obr. 14A jsou chromatogramy reakční směsi po 1 a po 5 hodinách inkubace při 37 °C. 

Po purifikaci na PEI-TLC destičkách (RF SAICAR = 0,02) jsme získali 2 mol SAICARu

(výtěžek 76 %).

SAICAr: SAICAr jsme připravili defosforylací reakční směsi po přípravě SAICAR kataly-

zovanou CIAP. Defosforylace AICAR i SAICAR byla úplná, po proběhlé reakci směs obsa-

hovala pouze AICAr, fumarát a SAICAr (Obr. 14B). SAICAr a AICAr jsme oddělili 

od fumarátu na iontoměničové koloně se silným katexem a SAICAr od AICAr na koloně se 

slabým anexem. Během isolace na slabém anexu došlo ke zrůžovění kolony. Růžový pro-

dukt byl eluován společně se SAICArem. HPLC analysa ukázala pouze jeden produkt, který 

odpovídal SAICAru. Podobné pozorování popsali již Van den Berghe a kol v roce 1991

[19]. Růžové zbarvení se pravděpodobně vytváří reakcí amino skupiny SAICAr při slabě 

kyselém pH. Reakční směs jsme zneutralizovali a růžovou sloučeninu odstranili pomocí 

aktivního uhlí. Získali jsme 60 mol SAICAru (výtěžek 46 %).

SAdo: SAdo jsme připravili defosforylací SAMP katalyzovanou CIAP. Směs jsme purifiko-

vali na slabém anexu. Finální produkt obsahoval nepatrné množství aglykonu (Obr. 14C). 

Získali jsme 60 mol SAdo (tzn. výtěžek 46 %).
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Obr. 14: HPLC analysa SAICAR (a), SAICAr (b) a SAdo (c) reakčních směsí

Pro přípravu SAICAR jsme modifikovali dříve popsanou metodu [19, 47]. Ke katalýze re-

akce jsme použili lidskou rekombinantní ADSL, zkrátili jsme inkubační dobu reakce a 

zvýšili efektivitu přeměny substrátu a výtěžek reakce. Popsanými metodami jsme připravili 

SAICAR v dostatečném množství a čistotě pro aktivitní studie pacientů s deficitem 

ADSL i studie mutovaných rekombinantních ADSL proteinů [21, 22].

Dále jsme vyvinuli metody pro přípravu a purifikaci SAdo a SAICAr v dostatečném 

množství a čistotě pro diagnostiku deficitu ADSL a pro in vivo a in vitro studie toxicity 

těchto substrátů. Substráty jsme poskytli klinickým pracovištím v Padově (Itálie), 

Amsterodamu a Maastrichtu (Holandsko) pro diagnostiku deficitu ADSL a vědecké-

mu pracovišti v Barceloně (Španělsko) pro studium toxicity.

Uvedené metody jsme publikovali v časopise Journal of Inherited Metabolic Disorders
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v roce 2005 [48].

4.2 DIAGNOSTIKA PACIENTŮ S DEFICITEM ADSL

4.2.1 BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ

Screening deficitu ADSL provádíme TLC chromatografií s detekcí Pauliho činidlem (průkaz 

SAICAr, Obr. 15) [13]. Ročně vyšetříme moč cca 1000 pacientů s nespecifickými psycho-

motorickými poruchami.

Obr. 15: Tenkovrstvá chromatografie (TLC) s detekcí pomocí Pauliho činidla

Pro konečnou diagnosu TLC positivních pacientů stanovujeme SAICAr a SAdo vysoko-

účinnou kapalinovou chromatografii s UV detekcí v moči a CSF. Podle poměru koncentrací 

SAdo/SAICAr v tělních tekutinách určujeme, zda jde o onemocnění typu I nebo II (Obr. 

16). Čím nižší poměr je, tím těžší je klinické postižení pacienta.

Dalším biochemickým vyšetřením je stanovení katalytické aktivity ADSL s oběma substráty 

SAMP a SAICAR ve fibroblastech pacientů. Tyto aktivity jsou u deficitu ADSL snížené 

(Obr. 17).
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Obr. 16 : HPLC analysa moče pacientů s deficitem ADSL

Obr. 17: Aktivita ADSL ve fibroblastech pacientů s deficitem ADSL
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U některých pacientů s deficitem ADSL jsme naměřili velmi nízký po-

měr SAdo/SAICAr v CSF. V porovnání s pacienty, u nichž byl poměr SAdo/SAICAr mě-

řen na našem pracovišti, byl vůbec nejnižší. Katalytická aktivita ADSL ve fibroblastech 

těchto pacientů byla rovněž významně snížena (Tab. X str. 65). Jejich klinický stav byl velmi 

vážný, problémy nastaly již v prenatálním vývoji (poruchy růstu, mikrocefalie, hypokineze a 

poruchy srdečního rytmu). Po narození došlo k těžké svalové hypotonii s nutností mecha-

nické ventilace, nezvladatelným záchvatům a časnému úmrtí. Jedná se o nový, dosud nepub-

likovaný neonatální typ deficitu ADSL (Obr. 18).

Obr. 18: Poměr SAdo/SAICAr v CSF u pacientů s deficitem ADSL a jejich korelace 
s mírou postižení

U jedné pacientky se nám SAdo a SAICAr v moči pomocí HPLC nepodařilo detekovat 

(Tab. XI, str. 66, pac. L1), ale nalezli jsme jejich hydrolyzované produkty v koncentračním 

poměru SAdenin/SAICA 1,6. Následně jsme do moče přidali SAdo a SAICAr. Během ně-

kolika hodin došlo k jejich hydrolýze (Obr. 19). Dále jsme centrifugovali 300 l moče 

na kolonkách Microcon® (Millipore) s limitem 10 (frakce A) a 100 kDa (frakce B), aby-

chom vyloučili působení bakterií. Do obou frakcí jsme přidali SAdo a SAICAr. Ve frakci A 

Neonat. forma

I. typ

II. typ
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došlo k hydrolýze, ve frakci B nikoliv. Z těchto výsledků usuzujeme, že v moči je pravdě-

podobně přítomna specifická, zatím nepopsaná ribosidasa o velikosti mezi 10 a 100 kDa 

v nativním stavu. Vzhledem k tomu, že míra postižení pacientky není velká, a to i přes to, že 

aktivity příslušných fmADSL proteinů odpovídají těžkému typu deficitu ADSL (Tab. XI, 

str. 66, pac. L1), je možné, že tato ribosidasa specificky odbourává SAdo a SAICAr, a tím 

chrání organismus před jejich toxicitou. Na potvrzení této hypotézy pracujeme.

