
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 

nedostupných defosforylovaných substrátů ADSL, v dostatečném množství pro 

diagnostiku 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 

GeneTests (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 

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 

charakterizovali jsme příslušné fúzní rekombinantní ADSL proteiny.

3. Studie vztahu genotyp – fenotyp

a) Spočítali jsme průměr homoalelických aktivit fmADSL proteinů odpovídajících 

genotypu 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 

SAdo/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 

purifikaci a uchovávání lidské rekombinantní wtADSL. Metodu purifikace 

použijeme 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.




