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Seznam zkratek, jednotek a symbolů 

°C stupeň Celsia 
5-HT3R 5-hydroxytryptaminový (serotoninový) receptor 
A ampér, jednotka elektrického proudu 
Å ångström, jednotka délky, 10-10m 
AD/DA angl. analog to digital / digital to analog 
ACh acetylcholin 
AChBP angl. acetylcholine-binding protein 
AChE acetylcholinesteráza 
Ala aminokyselina alanin 
angl. anglicky 
Asn aminokyselina asparagin 
Asp aminokyselina aspartát 
ATP adenosintrifosfát 
C-547 laboratorní označení látky 1,3-bis[5(dietyl-o-nitrobenzylammonio)pentyl]-

6-metyluracil 
Ca2+ kation vápníku 
CCh karbamylcholin, karbachol 
Cl- anion chloru 
CNS centrální nervová soustava 
COS akronym z angl. CV-1 (simian) in origin and carrying the SV40 genetic 

material 
Cys aminokyselina cystein 
Cyt cytisin 
D aminokyselina aspartát 
DHE dihydro--erytroidin 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
E aminokyselina glutamát 
e základ přirozených logaritmů, e = ~2,73 
EC50 koncentrace agonisty při níž odpověď dosahuje 50 % maximální odpovědi 
ECS angl. extracellular solution, extracelulární roztok 
EDTA angl. ethylenediaminetetraacetic acid 
EGTA angl. ethylene glycol tetraacetic acid 
Epi epibatidin 
EPSP excitační postsynaptický potenciál 
ER endoplazmatické retikulum 
F farad, jednotka kapacity 
GABA kyselina gamaaminomáselná  
GABAAR GABA receptor podtypu A 
GABACR GABA receptor podtypu C 
Gal galantamin 
Gln aminokyselina glutamin 
Glu aminokyselina glutamát 
GlyR glycinový receptor 
H Hillův koeficient 
HEK293 angl. human epitelial kidney cells 293 
Hz hertz, jednotka kmitočtu 
IC50 koncentrace antagonisty inhibující odpovědi na 50 % kontroly 
ICS angl. intracellular solution, intracelulární roztok 
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K+ draselný ion 
Kd disociační konstanta 
Ki disociační konstanta inhibitoru 
KNF Koshland-Némethy-Filmerův model receptorové kinetiky 
L účinnost otvírání obsazeného receptoru 
Leu aminokyselina leucin 
m 10-3, číselná předpona mili- 
 10-6, číselná předpona mikro- 
M mol·l-1, jednotka koncentrace 
M 106, číselná předpona mega- 
M1-M4 transmembránové segmenty 1 až 4 nikotinového receptoru 
MIR angl. main immunogenic region 
MLA metyllykakonitin 
MWC Monod-Wyman-Changeuxův model receptorové kinetiky 
n 10-9, číselná předpona nano- 
N aminokyselina asparagin 
Na+ ion sodíku 
nAChR nikotinový acetylcholinový receptor 
Nic nikotin 
NMA angl. normal mode analysis 
p 10-12, číselná předpona piko- 
p -log, záporný dekadický logaritmus 
PA proadifen 
PCR angl. polymerase chain reaction 
PDB angl. protein database 
Phy fyzostigmin 
PKA proteinkináza A 
PKC proteinkináza C 
Q aminokyselina glutamin 
S siemens, jednotka vodivosti 
Ser aminokyselina serin 
SKF-525A synonymní označení proadifenu 
 časová konstanta 
TC (+)-tubokurarin 
Thr aminokyselina treonin 
Trp aminokyselina tryptofan 
Tyr aminokyselina tyrosin 
Val aminokyselina valin 
 ohm, jednotka elektrického odporu 
W aminokyselina tryptofan 
Y aminokyselina tyrosin 
Ymax maximální dosažitelná amplituda odpovědi 
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1 Úvod 

 

Acetylcholinové receptory nikotinového typu (nAChR) jsou ligandem otevírané 

iontové kanály integrované v buněčných membránách. V přítomnosti agonisty, 

fyziologicky jím je acetylcholin, se otvírá jejich iontový kanál, který je nepříliš 

specificky vodivý pro kationty a to nejen jednomocné (Na+, K+), ale v závislosti na 

podjednotkovém složení do různé míry také pro Ca2+. Aktivace nAChR tedy vede 

k depolarizaci membrány a současně může spouštět s vápníkem spjaté signální a 

regulační kaskády uvnitř buňky. Pro svoji evoluční příbuznost, podobnost a přítomnost 

typického strukturního rysu, tzv. Cys-kličky, se nAChR zařazují do skupiny Cys-loop 

receptorů, kam společně s nimi patří ještě receptory serotoninové (5-HT3) a inhibiční 

receptory GABAA, GABAC a GlyR. Specifickým agonistou, který nAChR odlišuje od 

metabotropních acetylcholinových receptorů, je nikotin, antagonistou např. 

(+)-tubokurarin.  

Nikotinové receptory (Obr. 1) se skládají z pěti podjednotek, z nichž nejčastěji dvě 

jsou typu  a ostatní se souhrnně označují non-, ale existují i receptory homomerní 

tvořené pouze  podjednotkami. V současnosti je známo deset podtypů  podjednotek, 

1–10, a čtyři podtypy  podjednotek, 1–4, dále podjednotka ,  a . Historicky 

nejdříve byly popsány podjednotky 1, 1, , , které tvoří receptor přítomný na 

svalových vláknech embryí a u dospělých po denervaci a podjednotka , která nahrazuje 

 podjednotku v dospělé nervosvalové ploténce. Dalšími běžnými typy nikotinových 

receptorů jsou heteropentamery z podjednotek 42, 34 a homopentamer 7, které 

jsou exprimovány v centrální a periferní nervové soustavě.  

Primární struktura všech podjednotek je podobná, jedná se o asi 440 aminokyselin 

dlouhý řetězec, přičemž rozlišujícím znakem  podjednotek je přítomnost dvou 

bezprostředně po sobě následujících cysteinů v oblasti jejich kličky C. Velká 

extracelulární N-koncová část proteinu je asi 220 aminokyselin dlouhá a strukturně je 

bohatá především na -listy, ale také kličky, z nichž některé jsou součástí vazebného 

místa agonistů. Vazebné místo má podobu jakési kapsy, jejíž jednu část, tzv. hlavní, tvoří 

kličky podjednotky  označované písmeny A, B, C a druhou, komplementární, 

aminokyseliny kliček D, E, F sousedící non- podjednotky. Zatímco struktura kličky C a 

její účast na vazbě agonistů jsou dobře popsány, zůstává prostorové uspořádání i funkce 

kličky F nejasné. 
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 Membránou podjednotka prochází čtyřmi -šroubovicemi, M1–M4, a 

intracelulárně ještě vybíhá klička mezi M3 a M4, o jejíž struktuře se mnoho neví, ale 

zřejmě obsahuje fosforylační místa. Na tvorbě stěny póru samotného iontového kanálu se 

podílí každá z přítomných podjednotek svojí M2 šroubovicí, jež obsahuje aminokyseliny 

zodpovědné za vodivost a selektivitu kanálu. 

V důsledku navázání molekul agonistů, typicky dvou, dojde k přechodné aktivaci, 

která má formu salvy jednotlivých otevření kanálu ukončené odvázáním agonisty. 

Receptor v přítomnosti agonisty může však rovněž přejít do dlouhodobého zavřeného 

stavu s molekulami agonisty navázanými s vysokou afinitou. Tento stav popisujeme jako 

desensitizovaný. Desensitizace receptorů se odehrává na více úrovních časového měřítka 

a jde patrně o složený proces, jehož komponenty nejsou zatím dobře rozlišeny a popsány. 

Nikotinové receptory jsou pro současnou neurovědu určitým modelovým 

proteinem umožňujícím obecné poznání ligandem otvíraných iontových kanálů, ale 

znalost struktury a funkce nAChR může přinést také konkrétní užitek v oblasti lékařství. 

Je známo, že řada nemocí souvisí s poruchami v expresi nebo se změnami v primárních 

sekvencích receptorových podjednotek. Mutace svalových receptorů je příčinou 

některých myastenií, patologie neuronálního cholinergního systému zase souvisí 

s Alzheimerovou chorobou, určitými druhy epilepsie (autozomálně dominantní noční 

frontální epilepsie), závislostí na tabáku, také se schizofrenií a Parkinsonovou chorobou, 

či Downovým syndromem. Rozsáhlost tohoto výčtu nijak nepřekvapuje, vždyť 

nikotinové receptory různého podjednotkového složení nacházíme prakticky v celém 

mozku, kde se kromě lokalizace postsynaptické uplatňují značnou měrou v presynaptické 

modulaci výlevu ostatních neuropřenašečů. 

Pro další čtení lze doporučit anglicky psanou monografii (Changeux a Edelstein 

2005), souborné články (Itier a Bertrand 2001; Unwin 2005; Wang a Sun 2005; Sine a 

Engel 2006; Albuquerque a kol. 2009), anebo různé texty v českém jazyce (Vyskočil 

1983; Benešová 2003; Silbernagl a Despopoulos 2004; Svobodová 2009). 
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2 Literární přehled 

 

2.1 Molekulární struktura nAChR 

2.1.1 Extracelulární část receptoru 

2.1.1.1 Celkový popis 

K možnosti přesnějšího poznání extracelulární části receptoru kromě elektronové 

mikroskopie nAChR rejnoka rodu Torpedo (Unwin 1998; Miyazawa a kol. 1999) 

podstatně přispěl také objev vazebného proteinu pro acetylcholin (angl. Acetylcholine-

binding Protein, AChBP) v synapsích sladkovodního plže Lymnaea stagnalis (plovatka 

bahenní), jejž se podařilo krystalizovat a na základě rentgenové strukturní analýzy 

krystalu vytvořit model (Brejc a kol. 2001). AChBP je ve vodě rozpustný protein o délce 

210 aminokyselin tvořící homopentamery (Obr. 1) a v synapsi plžů, kam je uvolňován 

gliemi, zřejmě zastává regulační funkci při cholinergním přenosu. Jeho primární 

struktura je z 24 % homologická s extracelulární částí 7 receptorů a více než z 26 % 

konkrétně v oblasti vazebného místa. Naproti tomu však neobsahuje žádnou další část, 

která by odpovídala hydrofobní transmembránové oblasti nAChR a nevytváří tedy 

iontové kanály. Přes poměrně nízkou sekvenční homologii zachovává AChBP zřejmě 

některé důležité rysy prostorového uspořádání společné všem Cys-loop receptorům, 

protože chiméra mezi mírně modifikovanou molekulou AChBP a transmembránovou 

částí 5HT3 serotoninového receptoru dává dohromady funkční kanál aktivovaný 

acetylcholinem (Bouzat a kol. 2004). Po úspěšném modelování AChBP z plovatky 

bahenní následovaly popisy obdobným způsobem získaných struktur AChBP mořských 

měkkýšů Aplysia californica a Bulinus truncatus a to buď v apo-formě (=bez navázaných 

ligandů) nebo i za přítomnosti nejrůznějších ligandů nikotinových receptorů (Celie a kol. 

2005; Hansen a kol. 2005; Ulens a kol. 2006). 

 



    

klička C

A B C

D E F

M2

M1

M3

M4

~30 Å

klička F

Epi

klička C

ext.

int.

Cys-loop

klička B

klička A

klička D

klička E

klička C

A B C

D E F

M2

M1

M3

M4

M2

M1

M3

M4

~30 Å~30 Å

klička F

Epi

klička C

ext.

int.

Cys-loop

klička B

klička A

klička D

klička E

 
 
Obr. 1. Modely nikotinového receptoru a vazebného proteinu pro acetylcholin (Acetylcholine-
binding protein, AChBP). A) a B) jsou příčné řezy modelem homopentameru AChBP z mořského plže 
Aplysia californica přibližně v rovině vazebných míst, tloušťka řezu je 19 Å. Modely byly vytvořeny na 
základě rentgenové analýzy krystalů AChBP vzniklých buď v nepřítomnosti ligandu (A), nebo 
s navázaným epibatidinem (B, zobrazeno je pět molekul epibatidinu znázorněných jejich van der 
Waalsovskými povrchy). C-kličky zřejmě po navázání agonisty mění konformaci tak, že agonistu ve 
vazebném místě „zamknou“, zvýrazněno šipkou. Epi, jedna z pěti molekul epibatidinu. C)-F) Model 
receptoru rejnoka Torpedo marmorata vytvořený s použitím elektronové mikroskopie tubulárních krystalů 
s výsledným rozlišením 4 Å. V části C) je zobrazen příčný řez oblastí transmembránových helixů M1–M4 
s popisem odpovídajícím jedné podjednotce, naznačeno tečkovaným obrysem, tloušťka řezu je 19 Å. Část 
D) ukazuje celý model, přibližná pozice buněčné membrány je naznačena tečkovaně, ext., extracelulární, 
int., intracelulární prostor. E) Podjednotka  zboku ze strany membrány, pohled tedy směřuje od M4 k M2 
helixu. Část F) zachycuje v detailu extracelulární doménu podjednotky ve stejné orientaci jako v případě 
E). Za pozornost stojí klička C, která má tvar jakési „pacičky“ či „dvířek“ a klička F (tečkovaně 
zvýrazněná), která v primární sekvenci C-kličku předchází. Dobře viditelná je také klička „Cys-loop“, 
která dala celé skupině receptorů jmého a popsány jsou i další kličky, jejichž orientace v prostoru je však 
na dvojrozměrném obrázku hůře srozumitelná. Měřítko 30 Å platí pro všechny části s výjimkou F). 
Všechny modely jsou k dispozici v databázi RCSB Protein Data Bank 
(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) pod přístupovými kódy 2BYN (A), 2BYQ (B) a 2BG9 (C–F).  
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Extracelulární část receptoru má tvar jakéhosi soudku s výškou přibližně 60 Å, 

kterým centrálně prochází nálevkovité ústí iontového kanálu. Průměr celého pentameru 

je asi 80 Å. Molekula každé podjednotky receptoru, stejně jako u AChBP, začíná 

krátkým -helixem a dále následuje deset oblastí tvořících -listy oddělených kličkami. 