Obr. 19: HPLC chromatogramy moče pacientky P1. Plná čára – moč po přidání SAdo a 
SAICAr, přerušovaná čára – moč po 5-ti hodinách po přidání SAdo a SAICAr

4.2.2 MOLEKULÁRNĚ – BIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

4.2.2.1 Analysa mutací

V případě positivního biochemického vyšetření stanovujeme mutace z ADSL cDNA nebo 

gDNA. Výsledek ověřujeme nezávislou metodou, PCR-RFLP analysou (Obr. 20).
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Obr. 20: RFLP analysa: 1/ pacient – heterozygot pro danou mutaci 
2/ kontrola heterozygot
3/ kontrola bez mutace 

Mutace pacientů s deficitem ADSL diagnostikovaných na ÚDMP jsou uvedeny v Tab. VI.

Mutace popsané u deficitu ADSL jsou převážně missence mutace, většina z nich je privát-

ních [3]. My jsme identifikovali 16 mutací u 22-ti pacientů [21, 22]. Prevalentní mutaci 

1277G>A jsme detekovali u 11-ti pacientů (Obr. 21), z toho třikrát v homozygotní podobě.

Mutaci 340T>C jsme identifikovali u 10-ti pacientů v heterozygotní podobě. Tato mu-

tace nebyla do té doby popsána, zdá se ale, že se jedná o další prevalentní mutaci [21, 

22].

Na základě analysy mutací bylo indikováno prenatální vyšetření 2 plodů z důvodu posti-

žení v předchozím těhotenství. Čtrnáctý týden těhotenství byly odebrány choriové klky a 

isolována gDNA. Analysa mutací prvního plodu prokázala heterozygocii pro mutaci 

340T>C, kterou zdědil po svém otci. Těhotenství proběhlo bez komplikací a narodil se 

zdravý chlapec. Biochemický screening a HPLC analysa moči neprokázaly přítomnost SAdo 

ani SAICAr. Analysa gDNA potvrdila výsledky z gDNA z choriových klků. Analysa mutací 

druhého plodu v gDNA z nativních a později i z kultivovaných choriových klků prokázala, 

že plod je složený heterozygot pro mutace 1128G>C a 340T>C, které zdědil po obou rodi-

čích. Těhotenství bylo přerušeno.
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Tab. VI: Mutace pacientů s deficitem ADSL diagnostikovaných na ÚDMP

Mutace ADSL genu
Mutace ADSL 

proteinu

C8T A3V

C69G S23R

T340C Y114H

G569A R190Q

C580T R194C

G643C D215H

C725T T242I

G802A D268N

G802C D268H

Předčasný stop kodon R337X

T1052C I351T

G1128C E376D

G1186T R396C

G1187A R396H

G1277A R426H

G1288A D430N

C1400G P467R

Obr. 21: Záznam z automatického sekvenátoru: prevalentní mutace 1277G>A

v heterozygotní podobě
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4.2.2.2 Expresní studie

Vzhledem k tomu, že většina ADSL mutací je privátních, je potřeba prokázat jejich patoge-

nitu. Proto jsme zavedli systém pro expresi a studium katalytické aktivity fwtADSL a 

fmADSL v E. coli. 

Mutace klonujeme do pMAL-C2 systému a transformujeme jimi E. coli DH5F´IQ buňky 

pro produkci proteinu. Příslušné fmADSL proteiny exprimujeme v E. coli, purifikujeme na 

amylosové koloně a analysujeme na SDS-PAGE. Některé proteiny mají sníženou míru ex-

prese (Obr. 22 dráha S23R). Možným vysvětlením je jejich urychlená degradace buněčnými 

proteasami.

V rekombinantních fmADSL proteinech (fúze s MBP) stanovujeme katalytickou aktivitu 

s oběma substráty ADSL a srovnáváme ji s fwtADSL. V případě snížené aktivity považuje-

me patogenitu za prokázanou, v případě srovnatelné nebo vyšší aktivity provádíme funkční 

studie těchto proteinů (kinetické a teplotní studie).

Obr. 22: SDS PAGE fmADSL proteinů
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Obr. 23: Katalytické aktivity fwtADSL, její isoformy a fmADSL proteinů
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Klonovali jsme mutace všech pacientů s deficitem ADSL diagnostikovaných na ÚDMP

kromě mutace R337X – předčasný stop kodon (Tab. VI). Příslušné fúzní mutované proteiny 

(fmADSL) jsme exprimovali, purifikovali a stanovili jejich katalytické aktivity (Obr. 23). 

Čtyři formy měly nedetekovatelnou aktivitu (isoforma ADSL a fmADSL proteiny Y114H, 

D268N a D268H). Šest forem mělo stejnou aktivitu jako fwtADSL (fmADSL proteiny 

A3V, R190Q, D215H, T242I, I351T a D430N) a sedm forem mělo sníženou aktivitu jako 

fwtADSL (fmADSL proteiny E376D, S23R, R194C, R396C, R396H, R426H a P467R). 

Pokusili jsme se vysvětlit efekt mutací s nulovou aktivitou. V případě mutace Y114H může 

být důvodem nestabilita proteinu, která jsme viděli na SDS – PAGE. Tyrosin 114 u wt je ve 

vysoce konzervovaném regionu (TSCYVGDN) napříč rodinou fumarasových enzymů. 

Funkční protein je homotetramer se čtyřmi aktivními místy (viz 1.1.6) [37]. Zdá se (podle 

molekulárního modelu), že zbytek 114Y je nezbytný pro sbalení proteinu do funkčního 

tetrameru. Mutantní varianta Y114H může interferovat s vazbami histidinových zbytků, 

jejichž vazby jsou nezbytné pro formování aktivního centra [37]. Chybějící aktivita proteinu 

s mutacemi D268N a D268H je lépe pochopitelná. Zbytek kyseliny asparágové na pozici 

268 u wtADSL slouží jako donor elektronu při acidobazickém štěpení substrátů ADSL

[47]. Jeho absence vede k neschopnosti proteinu štěpit substrát.

4.2.2.3 Studium souvislosti mezi mutacemi a funkcí enzymu

U fmADSL proteinů, které nevykazovaly sníženou katalytickou aktivitu s oběma substráty,

jsme studovali souvislost mezi mutacemi a funkcí enzymu stanovením teplotní stability a 

michaelisovské kinetiky. Jedná se o fmADSL proteiny A3V, R190Q a D430N. Katalytická 

aktivita fmADSL proteinů D215H, T242I a I351T byla změřena nedávno a funkční studie 

teprve dokončujeme.

4.2.2.3.1 Nereverzibilní teplotní stabilita exprimovaných proteinů

Nereverzibilní teplotní stabilitu jsme stanovili u fwtADSL a třech fmADSL proteinů. Za 100

% aktivity jsme považovali hodnotu katalytické aktivity daného proteinu při reakci 20 minut 

37 °C (Obr. 24).
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Obr. 24: Nereverzibilní teplotní stabilita fwtADSL a fmADSL proteinů
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U fmADSL R190Q a D430N a u fwtADSL se katalytická aktivita při 45 a 50 °C zvýšila

(u fmADSL proteinů výrazněji při 45 °C), při 55 °C se prudce snížila. Rychlost reakce se 

vzrůstající teplotou stoupá exponenciálně podle Arrheniovy rovnice:

kr - rychlostní konstanta
A - individuální konstanta
Ea - aktivační energie
R - molární plynová konstanta
T - termodynamická teplota

Proti tomuto jevu působí denaturace enzymu. Při teplotách 45 a 50 °C pravděpodobně také 

dochází k odhalení aktivního centra a tím ke snadnějšímu přístupu substrátu do tohoto mís-

ta. 55 °C je teplota, při které již převažuje denaturace enzymu a dochází k poklesu aktivity.

U mutovaných proteinů A3V je tento trend mírnější. Při 45 a 50 °C se aktivita zvýšila jen 

nepatrně, při 55 °C klesla zhruba na 80 % hodnoty při 37 °C. Mutace A3V pravděpodob-

ně ovlivnila průběh denaturace. 

4.2.2.3.2 Reverzibilní teplotní stabilita exprimovaných proteinů

Reverzibilní teplotní stabilitu jsme stejně jako nereverzibilní teplotní stabilitu studovali 

u fwtADSL a fmADSL proteinů A3V, R190Q, a D430N. Za 100 % aktivity jsme považo-

Ea/RT
r Aek 
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vali hodnotu katalytické aktivity daného proteinu při reakci 20 minut 37 °C (Obr. 25).

Obr. 25: Reverzibilní teplotní stabilita wtADSL a mutovaných ADSL
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Vliv teploty a mutací na reverzibilní teplotní stabilitu jsme zjišťovali pomocí statistického 

výpočtu (dvoufaktoriální plány, faktor A a B). Jako faktor A byla porovnávána teplota

37 °C s dalšími teplotami a jako faktor B byla porovnávána fwtADSL s fmADSL (Tab. 

VII).

Tab. VII: Vícefaktoriální plány- reverzibilní teplotní stabilita

FA* FB*

45 °C 50 °C 55 °C 45 °C 50 °C 55 °C

A3V 0,77 31,37 68,58 1,89 0,34 0,33

R190Q 5,63 62,75 56,15 4,56 2,51 0,9

D430N 160,0 46,45 75,06 144,4 1,71 6,02

*faktor A: porovnání teploty 37 °C s dalšími teplotami
faktor B: porovnání wt-ASL s mutovanými ASL

Porovnáním s hodnotou Fkrit (viz 3.4.5.2.1) jsme zjistili, že teplota (faktor A) má významný 

vliv na aktivitu proteinu u všech fmADSL proteinů kromě A3V při 45 °C. U fmADSL pro-

teinu A3V je nereverzibilní teplotní stabilita stejná jako u fwtADSL. Při 45 °C je aktivita 

stejná jako při 37 °C, při 50 a 55 °C prudce klesá. Porovnání těchto výsledků s nereverzibil-

ní teplotní stabilitou (obr.12) naznačuje, že vyšší teplota (50 °C) odhalí aktivní centrum en-



59

zymu a při vložení do teploty 37 °C není již enzym schopen zaujmout svou původní kon-

formaci a jeho aktivita klesá. Vliv mutace (faktor B) na reverzibilní teplotní stabilitu 

proteinu se projevil u fmADSL proteinů R190Q při 45 °C a D430N při 45 a 55 °C.

4.2.2.3.3 Michaelisovská kinetika exprimovaných proteinů

Linearitu reakce v čase jsme stanovili u fwtADSL při koncentraci proteinu v reakci 

0,14 g/ml a substrátu 1,7 mol/dm3 a u SAMP při koncentraci proteinu v reakci 

0,09 g/ml a substrátu 3,85 mol/dm3 u SAICAR (Obr. 26).

Michaelisovskou kinetiku ADSL jsme stanovili se substrátem SAMP při koncentraci protei-

nu 0,14 g/ml a se substrátem SAICAR při koncentraci proteinu 0,09 g/ml u fwtADSL a 

mutovaných proteinů A3V, R190Q a D430N při pH 7,5 a teplotě 37 °C druhý den 

po expresi (Obr. 27).

Vypočtené hodnoty Km a Vlim s oběma substráty jsou shrnuty v Tab. VIII.