Celek je v prostoru uspořádán do kompaktního tvaru dvou kolem sebe zkroucených -

struktur, „vnější“ a „vnitřní“, spojených disulfidickou vazbou. Na povrchu rigidní 

extracelulární části prstovitě vyčnívají kličky, najdeme je např. na stranách, kterými jsou 

v pentameru podjednotky přimknuty k sobě navzájem. Zde kličky mohou vytvořit 

acetylcholinové vazebné místo. Zajímavým rysem popsaným u alfa podjednotky je 

přítomnost molekuly vody v malé hydrofilní oblasti uvnitř jinak hydrofobního jádra 

extracelulární domény (Dellisanti a kol. 2007; Sixma 2007). Hydrofilní aminokyseliny 

Ser a Thr jsou v této oblasti vysoce konzervované a důležité pro správnou funkci 

nAChR, naproti tomu v AChBP chybějí. Je otázka, zda tato hydrofilní kapsa není onou 

dutinou o níž bylo spekulováno jako o možném vazebném místě (Miyazawa a kol. 1999) 

v době, kdy krystaly AChBP ještě nebyly k dispozici.  

Důležitou kličkou je „Cys-loop“ na spodní, k membráně přivrácené straně 

extracelulární části. Cys-loop je 13 aminokyselin dlouhá oblast ohraničená na každém 

konci jedním cysteinem, oba konce jsou pak spojeny disulfidickou vazbou (Sine a Engel 

2006). Primární struktura Cys-loop je silně konzervovaná mezi všemi eukaryotickými 

pentamerními ligandem otvíranými iontovými kanály, zatímco u AChBP má sekvenci 

poněkud odlišnou. Cys-loop obsahuje obrátku typu VI* na jejímž vrcholu je prolin, který 

zřejmě zprostředkovává kontakt s transmembránovou částí receptoru, konkrétně 

s kličkou mezi M2 a M3 helixy (Dellisanti a kol. 2007). Současně někteří autoři (Unwin 

a kol. 2002) považují zmíněnou disulfidickou vazbu za jakousi osu kolem níž dochází ke 

konformačnímu pohybu souvisejícímu s aktivací receptoru. Zajímavé je, že nedávno 

popsané prokaryotické pentamerní receptory, které jsou jinak dosti podobné nAChR 

(aminokyselinová identita 16–20 %), v homologické oblasti tyto typické cysteiny 

postrádají (Hilf a Dutzler 2008). 

Receptory jsou nejen propustné pro vápníkové ionty, ale zároveň má koncentrace 

Ca2+ vliv na funkci receptoru a to nejen ze strany cytoplazmatické (ovlivňuje 

desensitizaci a spouští regulační kaskády, Lena a Changeux 1993), ale i ze strany vnější. 

 
* Klasifikace sekundárních struktur typu „obrátka“ (angl. turn) je založena na velikosti torzních úhlů 

peptidických vazeb zúčastněných aminokyselin. Obrátka typu VI se mimo jiné vyznačuje přítomností 

méně obvyklé cis-peptidické vazby. Podrobněji v (Hutchinson a Thornton 1994; Chatterjee a kol. 2007). 
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Zvýšená koncentrace Ca2+ v okolí receptoru může inhibovat odpovědi blokádou 

otevřeného kanálu (Zhang a kol. 1999), ale také potencovat odpovědi zvyšováním 

frekvence otevírání iontového kanálu (Sine a kol. 1990; Lena a Changeux 1993) a také 

ovlivňuje rychlost de/re-sensitizace (Magazanik a Vyskocil 1970). Na povrchu 

extracelulární domény receptoru bylo identifikováno několik oblastí a konkrétních 

aminokyselin souvisejících s vápníkovou citlivostí (Galzi a kol. 1996; Le Novere a kol. 

2002) včetně sekvence domněle homologické ke kalciovému místu kalmodulinu (část 

kličky F u kuřecího 7 receptoru). Také se hovoří o možném vazebném místě pro vápník 

tvořeném některou ze záporně nabitých aminokyselin 4 podjednotky v pozicích 43, 44 a 

silně konzervovaným glutamátem E172 z komplementární podjednotky (a podobně také 

u homomerního receptoru alfa7, Galzi a kol. 1996; Le Novere a kol. 2002; McLaughlin a 

kol. 2006). Zmíněný konzervovaný glutamát se nachází na samém konci sekvence kličky 

F, v sekvenčním srovnání na Obr. 2. mu odpovídá pozice 198. 

Receptory jsou ve své extracelulární části N-glykosylovány větvenými 

oligosacharidy s hlavním podílem manózy (Nomoto a kol. 1986). Každá podjednotka 

svalového podtypu receptoru obsahuje v pozici okolo 140. aminokyseliny 

konzervovanou konsensus-sekvenci pro N-glykosylaci, jejíž mutace vede jak ke snížení 

správného sestavování (angl. assembling) receptoru (Wanamaker a Green 2005), tak 

k poklesu transportu sestavených receptorů do membrány a k jejich zvýšené degradaci 

(Gehle a kol. 1997). Popisován je i vliv těchto mutací na funkční vlastnosti 

exprimovaných receptorů, jako je vodivost a desensitizace (Nishizaki 2003). Na 

podjednotkách se pravděpodobně nacházejí ještě nejméně další dva asparaginy vhodné 

pro N-glykosylaci (Strecker a kol. 1994). Také na podjednotce 7 byla identifikována tři 

funkční N-glykosylační místa. Zajímavé je, že glykosylace jsou zřejmě nezbytné pro 

vazbu -bungarotoxinu (Chen a kol. 1998; Dellisanti a kol. 2007; Sixma 2007). 

V extracelulární části 1 (svalových) podjednotek se nachází také oblast devíti až 

desíti aminokyselin nazvaná main immunogenic region (MIR, pozice 66–76, Dellisanti a 

kol. 2007) spojená s autoimunitním onemocněním myasthenia gravis. Je to místo, na něž 

se u pacientů s myastenií váže většina, asi dvě třetiny, ze širokého spektra protilátek 

(Beroukhim a Unwin 1995; Hoedemaekers a kol. 1997) čož způsobuje zrychlenou 

degradaci receptorů. 

2.1.1.2 Vazebné místo agonistů 

Na rozhraní každých dvou podjednotek najdeme z jedné strany kličky A, B, C a 

z druhé strany kličky D, E a F, přičemž pro snazší popis se část tvořená kličkami A, B, C 
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označuje jako hlavní a protější část jako komplementární. Kličky tvoří jakousi vazebnou 

kapsu. Pro vazbu ligandu je nicméně nezbytné, aby klička C obsahovala na svém vrcholu 

dva bezprostředně po sobě následující cysteiny a tímto rysem se vyznačují pouze 

podjednotky alfa. Jinými slovy vazebné místo vznikne jen tehdy, když je na hlavní straně 

podjednotka alfa. Ostatní typy podjednotek se na vazbě ligandů mohou podílet jen svým 

komplementárním povrchem, tedy kličkami D, E, F. Jsou-li tedy v pentameru receptoru 

přítomny např. dvě beta podjednotky vedle sebe, acetylcholinové vazebné místo mezi 

nimi nevznikne. Naopak u homomerních receptorů, jako je 7, se předpokládá existence 

až pěti vazebných míst (Palma a kol. 1996). Samotné vazebné místo, alespoň podle 

modelu kuřecího 7 receptoru (Le Novere a kol. 2002), je dutina o průměru asi 10–12 Å 

tvořená jedenácti převážně aromatickými aminokyselinami. Sedm jich náleží hlavní 

straně vazebného místa (Tyr92, Trp148, Tyr150, Tyr187, Cys189, Cys190 a Tyr194) a 

čtyři straně komplementární (Trp54, Leu108, Gln116 a Leu118). Autoři modelu navíc 

spekulují o možném významu záporně nabitého Asp163, který se nachází v oblasti kličky 

F. Konkrétní aminokyseliny a jejich číslování se mohou u jiných podtypů receptoru 

částečně lišit, homologie, zejména hlavní strany, však zůstává u obratlovců značná. Platí 

to jak pro lidský 7 receptor (Konstantakaki a kol. 2008), tak pro receptory 42 (Le 

Novere a kol. 2002), (Costa a kol. 2003) a svalový receptor (Czajkowski a Karlin 

1995; Arias 2000; Corringer a kol. 2000; Grutter a Changeux 2001). Méně jasná je 

naproti tomu situace u nikotinových receptorů bezobratlých (Liu a kol. 2008). 

Molekula agonisty tvoří s vazebným místem několik vazeb různého typu (Zhong a 

kol. 1998; Schapira a kol. 2002; Costa a kol. 2003; Celie a kol. 2004). Především je to 

kationt- interakce mezi kladně nabitým dusíkem agonisty a oblakem -elektronů 

aromatického kruhu blízkého Trp148 a pravděpodobně několika dalších, dále 

elektrostatická interakce s Tyr92, vodíkový můstek elektronegativní části molekuly 

agonisty s molekulami vody přítomnými ve vazebné kapse, u ACh také hydrofobní 

interakce metylové skupiny s Cys–Cys párem kličky C a interakce van der Waalsovské. 

Je pravděpodobné, že méně konzervované aminokyseliny přispívající k vazbě 

z komplementární strany (kličky D, E, F) jsou důležitým zdrojem farmakologické 

rozmanitosti různých podjednotkových kombinací (Cohen a kol. 1995; Corringer a kol. 

2000; Costa a kol. 2003). 

2.1.1.3 Klička F 

Klička F (angl. F-loop) je jednou ze tří kliček přispívajících svými 

aminokyselinovými zbytky k tvorbě komplementární části vazebného místa. Spojuje 8. a 
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9. -list každé podjednotky a její délka se liší mezi různými druhy podjednotek v rozsahu 

asi 15–30 aminokyselin. K nejdelším patří F-kličky svalových podjednotek. Také 

sekvenční homologie této oblasti nikotinových receptorů k AChBP je výrazně nižší než 

v oblastech jiných, takže modely receptorů vytvořené na základě krystalové struktury 

AChBP (Brejc a kol. 2001) jsou právě v místě kličky F málo spolehlivé (Costa a kol. 

2003). Srovnání sekvence různých receptorových podjednotek a AChBP ukazuje, že se 

jedná o místa s častým výskytem záporně nabitých aminokyselin Asp a Glu (Obr. 2.), 

přestože jasný konzervovaný motiv zde chybí. Práce, která se zabývala postupnými 

neutralizačními mutacemi všech dvanácti záporně nabitých aminokyselin kličky F a 

jejího okolí u svalové podjednotky (Czajkowski a kol. 1993), vedla k identifikaci dvou 

pozic, jejichž mutace 10–100 -násobně zvyšuje EC50 acetylcholinu. Jedná se o Asp180 a 

Glu189, konzervované mezi podjednotkami , , , kterým na Obr. 2. odpovídají pozice 

189 a 198. Autoři usuzují na účast těchto aminokyselin na vazbě agonistů, nicméně 

v následující práci (Martin a kol. 1996), v níž testovali také kompetitivní antagonisty, se 

vyjadřují již opatrněji a přisuzují Asp180 spíše roli při konformačních změnách 

provázejících aktivaci. Podobně se vyjadřují také práce jiných autorů zkoumajících stejné 

pozice v F-kličce myší podjednotky  (Akk a kol. 1999) a myších podjednotek  a  

(Krusek a Vyskocil 2003). 

Podobně, jako dojde při navázání agonisty k jakémusi „zamykacímu“ pohybu 

kličky C hlavní strany vazebného místa (Obr. 1. A, 1. B, Hansen a kol. 2005; Obr. 1. A, 

1. B, Sine a Engel 2006), je možné, že i klička F zaujímá odlišnou konformaci u 

receptorů s navázaným agonistou oproti receptorům bez ligandu (Hansen a kol. 2005). 