Protože pro každý substrát jsme měřili kinetiku s jiným množstvím proteinu, spočítali jsme 

konstantu k (obdoba čísla přeměny), která je nezávislá na množství proteinu. Udává počet 

molů substrátu, který za 1 minutu přemění jeden gram proteinu (enzymu) při nasycení sub-

strátem: 

k = Vlim/Eo

Eo - množství proteinu v reakci

Hodnota Michaelisovy konstanty i konstanty k pro fwtADSL je se substrátem SAICAR 

nižší než se SAMP. To odpovídá hodnotám udávaným v literatuře [49].

U fwtADSL a fmADSL proteinů A3V a D430N jsou křivky s oběma substráty identické 

(Obr. 27) a Michaelisova konstanta pro SAICAR je mírně snížena. To by ukazovalo 

na zvýšenou afinitu těchto proteinů k oběma substrátům. Nicméně tento malý rozdíl v hod-

notách Michaelisovy konstanty může být způsoben analytickou chybou.

U proteinu s mutací R190Q jsou hodnoty Michaelisovy konstanty i limitní rychlosti se 

SAMP i SAICAR výrazně vyšší než pro fwtADSL. Mutace R190Q pravděpodobně způ-

sobuje nižší afinitu ADSL k oběma substrátům.
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Obr. 26: Stanovení linearity reakce v čase wtADSL: A/ SAMP; B/ SAICAR

Tab. VIII: Naměřené hodnoty Km , Vlim a k se substráty SAMP a SAICAR

Km (mol/dm3) Vlim (mol/dm3*min)* k (mmol/g*min)

SAMP SAICAR SAMP SAICAR SAMP SAICAR

fwtADSL 4,9 0,5 3,6 0,3 0,60  0,01 0,32  0,01 4,29 3,56

A3V 5,1 0,8 2,5  0,3 0,66  0,02 0,30  0,01 4,71 3,33

R190Q 8  1 4,3  0,5 1,06  0,04 0,45  0,02 7,57 5,00

D430N 4,2  0,8 2,3  0,2 0,66  0,02 0,29  0,01 4,71 3,22

*koncentrace proteinu v reakci: SAMP 0,14 g/ml; SAICAR 0,09 g/ml
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Obr. 27: Souhrn michaelisovské kinetiky wtADSL a mutovaných ADSL
a) se SAMP (koncentrace proteinu v reakci: 0,14 g/ml)
b) se SAICAR (koncentrace proteinu v reakci: 0,09 g/ml)
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4.3 STUDIE VZTAHU GENOTYP – FENOTYP

4.3.1 STANOVENÍ HOMOALELICKÝCH AKTIVIT A POROVNÁNÍ 

S FENOTYPEM

Vzhledem k tomu, že mechanismus, který vede k rozdílným poměrům SAdo/SAICAr není 

jasný, můžeme předpokládat, že tento rozdílný poměr je výsledkem strukturálně podmíně-

ného a na mutacích závislého poklesu (nebo zvýšení) aktivity enzymu vzhledem k jednomu 

z jeho substrátů.

Z tohoto důvodu jsme spočítali průměr homoalelických aktivit fmADSL proteinů odpovída-

jících genotypu pacientů a porovnali s fenotypem a poměrem SAdo/SAICAr (Obr. 28, Tab. 

IX až Tab. XI). Počítání průměru homoalelických aktivit je jen velmi jednoduchou variantou 

studie komplementace podjednotek. Přesto naše studie ukázali trend klesající aktivity 

v závislosti na tíži onemocnění (s výjimkou pacientů L1, L4, L5 a L7). Všechny mutované 

proteiny ovšem vykazovaly pokles aktivity s oběma substráty a rozdílný poměr SA-

do/SAICAr vysvětlen nebyl [21].

Během těchto studií jsme identifikovali novou, do té doby nepublikovanou neonatální formu 

deficitu ADSL, která se projevuje těžkou neonatální encefalopatií s chybějícím spontánním

pohybem („floppy infant“), respiračními potížemi a nezvladatelnými záchvaty. Rovněž se 

může projevit již prenatálně poruchami srdečního rytmu, hypokinezí a nedostatečným růs-

tem. Vzhledem k časnému úmrtí takto postižených pacientů může docházet k uniknutí 

diagnosy neonatální formy deficitu ADSL, a tím ke znemožnění prenatální diagnosti-

ky v případném dalším těhotenství.

Výsledky těchto studií jsme publikovali v časopisech Human Molecular Genetics v roce 

2000 [21] a Journal of Pediatrics začátkem roku 2007 [22].
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Obr. 28: Předpokládané zbytkové aktivity ADSL spočítané jako průměr homoalelických 
aktivit exprimovaných proteinů odpovídajících genotypu pacienta.
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Tab. IX. Shrnutí klinických, biochemických a molekulárně-biologických pacientů s deficitem ADSL

Rodina 1 2 3 4 5 6 7 8

Pacient P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3

Pohlaví ž ž m m ž ž m m m

Věk 1. příznaků 4. měsíc 1. měsíc 14. den 4. měsíc 6. měsíc 4. měsíc od narození ? od narození

První příznaky záchvat záchvat záchvat PMR PMR hypotonie
záchvaty
hypotonie

? záchvaty

Další příznaky
těžká 
PMR

těžká PMR
apnoe

PMR
hypotonie, 

hyperaktivita

hypotonie
hyperaktivi-

ta
žádné

PMR,
abnormální 

EEG
?

PMR,
abnormální 

EEG

Míra postižení +++++ ++++ ++++ ++ ++ + +++++ ++++ ++++

Věk
úmrtí v
15. měs.

úmrtí ve
4. letech

úmrtí 17 let 17 let ? 2 roky ? ?

Screening + + + + + + + nem nem

Poměr
SAdo/SAICAr (CSF)

1 0,9 1,2* 2,2 2,1 2,6* 0,8 nem nem

cDNA mutace
580C>T
802G>C

9C>T
1164C psk

1277G>A
1277G>A

340T>C
569G>A

340T>C
569G>A

1277G>A
1287G>A

340T>C
1187G>A

1277G>A
1277G>A

802G>A
1400C>G

Mutace ADSL 
proteinu

R194C
D268N

A3V
R337X

R426H
R426H

Y114H
R190Q

Y114H
R190Q

R426H
D430N

Y114H
R396H

R426H
R426H

D268N
P467R

Zbytková aktivita ve fibroblastech (% kontroly)

SAMP nem 28 37 39 37 24 22 nem nem

SAICAR nem 41 53 46 46 40 21 nem nem

Spočítané ADSL aktivity v exprimovaných proteinech (% wtADSL)

SAMP 20 40 31 59 59 54 3 31 52

SAICAR 24 53 43 24 24 77 7 43 41
* Poměr SAdo/SAICAr v moči; nem- neměřeno; PMR-psychomotorická retardace; psk – předčasný stop kodon
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Tab. X. Shrnutí klinických, biochemických a molekulárně-biologických dat pacientů s neonatální formou deficitu ADSL

Rodina 1 2 3 4

Pacient 1 2 3 4 5 6

Pohlaví m m m m ž m

Věk 1. příznaků od narození od narození od narození od narození od narození od narození

První příznaky záchvat záchvat záchvat záchvat záchvat záchvat

Další příznaky

abn. CTG,
mechanická 
ventilace,

mikrocefalie,
plicní hypoplasie

abn. CTG,
mechanická
ventilace,

mikrocefalie,
plicní hypoplasie

abn.CTG,
mechanická

ventilace,
mikrocefalie,

plicní hypoplasie

abn. CTG,
mechanická
ventilace,

mikrocefalie

abn.CTG,
mechanická 
ventilace,

mikrocefalie

abn.CTG,
mechanická 
ventilace,

mikrocefalie

Míra postižení ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++

Věk úmrtí 8. den úmrtí 6. týden úmrtí 12. týden úmrtí 6. týden úmrtí 6. týden úmrtí 9. týden

Screening nem nem nem nem + +

Poměr
SAdo/SAICAr (CSF)

1,1* nem. nem. nem 0,5 0,6

cDNA mutace
340T>C

1277G>A
340T>C

1277G>A
340T>C

1277G>A
580C>T
1186C>T

340T>C
1277G>A

340T>C
1128G>C

Mutace ADSL pro-
teinu

Y114H
R426H

Y114H
R426H

Y114H
R426H

R194C
R396C

Y114H
R426H

Y114H
E376D

Zbytková aktivita ve fibroblastech (% kontroly)

SAMP 2 nem nem 16 23 8

SAICAR 6 nem nem nem 20 10

Spočítané ADSL aktivity v exprimovaných proteinech (% wtADSL)

SAMP 16 16 16 22 16 23

SAICAR 22 22 22 35 22 20
* Poměr SAdo/SAICAr v moči; nem- neměřeno; PMR-psychomotorická retardace; psk – předčasný stop kodon
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Tab. XI. Shrnutí klinických, biochemických a molekulárně-biologických dat polských pacientů

Rodina 1 2 3 4 5 6

Pacient L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Pohlaví ž ž ž ž ž m ž

Věk 1. příznaků 5. měsíc od narození 1. měsíc 3. týden 3. týden 3. týden 4. den

První příznaky lehká PMR PMR záchvaty záchvaty záchvaty záchvaty záchvaty

Další příznaky
záchvaty,
autismus,
abn. EEG

nedostatečný 
oční kontakt,

abn.EEG

PMR,
žádný 

oční kontakt,
abn.EEG

PMR,
žádný

oční kontakt,
abn. EEG

PMR,
abn.EEG 

PMR,
žádný 

oční kontakt,
abn. EEG

PMR,
žádný 

oční kontakt,
abn. EEG

Míra postižení ++ ++++ ++++ +++++ ++++++ ++++ ++++

Věk 4 roky 3 roky 6 let 2 měsíce
úmrtí ve 2,5 

měs.
1 rok 5 let

Screening neg + + + nem + +

Poměr
SAdo/SAICAr (moč)

1,6** 1,7 1,5 1,1 nem 0,8 1,4

cDNA mutace
1277G>A
802G>C

1277G>A
1277G>A

1277G>A
1277G>A

340T>C
725C>T

340T>C
725C>T

1277G>A
69C>G

643G>C
1052T>C

Mutace ADSL
proteinu

R426H
D268N

R426H
R426H

R426H
R426H

Y114H
T242I

Y114H
T242I

R426H
S23R

D215H
I351T

Zbytková aktivita ve fibroblastech (% kontroly)

SAMP nem nem nem nem nem nem nem

SAICAR nem nem nem nem nem nem nem

Spočítané ADSL aktivity v exprimovaných proteinech (% wtADSL)

SAMP 16 31 31 74 74 48 139

SAICAR 21 41 41 79 79 55 142
nem- neměřeno; PMR-psychomotorická retardace; ** poměr hydrolyzovaných metabolitů
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4.3.2 CHARAKTERIZACE MUTANTNÍCH FOREM ENZYMU VE VZTAHU 

K VARIABILITĚ KLINICKÉHO POSTIŽENÍ

V předchozí studii, ve které jsme počítali homoalelické aktivity fmADSL proteinů podle 

genotypu pacientů, nebyl vysvětlen rozdílný poměr SAdo/SAICAr (viz 4.3) [21]. Hlavním 

omezením těchto experimentů bylo, že jsme se zaměřili na jednotlivé isolované proteiny. 