Na flexibilitu F-kličky, změny její konformace v souvislosti s vazbou ligandů a její 

význam při aktivaci poukazují někteří autoři také u jiných receptorů z rodiny Cys-loop a 

u AChBP (Celie a kol. 2004). U GABAA receptoru měly bodové mutace kličky F 

podjednotky  negativní vliv na potenciační účinek diazepamu, přičemž výměna 

záporně nabitého Asp192 za Ala byla v tomto směru nejúčinnější (Padgett a Lummis 

2008). Význam této oblasti pro funkci receptoru zdůrazňuje i mutační analýza F-kličky 

receptoru 5-HT3R (Thompson a kol. 2006) a také simulace proteinové dynamiky nAChR 

z rejnoka Torpedo (Szarecka a kol. 2007). 
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Obr. 2. Srovnání aminokyselinových sekvencí kličky F různých podjednotek potkaního nikotinového 
receptoru se sekvencí AChBP plže Lymnaea stagnalis. Horizontální linky oddělují čtyři funkčně 
rozdílné typy podjednotek. Shora dolů: podjednotky homomerních receptorů, tedy podjednotky zúčastněné 
na tvorbě jak hlavního, tak komplementárního povrchu vazebného místa (7, AChBP), podjednotky tvořící 
výlučně hlavní část vazebného místa (1, 3, 4), podjednotky tvořící výlučně komplementární část 
vazebného místa (2, 4, , , ) a konečně podjednotka 1, která se na tvorbě vazebného místa vůbec 
nepodílí. Zajímavý je značný výskyt záporně nabitých aminokyselin (zvýrazněny černým pozadím) 
v oblasti kličky F všech podjednotek, jednoznačný konzervovaný vzorec jejich distribuce však patrný není. 
Kladně nabité aminokyseliny jsou v obrázku zvýrazněny šedivým pozadím. Číslování odpovídá sekvenci 
4 podjednotky. (Podle Lindovsky a kol. 2008) 

 

2.1.2 Transmembránová část receptoru a iontový kanál 

Každá z pěti receptorových podjednotek prochází buněčnou membránou čtyřmi 

-helixy označovanými M1–M4. Iontový kanál je umístěn v centru symetrie mezi 

podjednotkami a je tak jakousi pomyslnou osou pětičetné „růžice“ receptoru. Jeho stěnu 

tvoří M2 průniky podjednotek a ostatní helixy kolem nich formují jakýsi vnější obal 

odstiňující kanál od lipidického prostředí membrány (Obr. 1. C). Na M2 helixu se také 

nacházejí aminokyseliny zodpovědné za selektivitu a vodivost kanálu (Imoto 1993). 

Místem, kde jsou tzv. vrátka (angl. gate), která u receptoru v zavřeném anebo 

desensitizovaném stavu brání průchodu iontů, je patrně zúžená oblast asi veprostřed 

délky kanálu bohatá na hydrofobní aminokyseliny Val a Leu (Imoto a kol. 1991; 

Miyazawa a kol. 2003; Beckstein a Sansom 2006). Principem „uzavření“ kanálu zřejmě 

není jeho úplná obstrukce, ale právě hydrofobicita zúženého místa. To je sice zdánlivě 

dost široké pro průchod samotného iontu, ten by se však předtím musel zbavit svého 

hydratačního obalu, což je proces energeticky nevýhodný (Hille 2001). Velkou pozornost 

vzbudil leucinový prstenec zhruba uprostřed iontového kanálu (v sekvenci 7 receptoru 

označovaný jako Leu247) mimo jiné tím, že jeho mutace vytvářejí receptor s více 

vodivostními stavy oproti přirozenému receptoru a výrazně snižují desensitizaci (Revah a 

kol. 1991). Navíc dokáží způsobit, že z kompetitivních antagonistů se stávají agonisté 

(Bertrand a kol. 1992). Uvedené projevy mohou být interpretovány tak, že mutace 
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Leu247 specificky narušují funkci vrátek a způsobují vodivost desensitizovaného 

receptoru. 

Někteří autoři však prstenec leucinů za vrátka receptoru nepovažují (Filatov a 

White 1995; Paas a kol. 2005) a místo toho je lokalizují do jiné části, blíže 

intracelulárnímu konci kanálu (Wilson a Karlin 1998), zatímco leuciny jsou v tom 

případě důležité spíše pro správně vyladěnou rovnováhu mezi otevřenou a uzavřenou 

konformací receptoru (Labarca a kol. 1995). Z interpretace kinetických studií může 

vyplývat dokonce představa existence dvojích vrátek současně (Auerbach a Akk 1998). 

Jedna by byla zavřená, pokud je receptor ve stavu „resting“, tedy v klidu, uzavřený a bez 

ligandů, druhá vrátka by potom zodpovídala za zavírání kanálu při desensitizaci, která 

následuje po aktivaci receptoru. Není přitom vyloučeno, že vrátka „klidová“ jsou jen 

určitou podoblastí vrátek „desensitizačních“ (Wilson a Karlin 2001). 

Kromě centrální hydrofobní oblasti kanálu jsou v jeho průběhu popisována tři 

místa bohatá na záporně nabité aminokyseliny Asp a Glu (Imoto a kol. 1988; Unwin 

2005). Jedná se o tzv. vnější (nebo též extracelulární) prstenec v blízkosti vnější strany 

membrány a dva prstence v blízkosti intracelulární strany membrány nazývané střední a 

vnitřní (intracelulární). Selektivita pro jednotlivé ionty u nikotinového receptoru je 

hlavně způsobena středním prstencem (angl. intermediate ring, Konno a kol. 1991; 

Bertrand a kol. 1993; Wilson a kol. 2000). Mutace několika málo nabitých aminokyselin 

v M2 může dokonce zcela obrátit nábojovou selektivitu kanálu Cys-loop receptorů: 

z kationtového na aniontový jako u nAChR (Galzi a kol. 1992), nebo 5-HT3 (Thompson 

a Lummis 2003), anebo obráceně, aniontový kanál změnit na kationtový, např. GlyR 

(Keramidas a kol. 2000) či GABAR (Wotring a Weiss 2008). Byl popsán i přirozený 

GABA-aktivovaný kationt-selektivní kanál s excitační funkcí ve svalech hlístice, který 

má vysokou homologii ke GABAA,C receptorům právě s výjimkou několika pozic 

iontového kanálu (Beg a Jorgensen 2003). Zdá se, že střední prstenec a jeho interakce 

s intracelulárními polyaminy souvisí také s usměrňujícím charakterem kanálů (Haghighi 

a Cooper 1998; Haghighi a Cooper 2000), kterým se vyznačují především 34 (Wong a 

kol. 1995) a 42 receptory (Buisson a kol. 1996). 

2.1.3 Intracelulární doména receptoru 

Nejméně objasněnou částí receptoru jak co do molekulární struktury, tak po stránce 

funkční, je jeho intracelulární část. Je tvořena sekvencí asi 100 aminokyselin nacházející 

se mezi třetím a čtvrtým transmembránovým průnikem. Výsledky pokusu o model, 

v němž by byla zahrnuta i tato oblast, naznačují (Unwin 2005), že alespoň část 
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sekundární struktury má podobu -helixů. Celkový tvar pak připomíná jakousi do 

cytoplasmy směřující korunku s bočními vstupy, které snad elektrostaticky odstiňují ústí 

kanálu před zápornými ionty.  

Receptory obratlovců z rodiny Cys-loop GABAR a 5-HT3AR, u nichž byly 

intracelulární kličky experimentálně nahrazeny malou, pouze sedm aminokyselin 

dlouhou intracelulární doménu prokaryotického receptoru bakterie Gloebacter violaceus 

(Jansen a kol. 2008), nevykazovaly kupodivu ani změnu v iontové selektivitě, ani 

v intenzitě funkční exprese oproti přirozeným GABA a 5-HT3A receptorům. Zato měly 

výrazně změněnou vodivost kanálu. U nikotinových receptorů se naopak vliv přítomnosti 

a typu intracelulární kličky na sestavování (assembling), a tím i funkční expresi, ukázal 

jako podstatný (Kracun a kol. 2008). Význam pro vodivost byl však současně také 

potvrzen (Gee a kol. 2007).  

Nikotinové receptory jsou substrátem nejrůznějších kináz (Vijayaraghavan a kol. 

1990; Swope a kol. 1995) a intracelulární doména je zřejmě cílovým místem těchto 

fosforylací, např. u 7 podtypu je cílem proteinkinázy PKA (Moss a kol. 1996), u 4 

podtypu PKC (Fenster a kol. 1999) i PKA (Gopalakrishnan a kol. 1997).  

U intracelulární domény se dále předpokládají důležité interakce 

s vnitrobuněčnými proteiny, např. proteinem 14-3-3(Jeanclos a kol. 2001) nebo 

rapsynem (Huebsch a Maimone 2003). 

2.1.4 Podjednotkové složení nikotinových receptorů 

Nikotinové receptory jsou homo- nebo heteropentamerní proteiny. U obratlovců 

jsou známy podjednotky 1–10, 1–4, ,  a , přitom 1, 1, ,  a  jsou 

podjednotky svalové, vyskytující se v ustálených uspořádáních (proti směru hodinových 

ručiček při pohledu z extracelulární strany)  na denervovaném svalu anebo  

na nervosvalové ploténce. Ostatní typy jsou exprimovány v nejrůznějších nervových 

tkáních na periferii či v CNS, ale nejen tam. Funkční receptory byly identifikovány také 

v buňkách imunitního systému (Skok a kol. 2003; Wang a kol. 2003a) a dalších 

buněčných typech (Wessler a Kirkpatrick 2008). Dále byly popsány homologické 

podjednotky také u bezobratlých, především u hmyzu, např. u octomilky Drosophila 

(Lansdell a Millar 2004), či u malárii přenášejícího komára Anopheles gambiae (Jones a 

kol. 2005) a dalších druhů. Tyto znalosti jsou využitelné např. v souvislosti s účinkem 

rozšířených insekticidů typu neonikotinoidů (Jones a kol. 2007). V poslední době jsou 

známy i nikotinické podjednotky prokaryot (Tasneem a kol. 2005). Podrobnosti o 

sekvencích, klasifikaci a evolučních vztazích mezi podjednotkami nikotinových 
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receptorů je možné najít na internetových stránkách http://www.ebi.ac.uk/compneur-

srv/LGICdb/cys-loop.php, a v publikacích (Le Novere a Changeux 1995; Ortells a Lunt 

1995). 

Ne všechny myslitelné kombinace podjednotek se zřejmě přirozeně vyskytují, 

avšak reálné podjednotkové složení, uspořádání a stechiometrie nejsou zatím dobře 

známé. Mezi nejlépe prozkoumané patří receptory uvedené v následující tabulce. 

 

Podjednotkové složení a stechiometrie 
receptoru, je-li známá 

Hlavní místo přirozeného výskytu 

3)2(4)3 autonomní ganglia 
354 autonomní ganglia 
3524 autonomní ganglia 
4)2(2)3 CNS 
452 CNS 
7)5 autonomní ganglia, CNS 
78 kuřecí retina, kuřecí CNS 
8)5 kuřecí retina 
9)5 kochlea, hypofýza 
910 vláskové buňky vnitřního ucha 

Tab. 1. Nejběžnější typy nikotinových receptorů obratlovců, jejich podjednotkové složení a výskyt 
(Lukas a kol. 1999; Skok 2002). 

 

Je třeba upozornit, že i uvedenou tabulku musíme brát s jistým nadhledem 

(obšírněji zpracováno v Millar a Gotti 2009). Tak třeba v sítnici potkana (Marritt a kol. 

2005) byly nalezeny podjednotky 2, 3, 4, 6, 2,3 a 4 v nejrůznějších dvou, tří i 

čtyřčlenných kombinacích. Také při heterologní expresi rekombinantních receptorů 

v buněčných liniích typu HEK293, COS, nebo v oocytech drápatky (Xenopus laevis) 

byla prokázána možnost vzniku složitých kombinací, včetně variant obsahujících méně 

obvyklé podjednotky 3 nebo 5. Za povšimnutí u běžného receptoru 42 zase stojí 

vliv kultivačních podmínek a poměru množství vkládané DNA jednotlivých podjednotek 

na výslednou stechiometrii receptorů. V buněčné kultuře tak lze exprimovat různé 

smíšené populace receptorů 4)3(2)2 a 4)2(2)3 (Nelson a kol. 2003), což má 

signifikantní vliv na měřené farmakologické vlastnosti (Moroni a kol. 2006). 

Kromě svalových podtypů jsou nejvíce prozkoumanými receptory, zahrnutými ve 

valné většině publikací, receptory 7, 42 a 34. Jejich charakteristické vlastnosti a 

rozdíly ve funkci a výskytu jsou popsány v řadě prací (Court a kol. 2000; Paterson a 

Nordberg 2000). Homopentamer 7 je vyjímečně zajímavý, protože se vyznačuje 

vysokou propustností pro vápník a velice rychlou desensitizací. Předpokládá se jeho role 

v presynaptické regulaci výlevu neuropřenašečů, čímž zprostředkovává vliv 

http://www.ebi.ac.uk/compneur-srv/LGICdb/cys-loop.php
http://www.ebi.ac.uk/compneur-srv/LGICdb/cys-loop.php
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cholinergního systému na jiné neuromediátorové systémy, např. dopaminergní (Dani a 

kol. 2000), GABAergní nebo glutamátergní (Barik a Wonnacott 2006). 7 receptory mají 

nejvyšší afinitu k -bungarotoxinu, který se proto používá ke specifickému značení 

tohoto receptoru v mozkových tkáňových řezech. Kombinace 42 dává receptor se 

střední rychlostí desensitizace a vysokou afinitu k nikotinu. Předpokládá se jeho účast na 

procesech spojených s účinky tabáku. Jeho vliv na dopaminergní systém v CNS (vznik 

pocitu „odměny“) se však uplatňuje zřejmě zprostředkovně přes neurony, jejichž 

mediátorem je GABA nebo glutamát (Mansvelder a kol. 2002). Známý je zesilující vliv 

nikotinu přímo na expresi 42, konkrétně na urychlení přechodu receptorů 

z endoplazmatického retikula do buněčné membrány (Sallette a kol. 2004; Sallette a kol. 

2005). Receptor 34 je nejméně desensitizující podtyp. Hlavním místem jeho exprese 

jsou vegetativní ganglia a předpokládá se zde postsynaptická funkce při vzniku rychlého 

EPSP (Wang a kol. 2002). 

K bohatství nikotinových receptorů nepřispívá jen množství podjednotek a 

kombinatorická „cvičení“ s nimi, ale snad i možná variabilita v transkripci, popsaná 

přinejmenším u 7 podjednotky. Identifikována byla její izoforma s vloženou sekvencí 

v N-koncové oblasti, která dává receptoru nezvykle pomalou rychlost desensitizace 

(Severance a kol. 2004). 