Tato situace ovšem nezohledňuje fakt, že pacienti jsou převážně složení heterozygoti 

pro ADSL mutace a dvě pravděpodobně strukturálně odlišné mutantní formy enzymu se 

skládají v různé tetramery. Proto jsme naplánovali experimenty, při kterých jsou jednotlivé 

mutantní formy enzymu smíchány dohromady podle genotypu pacienta ještě před započetím 

další charakterizace (komplementace podjednotek) [34, 37, 38, 46]. Výsledkem je zformo-

vání 5 možných tetramerů s 64 různými aktivními místy. Hypoteticky, v situaci, kdy se po-

tkají strukturálně a katalyticky odlišné mutantní proteiny, se může zformovat jedinečné ka-

talytické místo, které má rozdílnou aktivitu k jednotlivým substrátům enzymu. Tím by moh-

lo dojít i k rozdílnému poměru SAdo/SAICAr. Naším cílem je vysvětlit rozdílný poměr SA-

do/SAICAr na biochemickém a strukturálním základě. K tomu potřebujeme charakterizo-

vat rekombinantní mutantní ADSL proteiny vybrané podle jejich vztahu k rozdílným 

poměrům SAdo/SAICAr a k fenotypu, předpovědět strukturální změny způsobené 

jednotlivými mutacemi využitím strukturálního modelu lidské ADSL, krystalizovat 

lidskou ADSL a popsat její strukturu.

Práci jsme naplánovali do následujících kroků:

1. Vytvoření databáze všech publikovaných pacientů 

2. Výběr ADSL mutací, které korelují s rozdílnými fenotypy a poměry SAdo/SAICAr a 

jejich klonování 

1. Příprava a purifikace lidského wtADSL proteinu

2. Krystalizace lidské wtADSL

3. Objasnění struktury lidské ADSL

4. Zavedení metod využitelných k charakterizaci komplementace podjednotek a jejich 

optimalizace

5. Exprese, purifikace a charakterizace vybraných mutovaných proteinů, komplemen-

tační experimenty

6. Modelování vybraných mutovaných proteinů
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Na daný projekt jsme získali grant od GAČR na roky 2007 – 2009 pod číslem 

301/07/0600. Do současné doby jsou hotovy první 3 kroky naplánované práce.

4.3.2.1 Vytvoření databáze všech publikovaných pacientů ADSL

Shromáždili jsme unikátní soubor 22 pacientů s deficitem ADSL. Pro rozšíření tohoto sou-

boru ke studiu všech forem deficitu ADSL s přihlédnutím ke vztahu genotyp-fenotyp, jsme 

vytvořili databázi všech publikovaných pacientů. Databáze je v programu Microsoft Access 

a obsahuje tato pole:

 Pacient (rodina)

 Země původu

 Mutace

 Míra postižení

 Poměr SAdo/SAICAr v CSF (případně i v moči)

 Katalytické aktivity ADSL ve fibroblastech s oběma substráty

 Katalytické aktivity ADSL v exprimovaných proteinech s oběma substráty

 Odkaz na publikaci

 Místo pro další poznámky

Shromáždili jsme data 57 pacientů ze 16 zemí, u nichž bylo popsáno 47 různých mu-

tací. 14 z nich mělo postižení typu II, 31 typu I a 12 neonatálního typu (Tab. XII). Ze sou-

boru pacientů je zřejmé, že deficit ADSL je onemocněním multietnickým.
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Tab. XII: Výpis z databáze pacientů s deficitem ADSL

Pacient 
č.

Země původu Mutace 1 Mutace 2 Míra postižení

Poměr 

SAdo/SAICAr 
(CSF)

1 [3] ? R426H L423V typ II nem

2 [26] ? R303C R303C typ II 3,0

3 [24] Austrálie P318L 5´-UTR T49C typ I 0,7*

4 [10] Austrálie E80D D87E typ II 2,4*

5 [49] Belgie R426H R426H typ I 1,3

6 [50] Belgie R190Q K246E typ II 1,8

7 [50] Belgie I72V K246E typ I nem

8 [21] ČR R194C D268N typ I 1,0

9 [21] ČR A3V R337X typ I 0,9

10 [21] ČR R426H R426H typ I 1,2

11 [21] ČR Y114H R190Q typ II 2,2

12 [21] ČR Y114H R190Q typ II 2,1

13 [22] ČR R426H Y114H neonatální 0,5

14 [22] ČR Y114H E376D neonatální 0,6

15 ČR Y114H R396H typ I 0,7

16 [51] Francie M1L R374W typ I 1,0

17 [3] Holandsko R426H R426H typ I nem

18 [3] Holandsko R426H R426H typ I nem

19 [3] Holandsko R426H R426H typ I nem

20 [52] Holandsko A2V S395R neonatální 1,0

21 [49] Holandsko R303C R303C typ II 4,0

22 [49] Holandsko R426H R426H typ I 1,5

23 [49] Holandsko R426H R426H typ I 1,2

24 [26] Holandsko R426H T450S typ II 2,5

25 [3] Holandsko R426H T450S typ II nem

26 [50] Itálie R426H 5´-UTR T49C typ I 0,9

27 [53] Itálie P100A D422Y typ I 1,3*

28 [54] Kolumbie nem nem neonatální 1,0

29 [54] Kolumbie nem nem neonatální nem

30 [7] Maroko S438P S438P typ I 1,5

31 [7] Maroko S438P S438P typ I 1,1
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Pacient 
č.

Země původu Mutace 1 Mutace 2 Míra postižení

Poměr 

SAdo/SAICAr 
(CSF)

32 Německo R426H R426H typ I nem

33 [22] Německo R194C R396C neonatální nem

34 [52] Německo R426H M26L typ I 0,9

35 [26] Německo R141W del206-218 neonatální 1,5

36 [22] Německo R426H Y114H neonatální 1,3*

37 [22] Německo R426H Y114H neonatální nem

38 [22] Německo R426H Y114H neonatální nem

39 [24] Norsko S447P 5´-UTR T49C typ I nem

40 Polsko R426H D268H typ II nem

41 Polsko R426H R426H typ I až typ II 1,7*

42 Polsko T242I Y114H typ I 0,9

46 Polsko T242I Y114H neonatální 1,4*

43 Polsko R426H S23R typ I 0,8

44 Polsko R426H R426H typ I 1,5*

45 Polsko D215H I351T typ I 1,4*

47 [55] Portugalsko R426H R426H typ I 1,2

48 [55] Portugalsko R426H R426H typ I 1,4

49 [55] Portugalsko R426H R426H typ I 1,6

50 [54] Španělsko V364M R452P typ I 1,8

51 [54] Španělsko V364M R452P typ I 1,6

52 [54] Španělsko L311V R396H typ I 1,5

53 [3] Turecko R426H R426H typ I nem

54 USA M1V S448P typ II 1,5

55 USA P467R D268N typ I nem

56 [21] USA R426H D430N typ II 2,6

57 [56] Velká Británie A3P R190X typ I 0,5

*poměr SAdo/SAICAr v moči
nem – neměřeno
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4.3.2.2 Výběr ADSL mutací, které korelují s rozdílnými fenotypy a pomě-

ry°SAdo/SAICAr; jejich příprava a klonování

Šestnáct cDNA konstruktů obsahujících mutace nalezené u 22 pacientů s deficitem ADSL 

jsme připravili, klonovali a charakterizovali v rámci předchozích studií (Tab. XIII bílá pole)