Ke zkombinování syntetizovaných podjednotek do pentamerů dochází postupně již 

v membráně endoplazmatického retikula (ER). Jde o pomalý proces, jehož úplné 

dokončení vyžaduje asi dvě hodiny (Green a Millar 1995). Předpokládá se, že nejprve 

jsou vytvářeny dimery s podjednotkou , čímž vznikají funkční vazebná místa 

identifikovatelná pomocí radioaktivně značeného -bungarotoxinu. U buněk 

transfekovaných svalovým receptorem byly v ER identifikovány dimery  a , nikoliv 

však  (Gu a kol. 1991). Někteří autoři ale oponují a dokazují, že dimer nevzniká a  

podjednotka se přidává až ke komplexu  Jako poslední se potom připojí druhá 

podjednotka  (Green a Wanamaker 1998). Setrvání neúplně sestavených meziproduktů 

v membráně ER, jejich dokončení a „propuštění“ na buněčný povrch je zřejmě pod 

kontrolou důležitých regulací, které umožňují rychlou odezvu na potřeby buňky (Drenan 

a kol. 2008). Různé laboratorně používané buněčné linie se také mohou podstatně lišit ve 

schopnosti správné syntézy a sestavení funkčních receptorů (Lee a kol. 2009). 
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2.2 Funkční vlastnosti receptoru 

2.2.1 Modelování činnosti receptoru 

Označíme-li receptor jako „ligandem otevíraný iontový kanál“, vyjadřujeme tím, že 

může zaujímat různé konformace, z nichž jen některé umožňují průchod iontů, a že 

pravděpodobnost výskytu jednotlivých konformací souvisí s navázáním molekul ligandu 

na receptor. Nejmenší počet konformací, otevřená a zavřená, u nikotinových receptorů 

nepostačuje k vysvětlení experimentálních dat (Katz a Thesleff 1957), bylo nutné přidat 

ještě nejméně jednu až dvě další zavřené konformace (s navázaným ligandem), které 

označujeme jako desensitizované. Dále je užitečné v případném modelu oddělovat proces 

navázání agonisty od procesu otevření kanálu a desensitizace. U nikotinových receptorů 

je situace navíc komplikována tím, že na jedné molekule receptoru se nachází nejméně 

dvě vazebná místa, jejichž afinita k ligandům navíc nemusí být stejná (Neubig a Cohen 

1979; Pedersen a Cohen 1990; Martinez a kol. 2000). Shrnutí uvedených požadavků, 

s výjimkou nestejné afinity vazebných míst, do obecného teoretického modelu (Katz a 

Thesleff 1957; Changeux a kol. 1984; Krusek 2004; Elenes a kol. 2006), představujícího 

síť možných konformací a přechodů mezi nimi, je ukázáno na Obr. 3. Mezi každými 

dvěma stavy propojenými ve schématu šipkou by se za rovnovážných podmínek ustavil 

poměr koncentrací daný rovnovážnou konstantou příslušné reakce. Rovnovážnou 

konstantu lze přitom chápat jako podíl rychlostní konstanty přechodu jedním a opačným 

směrem. Ideální znalost chování receptoru podle takového modelu za podmínek 

rovnováhy by tedy vyžadovala znalost v úhrnu 26-ti rovnovážných konstant, respektive 

52 rychlostních konstant za podmínek nerovnovážných, např. při změně koncentrace 

agonisty v čase. Je zřejmé, že pro praktické použití s experimentálními daty nezbytně 

zatíženými chybami musí být schéma vhodně zjednodušeno. Kromě toho model nepočítá 

s možností existence až pěti vazebných míst u homomerních podtypů receptoru a již 

zmíněnou potenciální nestejností jejich afinit. 
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Obr. 3. Schéma možných stavů receptoru a přechodů mezi nimi. Model zahrnuje zavřený aktivovatelný 
(C), otevřený (O) a dva různé desensitizované stavy (I, D) bez navázaného ligandu, nebo s navázanou 
jednou (A) či dvěma (AA) molekulami agonisty. Silnějšími šipkami je vyznačena ta část schématu, která 
odpovídá jednoduchému lineárnímu modelu aktivace. (podle Katz a Thesleff 1957; Changeux a kol. 1984; 
Krusek 2004; Elenes a kol. 2006). 

 

Na druhou stranu v sobě model implicitně obsahuje oba možné krajní typy chování 

receptoru, jak je formulovaly navzájem si oponující představy autorů Koshland-

Némethy-Filmer (model KNF, Koshland a kol. 1966) a Monod-Wyman-Changeux 

(model MWC Monod a kol. 1965). Obě práce se snaží popsat chování multimerního 

proteinu jehož aktivita je spřažena s vazbou více molekul ligandu. První model, model 

KNF, také nazývaný sekvenční nebo lineární, vychází myšlenkově z problematiky 

enzymatických reakcí a předpokládá, že kroky vedoucí k aktivaci, např. k otevření 

iontového kanálu, po sobě lineárně následují, přičemž předchozí podmiňuje existenci 

následujícího. Navázání každé molekuly ligandu způsobí částečnou konformační změnu 

(angl. induced fit) a celý receptor se aktivuje až postupným „sečtením“ těchto částečných 

změn. Zároveň je tím vyloučeno, aby došlo k aktivaci v nepřítomnosti agonisty. Tomuto 

modelu odpovídá v Obr. 3. posloupnost C↔AC↔AAC↔AAO vyznačená silnějšími 

šipkami, rychlostní konstanty vedoucí k jiným stavům by se rovnaly nule. Model MWC 

(též synchronní, angl. concerted neboli „sehraný“) naproti tomu předpokládá, že s určitou 

pravděpodobností, danou patřičnými disociačními konstantami, se receptory nacházejí 

v různých možných stavech, jinými slovy že i bez navázání agonisty mohou spontánně 

existovat v populaci receptorů stavy C, O a D. Jednotlivé konformace se však liší svojí 

afinitou k agonistům a vazba agonisty ke konformacím s nejvyšší afinitou tyto stavy 

v populaci stabilizuje. Samotné konformační přechody, jako je otevření iontového 

kanálu, se odehrávají v celém proteinu současně, tedy na všech podjednotkách 

synchronně. V ideové rovině jsou modely KNF a MWC dávány do protikladu jako 

„molekulární Lamarckismus“, kdy agonista „instruuje“ receptor ke změně konformace, a 

„molekulární Darwinismus“, podle něhož jsou stavy receptorů z populace ligandem 
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„selektovány“ (Changeux a Edelstein 2005). V praktické rovině lze nicméně shrnout, že 

o významu a možnostech získání jednotlivých kinetických konstant a tím i o míře 

zjednodušení komplexního modelu případně až na lineární sekvenci rozhoduje konkrétní 

typ zkoumaného receptoru a druh, rozsah a přesnost získaných dat.  
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Obr. 4. Některá z dosud publikovaných kinetických schémat různých nikotinových receptorů.  
A) Minimální schéma obsahující jen poslední krok před otevřením, receptor 34 (Rovira a kol. 1999). B) 
Minimální cyklické schéma s desensitizací, zobecněný heteromerní neuronální receptor podle (Papke 
2009). C) Cyklické schéma s dvěma různými desensitizovanými stavy, svalový receptor (Cachelin a 
Colquhoun 1989). D) Cyklické schéma s desensitizovaným stavem, receptor 7 (Papke a kol. 2000). 
A=agonista, C=zavřený receptor, D, Ds, Df=desensitizovaný receptor, O=otevřený receptor. 

 

Při měření odpovědí na celé buňce je nutné popsat chování populace receptorů jako 

celku. Hledaným kompromisem je takové matematické vyjádření, které by při minimu 

číselných parametrů maximálně přesně vystihovalo experimentální pozorování vztahu 

mezi koncentrací ligandu a odpovědí. Myšlenkově se vychází z rovnice Langmuirovy 

izotermy popisující adsorbci molekul plynu na pevnou fázi v závislosti na tlaku daného 

plynu. Základem každého popisu je hyperbolická funkce (formálně totožná např. 

s popisem enzymové kinetiky podle Michaelise-Mentenové), kde v čitateli je nezávislá 

proměnná, např. koncentrace ligandu A, a ve jmenovateli součet nezávislé proměnné 
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s konstantou, v případě funkční odpovědi systému receptor–ligand je touto konstantou 

EC50. Celý vztah je vynásoben konstantou dosažitelného maxima, v našem případě tedy 

maximální dosažitelnou odpovědí, eventuelně maximální obsazeností receptorů či 

maximálním stimulem, apod. (pro stručný a výstižný popis těchto pojmů v češtině viz. 

např. Štefl 1993). Takto jednoduchý vztah obsahuje tedy pouze dva parametry: Ymax, 

maximální odpověď, k níž se systém se vzrůstající koncentrací ligandu limitně blíží, a 

EC50, tedy hodnotu odpovídající takové koncentraci ligandu, při které je odpověď rovna 

právě 50-ti procentům maximální odpovědi:  
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Ligandem řízené iontové kanály však vykazují často strmější koncentrační 

závislost aktivace, než by odpovídalo uvedené rovnici, což se dává do souvislosti s tím, 

že pro aktivaci molekuly receptoru je obvykle potřeba více molekul agonisty a současně 

jejich navazování je tzv. kooperativní. To znamená, že obsazením vazebného místa dojde 

k ovlivnění afinity zbylých vazebných míst, konkrétně v případě kladné kooperativity 

jejich afinita vzroste. Tak je docíleno zúžení rozsahu koncentrací nutného pro plnou 

aktivaci receptoru a tím se celý systém stává citlivější i k malým změnám v koncentraci 

agonisty. Pro zahrnutí vlivu počtu vazebných míst, jejich nestejnosti a kooperativity mezi 

nimi je zaveden třetí parametr zvaný Hillův koeficient H, výslednou rovnici označujeme 

jako Hillovu (Hill 1910):  
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Hillova rovnice většinou dobře popisuje výsledky experimentů, je ale oproti 

předpokládanému množství dějů spojujících navázání ligandu s otevřením iontových 

kanálů velmi jednoduchá a není proto snadné zjištěné hodnoty Ymax, EC50 a H 

interpretovat na úrovni molekulárních mechanismů (Spivak 1995; Colquhoun 1998). 

Častým úkolem je např. analýza aktivačních křivek přirozených receptorů versus 

receptorů mutovaných v jejich aminokyselinové sekvenci. Cílem je rozlišit, který z kroků 

v modelu na Obr. 3., nebo některé jeho realisticky zjednodušené variantě, byl mutací 

pozměněn. Obvyklou interpretační chybou bývá záměna EC50 za disociační konstantu, 

respektive tvrzení, že posun v hodnotě EC50 je bezprostředně známkou posunu v afinitě 
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vazebného místa pro agonistu. To však neplatí dokonce ani v tom případě, že měřenou 

veličinou není elektrofyziologicky získaná proudová odpověď Y, ale přímo vazba 

ligandu, např. radioaktivně značeného (Colquhoun 1998). U nikotinových receptorů je 

výsledek navíc zkreslen faktem, že vazebné pokusy se odehrávají v delších časových 

měřítkách (desítky minut) a podávají tak informaci především o dlouhodobě 

desensitizovaném receptoru. Ve funkčních experimentech se problém terminologicky 

obchází používáním označení „zdánlivá afinita“ namísto EC50, podstata ovšem zůstává 

nevyřešena: pokud vazba ligandu způsobuje konformační změny receptoru (vrátkování, 

angl. gating), pak „zdánlivá afinita“ je určena jak afinitou samotného vazebného místa, 

tak současně i rovnovážnou konstantou vrátkování (Colquhoun 1998). Také vliv rychlosti 

desensitizace je ve velikosti a průběhu pozorované proudové odpovědi zakomponován 

netriviálně (Papke 2009). 
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Obr. 5. Vliv jednotlivých parametrů Hillovy rovnice na vzhled aktivační křivky v semilogaritmickém 
vynesení. Graf sestrojený na základě Hillovy rovnice ilustruje, že hodnota EC50 souvisí s umístěním 
aktivační křivky na škále koncentrace, Hillův koeficient H určuje sklon křivky vůči koncentrační ose a 
Ymax je parametrem, k jehož hodnotě se při vzrůstající koncentraci agonisty A limitně blíží amplituda 
odpovědí. pA = -log A 

 

2.2.2 Vazba ligandu a vrátkování (binding, gating) 

Navázání molekul agonisty a otevírání iontového kanálu je provázeno 

konformačními změnami, o jejichž podstatě se zatím ví málo. Poznatky vycházejí ze 

srovnání mutačních studií a modelování molekulární dynamiky. Ta však musí zavádět 

množství zjednodušení a usnadnění, protože modelované procesy se odehrávají v časové 
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škále až mikrosekund, což je z důvodu výpočetní náročnosti nedosažitelně dlouhá doba. 

Běžně dosahované délky simulace molekulární dynamiky receptoru nebo jeho částí (Gao 

a kol. 2005; Henchman a kol. 2005) jsou desítky nanosekund, delší pohyby (Taly a kol. 

2005; Cheng a kol. 2006) mohou být zkoumány jen metodou NMA (Normal Mode 

Analysis). 

Nejvýraznější změny ve vazebném místě související s přítomností ligandu 

prodělává klička C (Gao a kol. 2005; Hansen a kol. 2005), Obr. 1. A, B. Ta má podobu 

jakýchsi „dvířek“, která jsou široce „otevřená“, když je ve vazebném místě molekula 

antagonisty, středně „otevřená“ za nepřítomnosti ligandu a „zavřená“ při navázaném 

agonistovi. Rozdíl mezi krajními polohami je až 11 Å. Také klička F zřejmě může 

v závislosti na vazbě ligandu zaujímat různé konformace (Hansen a kol. 2005; Szarecka a 

kol. 2007). Na strukturní úrovni popsané „uzamčení“ agonisty ve vazebném místě 

souvisí zřejmě s nízkou pravděpodobností disociace ligandů z aktivovaného receptoru 

zjištěnou funkčně (Grosman a Auerbach 2001).  

Aby se otevřela cesta pro průchod iontů kanálem, musí se převést informace o 

ligandu z vazebného místa do oblasti vrátek na transmembránových segmentech M2, 

které tvoří samotnou stěnu kanálu, tedy na vzdálenost asi 50 Å. K tomu jsou zřejmě 

zapotřebí ty části receptoru, jež vybíhají směrem k membráně (Gay a Yakel 2007): Cys-

loop, klička spojující 1-2 listy, spojení mezi 8-9 listy (t.j. klička F), spojení mezi 

10 a M1 a z transmembránové části potom klička M2-M3. Dále je patrně také důležitá 

vazba mezi vnitřní a vnější plochou beta-listů zprostředkovaná elektrostatickou interakcí 

mezi konzervovanou dvojicí arginin-glutamát (Lee a Sine 2005). Při aktivaci dochází 

k pohybům extracelulární domény podjednotek  na několika strukturních úrovních. 

Vedle již zmíněného ohnutí kličky C, která přitom komunikuje i s kličkou B (Grutter a 

kol. 2003), se současně pootočí blok zahrnující vnitřní plochu beta-listů asi o 10°–15° 

vůči vnější ploše beta-listů (Unwin a kol. 2002; Cheng a kol. 2006). Zároveň se receptor 

kroutí (angl. twist) otočením své extracelulární domény vůči doméně transmembránové 

okolo myšlené osy procházející kanálem (Unwin 1995; Taly a kol. 2005; Taly a kol. 

2006; Taly a Changeux 2008). Tento rotační pohyb se přenáší na M2 helixy (Unwin 

2003), takže ve výsledku dojde k jejich vzájemnému odklonění a tím i zvětšení póru 

iontového kanálu. 

Otevřeným kanálem začnou proudit ionty rychlostí několika miliónů částic za 

sekundu. Kanál vydrží otevřený po dobu několika desítek mikro- až milisekund a pak se 

opět zavírá. Otevírání a zavírání se střídá tak dlouho, dokud se z extracelulární domény 

neodváže agonista, nebo receptor nepřejde do desensitizovaného stavu (Sine a kol. 1990; 
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Elenes a Auerbach 2002), přičemž průměrné časy otevření a zavření představují 

důležitou charakteristiku vrátkování kanálu. Vodivost iontového kanálu se, v závislosti na 

konkrétním podjednotkovém složení, transmembránovém napětí a dalších faktorech, 

pohybuje přibližně v řádu desítek pS a souvisí s jeho celkovou geometrií a s průběhem 

elektrostatického potenciálu podél jeho osy (Sine a kol. 2009). Např. receptor 42 

vykazuje vodivost přibližně 46 pS (Buisson a kol. 1996), dospělý a embryonální svalový 

receptor asi 60–65 pS respektive 40–50 pS (Mishina a kol. 1986; Camacho a kol. 1993) a 

receptor 7 okolo 80–90 pS (Mike a kol. 2000). Navíc byla zjištěna existence odlišných 

vodivostních stavů, pokud je tentýž receptor exprimován v různých typech buněk. Tak 

vodivost většiny receptorů 34 v trvale transfekovaných buňkách L-34 byla 30–

40 pS, zatímco v oocytech drápatky jen 20–26 pS (Lewis a kol. 1997). 

Iontové kanály nikotinových receptorů jsou selektivní pro kationty, propouštějí 

hlavně Na+, K+ a, zejména v případě receptoru 7, také Ca2+ (McGehee a Role 1995). 

Kanály neuronálních receptorů, na rozdíl od svalových, mají silnou schopnost usměrnění 

(Mathie a kol. 1990; Sands a Barish 1992; Buisson a kol. 1996) a elektrický proud jimi 

prochází jen „do buňky“. Při kladných membránových potenciálech tedy proud nevedou. 

 Desensitizace

Desensitizace, pokud ji popisujeme na úrovni sumární odpovědi receptorů z celé 

buňky, je úbytek odpovědi během přetrvávající nebo opakované aplikace agonisty. 

Nastává postupným narůstáním podílu receptorů v desensitizovaném stavu, kdy je 

receptor obsazený agonistou, ale jeho iontový kanál je uzavřený. Desensitizovaný stav 

má vyšší afinitu k agonistům než volné receptory (Katz a Thesleff 1957). Desensitizace 

je vratný děj, klesne-li opět koncentrace agonisty v okolí receptoru, vracejí se receptory 

zpět do volného aktivovatelného stavu. Je pravděpodobné, že existuje více 

desensitizovaných stavů (Paradiso a Steinbach 2003), které se mohou lišit afinitou 

k molekulám agonistů. Např. Changeux (Changeux a kol. 1984) rozlišuje u svalového 

receptoru stav I (intermediate, rychlá desensitizace) s disociační konstantou vazby ACh 

okolo 1 M a stav D (deep, dlouhodobá desensitizace) s konstantou asi 1 nM, zatímco 

volné receptory R (resting) měly v tomto případě disociační konstantu 50–100 M. 

Dobře známý nález, že během návratu z desensitizace není pozorována aktivace 

receptorů (Katz a Thesleff 1957; Magazanik a Vyskocil 1970; Franke a kol. 1993; 

Vyskocil a kol. 1995) vedl k představě cyklického modelu: Vazba agonisty => Aktivace 

=> Desensitizace => Odvázání agonisty => Resensitizace, v němž stavy, jimiž receptor 

během návratu z desensitizace prochází, již aktivaci nezahrnují. Někteří autoři (Auerbach 
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a Akk 1998) na základě kinetických studií doplňují tento model o představu dvojích 

vrátek (angl. two-gate mechanism), bránících iontům v průchodu kanálem: otevření 

„aktivačních“ vrátek je podmíněno navázáním agonisty, současně však toto otevření 

zvýší pravděpodobnost uzavření vrátek „desensitizačních“. „Desensitizační“ vrátka se 

znovu otevřou až poté, co se agonista odváže a tím dojde k uzavření vrátek 

„aktivačních“. 

Z kinetického modelu podle Monoda-Wymana-Changeuxe (Monod a kol. 1965) 

však vyplývá, že i za nepřítomnosti agonistů může v populaci existovat určitý podíl 

receptorů v desensitizovaném stavu. Různí autoři se ale liší v odhadech, jak vysoký tento 

podíl je. Rozdíly jsou také mezi jednotlivými podtypy receptoru. Kolektiv Heidmanna 

(Heidmann a Changeux 1979) odhaduje u receptoru z rejnoka Torpedo marmorata 

spontánní výskyt desensitizovaných receptorů asi na 10–20 %, jiný tým (Franke a kol. 

1993) však jen na < 1%. Údaje v práci Lippiella (Lippiello a kol. 1987) naznačují 

přítomnost asi 40 % desensitizovaných 42 receptorů, zatímco 7 receptory podléhají 

desensitizaci bez agonisty s pravděpodobností << 1 % (Corringer a kol. 1998).  

Podstatný vliv na rychlost nástupu desensitizace i resensitizace má podjednotkové 

složení receptorů. Mezi nejrychleji desensitizující ( ≈ 20 ms) patří 7 homopentamery, u 

heteromerních podtypů záleží více na přítomných  podjednotkách (Quick a Lester 

2002). Receptory s 4 podjednotkami desensitizují pomaleji než receptory obsahující 

podjednotky 2, seřadíme-li tedy nejběžnější typy receptorů od toho s nejrychlejší 

desensitizací k nejpomalejšímu, dostaneme řadu 42 > 32 > 44 > 34 (Fenster a 

kol. 1997). Identifikace konkrétních částí podjednotek nebo dokonce jednotlivých 

aminokyselin zodpovědných za parametry desensitizace je ztíženo tím, že desensitizace 

úzce souvisí s vazbou agonistů a otevřením kanálu, takže ovlivnění jednoho 

z vyjmenovaných jevů je obvykle provázeno také změnami ve všech zbývajících (Elenes 

a kol. 2006). Také použitý expresní systém může mít vliv na funkce receptoru (Lewis a 

kol. 1997). Dosud popsané mutace, u nichž došlo k významnému posunu ve vlastnostech 

desensitizace, se často týkaly druhé transmembránové oblasti (M2). Např. bodová 

záměna Ser284Leu v M2 doméně 4 podjednotky, spojená se specifickým typem 

epilepsie, zrychluje nástup desensitizace, aniž by měla vliv na EC50 acetylcholinu 

(Matsushima a kol. 2002). Jiná bodová záměna v M2 doméně, tentokrát u 7 

podjednotky, naopak dokáže typickou rychlou desensitizaci7 receptoru zpomalit 

(Placzek a kol. 2004). Komplikované projevy a náročná interpretace provází mutaci 

Leu247Thr domény M2 stejného receptoru. Ta má rovněž za následek zpomalení nástupu 
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desensitizace, kromě toho ale i zvyšuje citlivost k agonistům a navíc umožňuje aktivaci 

receptorů některými antagonisty (Bertrand a kol. 1992; Filatov a White 1995; Labarca a 

kol. 1995). Pomocí chimérických receptorů bylo ukázáno, že pomalý nástup 

desensitizace u 34 receptorů může být různou měrou urychlován, nahradí-li se N-

koncová extracelulární doména 4 podjednotky v různém rozsahu homologickou oblastí 

podjednotky 2 (Bohler a kol. 2001). V organismu se dokonce přirozeně mohou nacházet 

různé sestřihové varianty téže podjednotky odlišující se v parametrech desensitizace 

(Cuevas a Berg 1998; Severance a kol. 2004). 

Důležitým poznatkem, svědčícím ve prospěch existence více typů nebo úrovní 

desensitizace, je závislost rychlosti návratu z desensitizace na typu agonisty, který 

desensitizaci vyvolal, a délce jeho aplikace (Elenes a Auerbach 2002); viz. ale též 

(Vyskocil 1975). Např. u svalového receptoru došlo ke zpomalení resensitizace při 

prodloužení expozic nikotinu nebo acetylcholinu. Současně byla resensitizace vždy 

rychlejší, pokud byla desensitizace vyvolána nikotinem, než když byla vyvolána 

acetylcholinem (Reitstetter a kol. 1999). Návrat z desensitizace vyvolané nikotinem se 

zase ukázal u 34 receptoru pomalejším, než návrat z desensitizace vyvolané 

karbacholem (Meyer a kol. 2001) při stejné době aplikace, relativní koncentraci a míře 

výsledné desensitizace.  

Jak desensitizace, tak také resensitizace, mohou podléhat regulaci intracelulárními 

faktory, např. hormony nebo divalentními kationty (Eddins a kol. 2002). Chelace 

intracelulárního Ca2+ pomocí BAPTA či EGTA např. zrychluje návrat receptorů 

z dlouhodobě desensitizovaného stavu a to bez vlivu na míru dosažené desensitizace a 

rychlost jejího nástupu (Khiroug a kol. 1997). V částečném rozporu s tím však inhibice 

Ca2+-dependentní proteinkinázy PKC nebo mutace fosforylačního místa PKC na 4 

podjednotce návrat z dlouhodobé desensitizace naopak znemožní (Fenster a kol. 1999). 

Vliv Ca2+ na rychlost resensitizace je tedy patrně komplikovaný, je zprostředkován také 

dalšími druhými posly a souvisí zřejmě s jemnou rovnováhou aktivity kináz (PKC, PKA) 

a fosfatáz (kalcineurin) (Khiroug a kol. 1998). Zpětnovazebná regulace receptorů 

zvýšenou hladinou intracelulárního Ca2+ po jejich aktivaci může mít fyziologický 

význam u 7 receptorů, které mají relativně nejvyšší vápníkovou propustnost, a mohla 

by se uplatnit např. při modulaci synaptické plasticity v hipokampu (Khiroug a kol. 

2003). Hormonem s urychlujícím efektem na nástup desensitizace, o jehož významu se 

diskutuje, je substance P, uvolňovaná při stresu (Di Angelantonio a kol. 2003). 

Zajímavým jevem je „vysokoafinní desensitizace“ (‘high-affinity desensitization’), 

tedy taková, k níž dochází v přítomnosti tak nízké koncentrace agonisty, že nevyvolává 
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makroskopické odpovědi. Podle Giniatullina (Giniatullin a kol. 2005) se jedná o pomalý 

proces odehrávající se v řádu sekund až minut a mohl by mít význam při regulaci 

synaptického přenosu během chronických expozic agonistům, např. u kuřáků. 

Vysokoafinní desensitizaci podléhají z běžných podtypů především 42 receptory, 

méně receptory 7, nejméně potom receptory 34. Autoři také spekulují, že 

mechanismem tohoto typu desensitizace by mohl být přechod receptorů do 

desensitizovaného stavu při obsazení pouze jednoho vazebného místa. 

 

2.3 Ligandy nikotinových receptorů 

S acetylcholinovými receptory interaguje množství různých látek, které můžeme 

pro zjednodušení rozdělit na agonisty, ty receptor aktivují, antagonisty, ty aktivaci 

zabraňují a modulátory, tedy látky, jež vlastnosti receptorů nějak jinak pozměňují. 