[21, 22]. Dalších 6 mutací jsme vybrali z literatury na základě jejich vztahu k poměru SA-

do/SAICAr a k míře postižení (Tab. XIII šedá pole). Tyto mutace jsme klonovali 

do pMAL-C2wtADSL klonu mutagenesí se specifickými primery (viz 3.4.1.3). Přítomnost 

mutace jsme ověřili sekvenováním a správné klony jsme transformovali do DH5F´IQ 

kompetentních buněk pro produkci proteinu.

Tab. XIII: Vztah ADSL mutací a poměrů SAdo/SAICAr k fenotypu pacientů

Mutace 1 Mutace 2
SAdo/SAIC

Ar (CSF)
Fenotyp

R194C R396C nem neonatální

R426H Y114H 0,5 neonatální

Y114H E376D 0,6 neonatální

Y114H R396H 0,7 neonatální

E80D D87E 2,4 typ II

M1V S448P 1,5 typ II

R303C R303C 3,0 typ II

R426H D430N 2,6 typ II

Y114H R190Q 2,1 typ II

R426H T450S 2,5 typ II

R426H D268H typ II

Y114H T242I 1,1* typ I

R426H S23R 0,8* typ I

P467R D268N nem typ I

R194C D268N 1,0 typ I

R426H R426H 1,4 typ I

D215H I351T 1,4* typ I

*SAdo/SAICAR v moči; nem-neměřeno

Momentálně máme k dispozici 21 mutovaných ADSL klonů dostupných ke studiu kom-
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plementace podjednotek. Analysou příslušných mutovaných proteinů máme možnost cha-

rakterizovat 17 genotypů pacientů; 4 s neonatální formou, 6 typ I formou a 7 s typ II 

formou deficitu ADSL.

4.3.2.3 Příprava a purifikace lidského wtADSL proteinu

Pro získání dostatečného množství purifikovaného proteinu jsme modifikovali metodu po-

psanou v předchozí studii [21]. Protein jsme exprimovali v pMAL-C2 systému ve formě 

fúzního ADSL-MBP proteinu. Po sonikaci buněk jsme čistý supernatant nanesli na amylo-

sovou kolonu odpovídající velikosti. Fúzní ADSL-MBP se navázal na kolonu díky afinitě 

MBP k amylosovému gelu. Zbylou směs proteinů jsme vymyli pomocí reakčního pufru. Ná-

sledně jsme štěpili fúzní protein faktor Xa proteasou přímo na koloně. MBP protein zůstal 

navázán na amylosový gel a ADSL protein jsme vymyli z kolony. Sesbírané frakce obsahují-

cí protein jsme analysovali SDS-PAGE. Tímto postupem jsme získali wtADSL protein o 

čistotě cca 95 % (Obr. 29). Protein je kontaminován faktor Xa proteasou (velikost cca 

30kDa). Této nepatrné kontaminace se nám nepodařilo zbavit ani iontoměničovou chroma-

tografií na DEAE-Sepharose (Sigma), ani pomocí FPLC či Xa-removal resin (Qiagen). 

Band ve velikosti MBP proteinu (cca 40 kDa) je podle hmotnostní spektrometrie degradač-

ním produktem ADSL proteinu.

Obr. 29:  SDS-PAGE purifikovaného fwtADSL
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Purifikovaný protein použijeme na krystalografické studie a následné objasnění struktury 

ADSL, biochemickou charakterizaci (analytickou ultracentrifugaci, cirkulární dichrosmus) a 

přípravu králičí protilátky. Analytická centrifugace a cirkulární dichroismus slouží k objas-

nění sekundární struktury ADSL. Pomocí kvalitní protilátky plánujeme studovat míru expre-

se ADSL v jednotlivých tkáních u kontrol a pacientů metodou Western blotu.
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5. ZÁVĚR

Shrnutí dosažených výsledků:

1. Příprava a purifikace substrátů ADSL:

a) Připravili jsme komerčně nedostupný SAICAR, substrát ADSL, v dostatečném 

množství a čistotě pro stanovení katalytické aktivity tohoto enzymu ve fibroblastech

a pro stanovení aktivity rekombinantních proteinů a jejich funkční studie.

b) Vyvinuli jsme metody pro přípravu a purifikaci SAdo a SAICAr, komerčně nedo-

stupných defosforylovaných substrátů ADSL, v dostatečném množství pro diagnos-

tiku a in vivo a in vitro studie toxicity těchto substrátů. Metody jsme publikovali

[48]. Dále jsme poskytli přečištěné substráty klinickým a vědeckým pracovištím 

v Padově (Itálie), Barceloně (Španělsko), Amsterodamu a Maastrichtu (Holandsko).