K jejich interakci s receptorem dochází buď v oblasti vazebného místa pro acetylcholin 

(agonisté, kompetitivní antagonisté), nebo v jiné části (nekompetitivní antagonisté, 

nekompetitivní agonisté, modulátory), často přímo uvnitř samotného iontového póru (tzv. 

blokátory otevřeného kanálu). Kategorizace látek ineragujících s receptorem ale není 

vždy absolutní a jednoznačná, protože táž látka může vystupovat v různých rolích 

současně, často v závislosti na použité koncentraci.  
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Obr. 6. Některé významnější ligandy nikotinových receptorů, u nichž se předpokládá interakce 
s acetylcholinovým vazebným místem. Jsou zde uvedeny strukturní vzorce nejprve agonistů: acetylcholin 
(ACh), karbachol (CCh), nikotin (Nic), cytisin (Cyt), epibatidin (Epi) a imidakloprid. Dále jsou zobrazeny 
vzorce kompetitivních antagonistů: dihydro--erytroidin (DHE), tubokurarin (TC) a stužkový model 
peptidu -bungarotoxinu (kód v PDB databázi: 1KFH). 

 

2.3.1 Agonisté 

Přirozeným aktivátorem nAChR je acetylcholin (ACh). Je vylučován 

z presynaptického zakončení nervosvalové ploténky a cholinergních synapsí nervové 

soustavy klasickým kvantovým, nebo také nekvantovým výlevem (Vyskocil a Illes 

1977). ACh je syntetizován v cytoplasmě cholinergních vláken z acetyl-CoA a cholinu 

pomocí enzymu cholinacetyltransferázy. Vyloučený ACh je okamžitě rozkládán 

v mezibuněčném prostoru synaptické štěrbiny enzymy acetylcholinesterázou a 

butyrylcholinesterázou. Podrobněji, viz. (von Bohlen und Halbach a Dermietzel 2006). 

Nejen ACh, ale i samotný cholin je schopen aktivovat receptory, zejména podtyp 7 

(Pereira a kol. 2002). 
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Specifickým agonistou je nikotin (Nic). Podobně jako u ACh, vyznačuje se 

molekula Nic přítomností jedné kladně nabité dusíkaté skupiny a jednoho atomu v roli 

akceptoru vodíkového můstku, v případě Nic je to další atom dusíku. O vzdálenosti mezi 

těmito dvěma skupinami v molekule agonistů bylo mnoho diskutováno v souvislosti 

s pojmem „nikotinický farmakofor“ (Glennon a Dukat 2000; Nicolotti a kol. 2002; 

Glennon a Dukat 2004), což je termín používaný farmakology ve snaze identifikovat 

nejdůležitější rysy „typického“ agonisty nAChR. V molekule Nic byla vzdálenost N–N 

vypočítána na přibližně 4,6 Å. 

Epibatidin (Epi) byl izolován z velmi účiného jedu z kůže tropických stromových 

žab rodu Epipedobates (Patočka a kol. 2000). Molekula epibatidinu (Epi) poněkud 

vybočuje z představ o nikotinickém farmakoforu, neboť vzdálenost N–N je u Epi 

průměrně o 1 Å delší než u Nic (Glennon a Dukat 2000). Přesto se Epi jako agonista 

neuronálních receptorů řadí k nejúčinnějším, váže se s vysokou afinitou a je schopný 

způsobit rychlou a hlubokou desensitizaci. Nabízí se vysvětlení, podle kterého jsou 

výrazné vlastnosti Epi dány právě nadstandardní délkou jeho molekuly. Tak má totiž 

možnost vytvořit H-můstek s vazebným místem nAChR přímo, zatímco agonisté s kratší 

N–N vzdáleností dosahují na stejné pozice ve vazebné kapse pomocí H-můstků 

zprostředkovaných molekulou vody (Celie a kol. 2004). 

Mezi další běžně používané agonisty nAChR patří např. medicínsky využívaný 

derivát cholinu karbachol (CCh, užívá se např. ke snížení nitroočního tlaku při 

glaukomu), nebo alkaloid cytisin (Cyt), jenž bychom našli v rostlinách z čeledi Fabaceae, 

jako je janovec metlatý (Cytisus scoparius), a jiných. 

Některé aktivátory nAChR s vyšší afinitou ke hmyzím receptorům našly uplatnění 

jako insekticidy, rozšířenou skupinou jsou tzv. neonikotinoidy, např. imidakloprid 

(Matsuda a kol. 2001; Ihara a kol. 2003). 

2.3.2 Antagonisté 

Specifickým antagonistou nAChR je (+)-tubokurarin (TC), což je alkaloid 

izolovaný ze směsi látek zvané kurare. Kurare používali jihoameričtí indiáni jako šípový 

jed a získávali je z rostliny Chondrodendron tomentosum, najít se dá také u rostlin rodu 

Strychnos. TC je považován za antagonistu kompetitivního, jehož účinek lze překonat 

nadbytkem agonisty. Mutační analýzy a molekulární modely AChBP a nAChR 

s navázaným TC potvrzují, že molekula TC se váže do vazebného místa agonistů (Gao a 

kol. 2003; Wang a kol. 2003b). Na druhou stranu byl publikován také nález, že inhibiční 

účinek TC má i nekompetitivní složku (Xiao a kol. 1998). 
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Mezi kompetitivní antagonisty se řadívá také dihydro-β-erytroidin a erysodin 

(Decker a kol. 1995), dva blízce příbuzné alkaloidy obsažené v semenech tropických 

rostlin rodu Erythrina. Dihydro-β-erytroidin je zajímavý tím, že má o tři až čtyři řády 

vyšší afinitu k receptoru42 oproti receptoru34 (Xiao a kol. 1998). Podobně 

selektivní bude zřejmě také erysodin (Mansbach a kol. 2000), v současné době se však 

laboratorně nepoužívá a není komerčně dostupný. V literatuře je možné nalézt ještě 

několik dalších látek kandidujících na roli kompetitivních antagonistů, např. trimetafan 

(Rang a kol. 1982), mekamylamin (Arias 2000), metyllykakonitin (Ward a kol. 1990) a 

další. Kompetitivita jejich účinku se ale překrývá se současnou inhibicí nekompetitivní, 

nebo byla popsána pouze na úrovni celé tkáně, nikoliv ve vztahu k vazebnému místu 

receptoru.  

Zvláštní kategorii tvoří peptid -bungarotoxin, součást jedu hadů rodu Bungarus 

z čeledi korálovcovitých. Vazebné interakce -bungarotoxinu s receptorem se sice 

částečně shodují s interakcemi agonistů (Dellisanti a kol. 2007), ale vazba je prakticky 

nevratná, takže klasická kompetice s agonisty není možná. Bungarotoxin má nejvyšší 

afinitu k receptorům 7 a používá se k jejich specifickému značení. 

Většina antagonistů se však řadí mezi látky účinkující nekompetitivně. Nesoutěží 

tedy o vazebné místo s agonisty, nýbrž ovlivňují funkci receptoru alostericky, nebo 

přímou blokádou otevřeného kanálu. Vliv nekompetitivních inhibitorů se projeví na 

aktivační křivce agonisty především snížením dosažitelného maxima, narozdíl od 

inhibitorů kompetitivních (Štefl 1993). Přímá blokáda iontového kanálu je navíc závislá 

na velikosti transmembránového potenciálu, neboť molekuly blokátorů nesou elektrický 

náboj. Posledně jmenovaným způsobem pravděpodobně interagují s nAChR kupříkladu 

některá lokální anestetika jako lidokain, tetrakain, meproadifen a další (Arias 1998; Arias 

1999; Gentry a Lukas 2001). Také samotní agonisté ve vyšších koncentracích mohou 

inhibovat nAChR mechanismem blokády otevřeného kanálu (Sine a Steinbach 1984). 

Na receptor se dále váží peptidy ze skupiny konotoxinů, součásti jedu dravých 

mořských plžů homolic (rod Conus). Konotoxiny tvoří rozmanitou skupinu látek 

účinných na celé řadě bílkovin, např. glutamátových receptorech, či vápníkových a 

sodných kanálech. Na povrchu nAChR se váží poblíž vazebného místa agonistů, do 

kterého částečně zasahují (Rogers a kol. 2000) a pravděpodobně stabilizují receptor 

v desensitizovaném stavu (Ulens a kol. 2006). 

2.3.3 Modulátory nAChR 

Funkce receptorů může být ovlivněna mnoha dalšími látkami, které alosterickými 
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mechanismy mění vazebné vlastnosti, aktivaci, deaktivaci či desensitizaci receptoru a 

nejsou přitom jednoznačně zařaditelné do předešlých dvou skupin. Patří sem různé 

endogení faktory (Pereira a kol. 2002) jako steroidní hormony progesteron, testosteron, 

estradiol či kortikosteron, anebo např. -amyloidní peptidy, které jsou součástí 

amyloidních plaků vzikajících při Alzheimerově chorobě. Z exogenních látek stojí za 

zmínku rostlinný alkaloid atropin, běžně považovaný za specifického antagonistu 

metabotropních (muskarinových) acetylcholinových receptorů. Atropin však 

prokazatelně ovlivňuje nikotinové receptory (Beránek a Vyskočil 1967) a to již 

v mikromolárních koncentracích (Vyskočil 2006), přičemž v závislosti na konkrétním 

podjednotkovém složení receptory buď inhibuje nebo potencuje (Zwart a Vijverberg 

1997). 

2.3.3.1 Inhibitory cholinesteráz, látka C-547 

U nemocí spojených s nedostatečností cholinergního přenosu, ať už na periferii 

(některé typy myastenie) nebo v CNS (Alzheimerova choroba), jsou terapeuticky 

využívány látky, které zvyšují koncentraci ACh na synapsích pomocí inhibice 

cholinesteráz. Mezi takové látky patří např. fyzostigmin (Phy) či galantamin (Gal), 

respektive jejich deriváty. Ukázalo se však, že kromě interakce se zmíněnými enzymy 

jsou Phy a Gal také schopny alostericky modulovat přímo funkce samotných nAChR, 

včetně jejich slabé aktivace (Maelicke a kol. 1993; Pereira a kol. 1994). Zajímavé je, že 

tato aktivace není vyvolána vazbou do klasického acetylcholinového vazebného místa, 

ale do místa jiného, nacházejícího se však také na extracelulární doméně podjednotky  

(Schrattenholz a kol. 1993). Látky s popsaným účinkem se někdy označují jako 

nekompetitivní agonisté. 

V poslední době bylo vyzkoušeno větší množství derivátů 6-metyl-uracilu, 

alloxazinu a xantinu, které rovněž vykazují inhibiční účinek na cholinesterázy 

(Anikienko a kol. 2008). Jejich potenciál pro terapeutické využití spočívá mj. v různé 

specifitě vůči acetylcholinesterázám a butyrylcholinesterázám v různých tkáních. Tak 

např. látka 1,3-bis[5(dietyl-o-nitrobenzylamonio) pentyl]-6-metyluracil, laboratorně 

pojmenovaná C-547 (viz. Obr. 17.), projevila signifikantní účinek na nervosvalových 

preparátech z končetinových svalů potkana (m. soleus, m. extensor digitorum longus) již 

v nanomolárních koncentracích, zatímco u bránice (diaphragma) bylo stejného efektu 

dosaženo až při koncentracích 30-krát až 100-krát vyšších (Petrov a kol. 2006; Petrov a 

kol. 2009). Zda mají tyto nové inhibitory cholinesteráz, podobně jako Phy a Gal, také 

nějaký přímý účinek na nikotinové receptory svalového nebo neuronálního typu, nebylo 
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zatím popsáno. 

2.3.3.2 Proadifen 

Látka SKF-525A (synonymum: proadifen, viz. Obr. 20. A) byla běžně v pokusech 

používána jako inhibitor cytochromu P450, který je součástí enzymatického systému, 

umístěného především v játrech, a který má za úkol oxidačně-redukčními reakcemi 

zbavovat organismus škodlivin (Berg a kol. 2002). Systém cytochromu P450, a tím i 

účinek SKF-525A, také souvisí s metabolismem a signální funkcí kyseliny arachidonové 

(Boeynaems a kol. 1986). V minulosti byl popsán inhibiční vliv SKF-525A kupříkladu na 

postsynaptické membrány sympatických ganglií (Krstic 1976), inhibiční vliv na 

acetylcholinem vyvolanou relaxaci renálních tepen (Kagota a kol. 1999), tepen kůry 

nadledvin (Zhang a kol. 2004), či jater (Zygmunt a kol. 1996). Ve zmíněných pracech je 

poněkud nejasně diskutována možnost jiného účinku SKF-525A než prostřednictvím 

signálních metabolitů arachidonátu. 

Již poměrně dávno byl však popsán také přímý vliv proadifenu na nikotinové 

acetylcholinové receptory, konkrétně svalového typu (Magazanik a kol. 1982). 

Meproadifen, látka strukturně blízká proadifenu, se v přítomnosti agonistů specificky 

váže na  podjednotky nikotinových receptorů rejnoka Torpedo, přičemž proadifen jeho 

vazbu inhibuje (Dreyer a kol. 1986). Bylo ukázáno, že místem vazby meproadifenu je 

zřejmě Glu262, což je aminokyselina náležející M2 membránovému průniku a je tedy 

součástí stěny kanálu (Pedersen a kol. 1992). Jako hlavní princip účinku proadifenu i 

meproadifenu byla nicméně většinou uváděna schopnost posilovat desensitizaci 

svalových receptorů jejich stabilizací v desensitizovaném stavu (Magazanik a kol. 1982; 

Dreyer a kol. 1986; Giniatullin a kol. 1993; Giniatullin a kol. 2001) a to i receptorů 

mutovaných v pozici 262 (Spitzmaul a kol. 2009). 
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3 Cíle práce 

 

● Pomocí bodových mutací objasnit význam záporně nabitých 

aminokyselin v F-kličkách podjednotek nikotinového receptoru typu 

34 pro vazbu ligandů. 