2. Komplexní diagnostika deficitu ADSL:

a) Zavedli jsme systém pro diagnostiku deficitu ADSL (screening, enzymové vyšetření, 

analysa mutací ADSL genu a ověření patogenity privátních mutací). Tuto komplexní 

diagnostiku nabízíme klinickým pracovištím v ČR, ale i v zahraničí v systému Gene-

Tests (http://www.genetests.org).

b) Diagnostikovali a charakterizovali jsme 22 pacientů s deficitem ADSL v 18 rodinách 

(8 ČR, 7 Polsko, 5 Německo, 2 USA) a tím získali světově unikátní soubor pacientů 

s tímto onemocněním.

c) Charakterizovali jsme prenatální a časně neonatální těžkou formu deficitu ADSL, 

která nebyla dosud popsána. Výsledky jsme publikovali [22] a tím přispěli k časné 

diagnostice takto postižených pacientů a k možnosti prenatální diagnostiky 

v případném dalším těhotenství.

d) Provedli jsme prenatální vyšetření 2 plodů s podezřením na deficit ADSL.

e) Shromáždili jsme soubor 9 fibroblastových linií pacientů s deficitem ADSL a máme 

k dispozici tkáně od 2 zemřelých pacientů.

f) Změřili jsme katalytickou aktivitu ADSL ve fibroblastech 9 pacientů a kontrol.

g) Klonovali jsme úplnou ADSL cDNA a zavedli jsme systém pro expresi, purifikaci a 
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studium katalytické aktivity rekombinantní fúzní lidské ADSL v E. coli. Metodu 

jsme publikovali společně s identifikovanou úplnou kódující sekvencí ADSL cDNA a 

její isoformy [21].

h) Klonovali jsme 16 mutovaných ADSL cDNA. Exprimovali, purifikovali a charakte-

rizovali jsme příslušné fúzní rekombinantní ADSL proteiny.

3. Studie vztahu genotyp – fenotyp

a) Spočítali jsme průměr homoalelických aktivit fmADSL proteinů odpovídajících ge-

notypu pacientů a porovnali s fenotypem a poměrem SAdo/SAICAr. Naše studie 

ukázaly trend klesající aktivity v závislosti na tíži onemocnění. Všechny mutované 

proteiny ovšem vykazovaly paralelní pokles aktivity s oběmi substráty a rozdílný 

poměr SAdo/SAICAr vysvětlen nebyl [21].

b) Rozdílný poměr SAdo/SAICAr se snažíme v současnosti vysvětlit pomocí dalších 

biochemických a strukturálních studií (projekt podpořen GAČR). V rámci projektu 

jsme:

 vytvořili databázi všech publikovaných pacientů s deficitem ADSL, ve které 

jsme shromáždili klinická, biochemická a molekulární data 57 pacientů 

ze 16 zemí (47 různých mutací).

 se zaměřili na genotypy, které korelují s rozdílnou tíží postižení a poměry SA-

do/SAICAr, a připravili 21 příslušných mutovaných ADSL klonů. Tento set 

klonů nám umožní biochemicky charakterizovat 17 pacientů; 4 s neonatální 

formou, 6 s typem I a 7 s typem II deficitu ADSL.

 pro potřeby komplementárních studií zavedli a optimalizovali systém pro puri-

fikaci a uchovávání lidské rekombinantní wtADSL. Metodu purifikace použi-

jeme i na ostatní mutované rekombinantní proteiny ke studiu komplementace 

podjednotek.

 zavedený systém zároveň použili pro přípravu rekombinantního lidského

wtADSL proteinu v množství a čistotě nutné pro následné krystalografické 

studie, biochemickou charakterizaci (analytickou ultracentrifugaci, cirkulární 

dichrosmus) a přípravu králičí protilátky.
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6. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

A absorbance

AICAR 5-amino-4-imidazol-karboxamid ribotid

AICAr 5-amino-4-imidazol-karboxamid ribosid

Akat katalytická aktivita

AMP adenosinmonofosfát

APS amoniumpersulfát

ADSL adenylosukcinátlyasa

ATP adenosintrifosfát

BSA hovězí sérový albumin

c koncentrace

cDNA komplementární DNA

CIAP hovězí alkalická fosfatasa

DNA deoxyribonukleotidová kyselina

DMSO dimethyl sulfoxide

CNS centrální nervová soustava

CSF mozkomíšní mok

CTP cytidintrifosfát

DTT dithiotreitol

 extinkční koeficient

EDTA ethylendiamintetraoctan sodný

FAICAR formylový derivát AICAR

fmADSL fúzní mutantní lidský rekombinantní ADSL protein (fúze s MBP)

fwtADSL fúzní lidský rekombinantní ADSL protein (fúze s MBP)

gDNA genomová DNA

GMP guanosinmonofosfát

GST glutathion-S-transferasa

GTP guanosintrifosfát

HGPRT hypoxanthinguaninfosforibosyltransferasa

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie

IMP inosinmonofosfát
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IPTG isopropyl-1-thio--galaktosid

ITP inosintrifosfát

Km Michaelisova konstanta

l tloušťka kyvety

m pohlaví mužské

MADP adenosin-5'-metylenedifosfát

MBP maltosu vázající protein

nem neměřeno

PAGE elektroforéza na polyakrylamidovém gelu

Pbl plocha píku blanku

PCA kyselina chloristá

PCR polymerasová řetězová reakce

PDA fotodiodový detektor

PEI polyethylenimin

PMR psychomotorická retardace

PNC purin-nukleotidový cyklus

PRPP 5-fosforibosyl-1-difosfát

Pst plocha píku standartu

Pvz plocha píku produktu

RFLP délkový polymorfismus restrikčních fragmentů

RNA ribonukleotidová kyselina

RT reverzní transkripce

s rozptyl

SAdenin sukcinyladenin

SAdo sukcinyladenosin

SAICA deribosylovaný derivát SAICAr

SAICAR 5-amino-4-imidazol-N-sukcinokarboxamid ribotid

SAICAr 5-amino-4-imidazol-N-sukcinokarboxamid ribosid

SAMP adenylosukcinát

SDS dodecylsulfát sodný

Sp proměnlivost

TBA tetrabutylamonium bisulfát
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TEMED tetramethylenethylendiamin

TLC tenkovrstvá chromatografie

TRIS tris [hydroxymethyl]aminomethan

ÚDMP Ústav dědičných metabolických poruch

UTP uridintrifosfát

Vk objem před nástřikem do kolony

Vlim, Vmax limitní (maximální) rychlost

Vr objem reakční směsi

wtADSL lidský rekombinantní ADSL protein 

XMP xanthinmonofosfát

ž pohlaví ženské
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