● Popsat účinek nově syntetizovaného inhibitoru 

acetylcholinesteráz C-547 na  a 34 nikotinové acetylcholinové 

receptory. 

● Popsat účinky proadifenu, látky podporující desensitizaci 

svalového typu nikotinových receptorů, na receptor 34. 
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4 Použité metody 

 

4.1 Elektrofyziologická měření 

4.1.1 Metoda terčíkového zámku (angl. patch-clamp) 

Pro elektrofyziologická měření sumárních proudů protékajících buněčnou 

membránou buněk transfekovaných různými variantami nAChR a kontrolních buněk 

jsme používali metodu terčíkového zámku v konfiguraci snímání z celé buňky. Používali 

jsme zesilovač Axopatch 200A amplifier (Axon Instruments, Foster City, CA) v režimu 

napěťového zámku (voltage clamp). Při něm se zaznamenává elektrický proud, který teče 

přes membránu buněk v klidu, nebo během aplikace testovaných látek, a to při zvolené 

úrovni transmembránového potenciálu Vm zpětnovazebně udržovaného na konstantní 

hodnotě. V našem případě bylo toto udržovací napětí (angl. holding potential) 

Vm = -40 mV (vnitřek buňky záporný), s výjimkou případů, kdy napětí bylo nezávisle 

proměnnou veličinou. 

Před začátkem vlastního měření byly buňky narostlé na čistém krycím sklíčku a 

umístěné v extracelulárním roztoku (ECS) v průhledných polystyrenových mističkách 

inkubovány po dvě minuty s kuličkami Dynabeads (Dynal Biotech, Norsko), které slouží 

jako ukazatel (angl. marker) úspěšnosti transfekce, viz. část 4.3.2. Poté byly vloženy do 

invertovaného optického mikroskopu s možností fázového kontrastu (Olympus CKX 41, 

Tokyo, Japonsko). Buňkám bylo pomocí aplikačního systému (Dittert a kol. 2006) 

zajištěno kontinuální odsávání a přítok čistého ECS během celého měření. Pro snímání 

byly podle vzhledu vybírány vhodné buňky tak, aby splňovaly základní požadavky: mají 

být označené kuličkami Dynabeads, držet pevně na podkladu, ležet samostatně, ne 

v těsném sousedství jiných buněk, a mají mít vhodnou velikost a morfologii. Vhodnou 

velikostí se míní buňka s kapacitou membrány do 100 pF, vhodnou morfologií se míní 

buňka s vyklenutým povrchem a krátkými výběžky nebo bez výběžků. Nevhodná je 

naopak buňka příliš plochá a s rozsáhlou sítí výběžků. 

Pokusy byly prováděny při teplotě místnosti (22–25 °C). 

Jako měřicí elektroda sloužila skleněná mikropipeta čerstvě vytažená na 

horizontálním tahači (P-97, Sutter Instruments Co., Novato, CA USA) z borosilikátových 

kapilár s vodícím vláknem naplněná intracelulárním roztokem (ICS). Hrot mikropipety 

měl okolo 3 m v průměru, elektrický odpor po naplnění ICS mezi 3,5 a 5,5 M. 
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Elektroda byla umístěna do držáku a k dotyku s buněčnou membránou byla pod optickou 

kontrolou naváděna mikromanipulátorem s proměnnou hrubostí posunu (MP225, Sutter 

Instrument). Kontakt mezi roztokem ICS uvnitř mikropipety a vstupem zesilovače, stejně 

jako referenční elektrodu pro kontakt s ECS, tvořily argentchloridové elektrody v podobě 

stříbrného drátku pokrytého vrsvou AgCl. 

Po úspěšném ustavení konfigurace „whole cell“ a kompenzacích kapacity 

mikroelektrody a buněčné membrány byly nadále měřeny jen buňky, jejichž kapacita 

nepřesáhla 100 pF, sériový odpor 10 M a klidový proud 500 pA. Sériový odpor byl 

kompenzován z 85 %. Záznam signálu byl ovládán programem pCLAMP 9.0 (Axon 

Instrument, Union City, USA ) z osobního počítače propojeného s aparaturou AD/DA 

převodníkem DIGIDATA 1320A (Axon Instruments). Měřený signál jsme digitalizovali 

se vzorkovací frekvencí 2 kHz při bitové hloubce 16 bit a ukládali ho na disku osobního 

počítače. Ještě před vstupem do AD/DA převodníku signál procházel dolnopásmovou 

propustí nastavenou na 1 kHz. 

Pro mechanické odstínění aparatury od vibrací podlahy byl mikroskop 

s mikromanipulátorem a systémem aplikace roztoků usazen na antivibrační stůl 

(MICRO-g 63-530, Technical Manufacturing Company, Peabody, USA), kvůli nutnosti 

elektromagnetického stínění byl stůl i s ventily aplikačního systému uzavřen v uzemněné 

Faradayově kleci. 

4.1.2 Aplikace roztoků 

Roztoky byly na buňky aplikovány pomocí systému rychlé výměny vyvinutého na 

Oddělení buněčné neurofyziologie (Dittert a kol. 2006). Systém se skládá 

z polohovatelného svazku 12-ti kapilár (Polymicro Technologies, Phoenix, USA) 

připojených hadičkami prostřednictvím solenoidových ventilů (Parker Hannifin Corp., 

Cleveland, USA) na zásobníky roztoků a z programovatelné řídicí jednotky WAS 97. 

Ústí kapilár má vnější průměr 400 m. Rychlost výtoku z ústí trubiček lze regulovat 

výškou umístění zásobníku roztoků a polohu svazku jsme ovládali jednak ručně 

mikromanipulátorem, během měření pak krokovým motorkem řízeným softwarově řídicí 

jednotkou. Ta současně zajišťuje otevírání a zavírání ventilů. Při správné kalibraci 

uvedených parametrů bylo možné docílit výměny roztoků v oblasti zájmu během 20–

60 ms, což bylo pravidelně kontrolováno aplikací roztoků solí na hrot mikropipety 

umístěný v pracovní pozici. 
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4.2 Použité chemikálie, roztoky a média  

Pro přípravu všech roztoků byla používána deionizovaná voda, kterou jsme ještě 

přečišťovali přístrojem MILLIPORE Simplicity 185 (Millipore, Billerica, USA). Zásobní 

roztoky farmakologicky účinných látek (různých koncentrací, viz. dále) a zásobní 

roztoky anorganických solí (kromě NaCl) v koncentraci 1 M byly skladovány při -20 °C. 

NaCl, glukózu a chelační činidla EGTA a EDTA jsme navažovali přímo. Před přípravou 

extra- nebo intracelulárních roztoků jsme zásobní roztoky potřebných solí rozmrazili 

v mikrovlnné troubě a řádně promíchali, aby byla zajištěna správnost jejich koncentrace. 

Není-li uvedeno jinak, jsou chemikálie od Sigma-Aldrich (Česká republika). 

4.2.1 Extracelulární roztok 

Během měření byly buňky umístěny v misce s extracelulárním roztokem (ECS, 

extracellular solution) tohoto složení (mM): NaCl 160, KCl 2,5, CaCl2 1, MgCl2 2, 

HEPES 10, glukóza 10. Bylo-li nutné připravit bezvápníkovou variantu ECS, byla 

vynechána sůl CaCl2 a přidána navíc EGTA do koncentrace 5 mM. Kyselost jsme 

dorovnávali pomocí NaOH tak, aby výsledné pH bylo 7,3. Osmolalita se pohybovala 

kolem 300 mOsm/kg. ECS jsme připravovali ve větším množství, 2 nebo 5 litrů, a 

skladovali rozdělený po 200 ml v plastových lahvičkách při -20 °C. Před pokusem jsme 

roztok v lahvičce rozmrazili v mikrovlnné troubě. 

4.2.2 Intracelulární roztok 

Měřicí patch-clampové mikropipety byly plněny intracelulárním roztokem (ICS, 

intracellular solution) následujícího složení (mM): CsF 110, CsCl 30, MgCl2 7, EGTA 2, 

HEPES-CsOH 10, Na2ATP 5. Kyselost jsme dorovnávali pomocí CsOH tak, aby 

výsledné pH bylo 7,4. Osmolalita činila asi 280 mOsm/kg. ICS jsme připravovali 

v množství 50 ml a skladovali rozpipetovaný do mikrozkumavek a zmražený při -20 °C. 

Během pokusů, kdy je třeba mít ICS neustále na dosah, byla mikrozkumavka 

s rozmraženým ICS uložena v ledové tříšti v polystyrenové krabici, aby se zpomalila 

degradace ATP. 

4.2.3  Aplikované látky 

Aplikační roztoky farmakologicky účinných látek, agonistů, antagonistů a 

modulátorů nikotinových receptorů, byly připravovány v den pokusu smícháním ECS 

s příslušným množstvím zásobního roztoku farmaka. Zásobní roztoky měly většinou 

koncentraci 0,1 M s výjimkou karbacholu (1 M), epibatidinu (10 mM) a látky C-547 

(5 mM). Pro aplikaci používané koncentrace se pohybovaly v rozmezí 1 pM až 10 mM. 
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Při zkoumání účinku látky v závislosti na její koncentraci byly použity koncentrační řady 

v násobcích 3 a 10, pro přesnější výsledky pak koncentrační řady v násobcích 2, 5 a 10. 

Během různých pokusů byly použity tyto látky: 

 

Název Zkratka 
Molekulová 
váha (g/mol) 

Zdroj 

acetylcholin, chlorid ACh 181,7 
Hoffmann-La Roche,  
Basle, Schwitzerland 

1,3-bis[5(dietyl-o-
nitrobenzylammonio) 
pentyl]-6-metyluracil, 

laboratorní označení C-547 

C-547 
*získáno jako 
5 mM vodný 

roztok 

získáno od E.E.Nikolskeho, 
Kazaň, Rusko 

cytisin Cyt 190,2 
Sigma-Aldrich, 
Česká republika 

(±)-epibatidin, 
dihydrochlorid 

Epi 281,6 
Sigma-Aldrich, 
Česká republika 

karbachol, chlorid CCh 182,7 
Sigma-Aldrich, 
Česká republika 

nikotin, hydrogentartrát Nic 462,4 
Sigma-Aldrich, 
Česká republika 

proadifen, hydrochlorid PA 390,0 
Sigma-Aldrich, 
Česká republika 

(+)-tubokurarin, chlorid TC 681,7 
Burroughs Wellcome & Co, 

London, Great Britain 

metyllykakonitin MLA 894,9 
Sigma-Aldrich, 
Česká republika 

Tab. 2. Použité látky. 
 

4.2.4 Roztoky a média užívaná při pěstování buněčných kultur 

Při pěstování buněčných kultur bylo užíváno kultivační médium DMEM (angl. 

Dulbecco’s modified Eagle's medium) s 10 % přídavkem fetálního telecího séra (obojí od 

Gibco, Invitrogen, Česká republika). DMEM se dodává jako práškový, bez NaHCO3, 

skladuje se (práškový i v roztoku) při 2–8 °C. Z práškového DMEM se roztok připraví 

takto: 

1. odměří se 90 % požadovaného objemu vody s teplotou 15–20 °C; 

2. za stálého míchání se přidává práškové médium; míchá se bez ohřívání, dokud 

se celé nerozpustí; 

3. přidá se 3,7 g práškového NaHCO3 (nebo 49,3 ml 7,5 % w/v roztoku) na každý 

litr výsledného roztoku; 
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5. za míchání se dorovná pH na 0,1–0,3 pod požadovaných 7,8 (protože se opět 

zvedne samovolně během filtrace); používá se 1 M HCl nebo 1 M NaOH; 

6. doplní se vodou do požadovaného objemu; 

7. ihned se sterilizuje filtrací na filtru s hrubostí 0,22 µm (NALGENE Labware, 

U.S.A.); 

8. sterilně se rozdělí do nádobek po asi 100 ml, skladuje se při 2–8 °C. 

 

Ne déle než 1 týden před použitím se požadované množství roztoku DMEM doplní 

o fetální telecí sérum (FCS) do výsledné koncentrace 10 %. Pro potlačení dělení 

transfekovaných buněk bylo použité kultivační médium obohacováno o směs FUDR (5-

fluoro-2-deoxyuridin) + uridin v množství 4 objemových %. Směs se připravuje 

z roztoku PBS a práškových komponent ve výsledných koncentracích FUDR 1,5 mM a 

uridin 3,6 mM. Tento zásobní roztok se skladuje při -18 °C. 

Fosfátem pufrovaný izotonický roztok (Phosphate buffered saline, PBS) se 

připravuje z destilované vody a solí tak aby výsledné koncentrace činily (mM): NaCl 

138; KCl 5,4; Na2HPO4 . 12H2O 7,8; KH2PO4 1,4. Hodnota pH se upraví pomocí HCl 

na 7,3. 

Během transfekce COS-buněk (viz. níže) při požadavku na bezsérové médium se 

používalo kultivační médium Opti-MEM (Gibco, Invitrogen, Česká republika). Opti-

MEM byl dodáván v podobě roztoku a skladován při 2–8 °C. 

4.2.5 Látky použité při metodách molekulární biologie 

Pro pěstování bakterií volně v roztoku nebo na agarových plotnách se používalo 

LB médium (angl. lysogeny broth). Jeho složení je: destilovaná voda 1000 ml, pepton 

10 g, kvasnicový extrakt 5 g, NaCl 10 g. Čerstvě připravené LB médium je třeba ihned 

sterilizovat autoklávováním (v otevřené nádobě, 30 min. při 105 °C). Pokud bylo 

médium určeno k okamžitému použití, tak se do něj po skončení sterilizace a schlazení 

na 40–50 °C sterilně přidávalo antibiotikum ampicilin (Biotika, Slovenská Ľupča, SR) ve 

výsledné koncentraci 100 g/ml média. 

Agarové plotny sloužily k vypěstování jednotlivých kolonií bakterií po 

transformaci. Nalévaly se z čerstvě sterilizované (autoklávováním, 15 min., 105 °C) 

směsi agaru a LB média do Petriho misek uzavíratelných víkem. Směs obsahovala 2 g 

agaru na 100 ml média, po jejím autoklávování a vychladnutí na 50 °C se ke směsi přidal 

ampicilin v koncentraci 100 g/ml. 

Gel pro elektroforézu jsme připravovali z těchto složek: destilovaná voda (30 ml), 
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agaróza (0,3 g), pufr TAE (tris-acetát-EDTA, 600 l, koncentrovaná 50×) a barevná 

sonda pro značení nukleových kyselin SYBRsafe (20 l; Molecular probes, USA). 

 

4.3 Buněčné kultury 

4.3.1 Buněčná linie COS 

Pro veškeré pokusy byly použity buněčné linie COS-1 případně COS-7 (ECACC-

Sigma-Aldrich, Česká republika) přechodně transfekované plasmidy pSM a pcDNA3.1 

(Invitrogen, Česká republika) s vloženou cDNA kódující intaktní nebo bodově mutované 

podjednotky nikotinových receptorů. COS buňky jsou odvozené z ledvinné opičí 

buněčné linie CV-1 transformované modifikovaným opičím polyomavirem SV40, který 

produkuje protein zvaný „large T-antigen“ (Gluzman 1981). Large T-antigen posiluje 

v COS buňkách expresi plasmidů obsahujících SV40 promotor, např. plasmidů pSM a 

pcDNA3.1. COS buňky přirozeně neexprimují žádné vlastní acetylcholinové receptory 

(Gu a kol. 1990; Gu a kol. 1991), tzn. nikotinového ani muskarinového typu. Buňky byly 

inkubovány v termostatu Sanyo MCO-18AIC (SANYO E&E Europe BV Medical 

Division, Nizozemí) za standardních podmínek 37 ºC, koncentrace CO2 5 % a při 

absolutní vlhkosti. Kultivačním médiem byl DMEM s 10 % přídavkem fetálního telecího 

séra (obojí od Gibco, Invitrogen, Česká republika). Jako kultivační nádobky sloužily 

průhledné misky z tvrzeného polystyrenu o průměru 3,5 cm. Protokol pasážování 

buněčné kultury zahrnoval tyto kroky:  

 

1. odsátí kultivačního média z misek a opláchnutí buněk roztokem PBS;  

2. asi 5-timinutová inkubace buněk v 0,05 % roztoku trypsinu s 0,016 % EDTA 

v termostatu při 37 ºC;  

3. disociace uvolněných buněk mechanickým nasáváním do pipety;  

4. nakapání suspenze buněk do nových misek s čerstvým kultivačním médiem.  

 

Kultura byla pravidelně obnovována z buněčných suspenzí zamražených 

v kapalném dusíku ihned po prvním pasážování od jejich zakoupení. Pro transfekci byly 

používány buňky mezi třetí a dvacátou pasáží. 

4.3.2 Transfekce buněk a kontrola její účinnosti 

Buňky 1–3 dny po nasazení do 24-jamkového plata byly transfekovány 

lipofekčním činidlem LipofectaminTM 2000 (Invitrogen, Česká republika). Postup byl 
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následující: 

 

1. příprava roztoku A obsahujícího 50 L Opti-MEMu + 1000 ng transfekčních 

plasmidů (~350 ng pro podjednotku , ~350 ng pro podjednotku/y non- a 

~250 ng pro membránový protein CD4);  

2. příprava roztoku B obsahujícího 50 L Opti-MEMu + 2 L Lipofectaminu 2000;  

3. po 5-ti minutách smíchání roztoků A a B;  

4. po 20-ti minutové inkubaci se transfekční směs přidávala do jamek s 0,5 ml média 

a konfluencí buněk přibližně 95 %;  

5. pět hodin po inkubaci buněk v termostatu se provedlo jejich rozpasážování do 

kultivačních misek s čistým sklíčkem na dně a s kultivačním médiem 

doplněným o směs FUDR+uridin (viz. kapitola 4.2.4). Tato směs pomáhá 

potlačením dělení udržet hustotu buněk vhodně nízkou pro potřeby 

elektrofyziologického měření a do kultivačního média se přidává v množství 

4 objemových %.  

 

Pro zvýšení exprese byl v některých případech také používán Lipofection Enhancer 

(IBA, Göttingen, Německo), což je směs asi 100 nm velkých feromagnetických částic 

přidávaná ke směsi roztoků A+B ve 3. kroku; v tom případě se buňky s transfekční směsí 

ve 4. kroku nechávaly v termostatu inkubovat prvních 15 min. v silném magnetickém 

poli magnetu MATra (IBA, Göttingen, Německo). Transfekční protokol byl průběžně 

optimalizován pomocí GFP-kódujícího plasmidu, který jsme přidávali náhradou za 

plasmidy kódující CD4 a jenž umožňuje plošné vyhodnocení úspěšnosti transfekce ve 

fluorescenčním mikroskopu. Při samotných elektrofyziologických měřeních byly vhodné 

buňky vybírány na základě agregace s partikulemi pokrytými monoklonální protilátkou 

proti CD4 proteinu (Dynabeads M-450 CD4, Dynal Biotech, Norsko). Nejvyšší exprese 

proteinů nastávala 48–96 hodin po transfekci. 

 

4.4 Metody molekulární biologie 

4.4.1 Příprava plasmidů 

DNA podjednotek receptoru jsme získali laskavým darem od Dr. J. P. Merlieho 

(Washington University, St. Louis), Dr. N. Davidsona (California Institute of Technology, 

Pasadena) a Dr. S. Heinemanna (Salk Institute, San Diego). Geny svalových podjednotek 
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byly získány již ve vhodných plasmidech pSM, zatímco geny podjednotek neuronálních 

receptorů bylo nutné překlonovat do expresního plasmidu pcDNA 3.1 vhodného pro 

transfekci a expresi v COS buňkách. Využili jsme existence restrikčních míst nalezených 

na mapách plasmidů a vyštěpení genů provedli patřičnou kombinací restrikčních 

endonukleáz EcoRI, XhoI, HindIII (MBI Fermentas, Burlington, Canada) a BamHI 

(SibEnzyme, Novosibirsk, Rusko). Po štěpení byla DNA podjednotek oddělena od DNA 

plasmidů pomocí elektroforézy a poté z elektroforetického gelu izolována pomocí 

soupravy QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, Hilden, Německo). Následně byla DNA 

zaligována do cílových plasmidů pomocí enzymu Quick T4 DNA Ligase (New England 

BioLabs, Ipswich, USA). Hotové plasmidy byly použity k transformaci bakterií 

Escherichia coli kmene JM109 (Promega, Madison, USA) pomocí teplotního šoku (angl. 

heat shock). Teplotní šok je procedura, při níž je 70 l kompetentních bakterií 

v mikrozkumavce na ledové tříšti inkubováno s DNA po dobu 10 min., poté se 

mikrozkumavka na 45 s vloží do vodní lázně vyhřáté na 42 °C a teplotní šok se rychle 

ukončí vrácením směsi na 2 min. do ledu. Přidá se 200 l LB média a 1 hod. se nechá 

třepat již při normální kultivační teplotě 37 °C. Bakterie byly potom vysety na agarové 

plotny se sterilním LB médiem obsahujícím antibiotikum ampicilin (100 g na 1 ml 

média), které umožnilo selekci pouze úspěšně transformovaných bakterií, neboť 

plasmidy poskytují bakteriím ampicilinovou rezistenci. Bakteriální kolonie se nechaly 

v termostatu při 37 °C narůst do dalšího dne, tedy přibližně 12–14 hod. Potom byly 

vybrané vhodné kolonie (tj. samostatné, bez satelitních kolonií) z agarových ploten každá 

zvlášť přeočkovány do zkumavek s LB médiem a ampicilinem a nechaly se opět do 

dalšího dne narůst. Z takto namnožených bakterií byla izolována DNA pomocí Plasmid 

Miniprep Spin Kit (Genomed, Kemsing, Spojené království) a její správnost ověřena 

sekvenací (Středisko sekvenování DNA, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.), část 

bakterií byla současně uschována jako konzerva v 1012 % glycerolu při -80 °C. Po 

úspěšném ověření sekvence DNA sloužila konzerva pro opakované množení bakterií za 

účelem získání většího množství více koncentrované DNA pomocí soupravy Plasmid 

Midi Kit (Qiagen, Hilden, Německo). Získaná DNA byla po kontrole koncentrace a 

čistoty na spektrofotometru Eppendorf BioPhotometer, (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

naředěna na koncentraci přibližně 100 ng/l a dále skladována v alikvotech při -20 °C a 

používána k transfekci COS buněk. 

4.4.2 Vnášení bodových mutací 

Do přirozených (angl. wildtype) sekvencí genů kódujících jednotlivé podjednotky 
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nAChR byly pomocí metody PCR (angl. polymerase chain reaction) vnášeny jedno- 

nebo dvojbodové mutace, tedy záměny jednoho nebo dvou nukleotidů vedoucí k záměně 

jedné nebo dvou aminokyselin ve výsledném proteinu. V případě dvojité mutace se 

postupovalo po krocích, nejprve byla vložena první bodová mutace a teprve po jejím 

ověření posloužila pozměněná DNA jako templát pro vložení druhé mutace. Zaměňovaly 

se záporně nabité aminokyseliny (Asp, Glu) za jejich neutrální analogy (Asn, Gln), 

z hlediska nukleotidových posloupností šlo tedy o záměnu tripletu GAC nebo GAT za 

AAC nebo AAT, případně tripletu GAA za CAA. Postup začínal návrhem vhodného 

mutačního primeru. Ten má mít délku okolo 30 nukleotidů, přibližně 55 % bází C nebo G 

a obsahovat asi v polovině délky jednobodovou záměnu. Vždy je třeba navrhnout dva 

primery –pro kódující i pro komplementární vlákno DNA. Ty jsme si nechali syntetizovat 

na zakázku u firmy Generi-Biotech (Hradec Králové, ČR) a poté s jejich pomocí 

zabudovali navrženou mutaci do původní DNA obvyklým PCR postupem. Při něm jsme 

použili polymerázu Pfu-Ultra (Stratagene, La Jolla, USA). Výchozí program PCR cyklu 

obsahoval denaturační fázi (1 min., 95 °C), fázi nasedání primerů (1 min., 53 °C) a 

prodlužovací fázi (10 min., 68 °C). Cyklus se 22× opakoval. Pro různé mutační primery 

bylo však nutné parametry programu individuálně optimalizovat. Výsledek 

polymerázové reakce byl inkubován (1 hod., 37 °C) s restrikční endonukleázou DpnI 

(New England BioLabs, Ipswich, USA), která díky své citlivosti k metylované DNA 

dokáže vyčistit vzorek od původního nemutovaného templátu. Mutovaná DNA byla dále 

namnožena stejným způsobem jako běžná DNA, tedy pomocí transformovaných bakterií, 

a její správnost ověřena sekvenací, jak bylo popsáno v odstavci věnovaném přípravě 

plasmidů. Pro sekvenaci mutací zasažených míst bylo využito sekvenačních primerů 

standardních pro příslušné plasmidy, ale v některých případech bylo třeba navrhnout a 

nechat syntetizovat sekvenační primery specifické. 

4.4.3 Použitý software 

Při vyhledávání sekvencí kódujících podjednotky nikotinových receptorů jsme 

využili serveru Ligand-Gated Ion Channel Database (http://www.ebi.ac.uk/compneur-

srv/LGICdb/LGICdb.php), pro jejich porovnávání a navrhování jak sekvenačních tak i 

mutačních primerů jsme použili programy Clustal W a Clustal X (Larkin a kol. 2007), 

Lasergene MegAlign (DNASTAR) a BioEdit 7.0 (Hall 1999). Pro teoretické ověření 

vlastností navržených primerů byl využíván server Integrated DNA Technologies, Oligo 

Analyzer 3.1 (http://eu.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/Default.aspx). 

Pro ověření výsledků sekvenací jsme používali program Chromas (Technelysium Pty 
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Ltd). Při prohlížení prostorových modelů receptoru posloužil SwissPDBViewer (Guex a 

Peitsch 1997), případně VMD (Humphrey a kol. 1996) a internetové stránky RCSB 

Protein Data Base (http://www.rcsb.org). Při přípravě souborů ve formátu FASTA jsme 

pracovali v programu Microsoft Word Pad. 

 

4.5 Hodnocení záznamů a matematické zpracování dat 

Pomocí elektrofyziologického snímání metodou terčíkového zámku se 

zaznamenávaly proudové odpovědi celé buňky během aplikace různých látek. 

Vyhodnocovalo se několik parametrů odpovědí a na jejich základě se mezi sebou 

porovnávaly odpovědi při různých koncentracích téže látky, odpovědi na různé látky, 

odpovědi při opakovaných aplikacích, nebo odpovědi receptorů mutovaných vůči 

přirozeným. Na záznamu odpovědi při aplikaci agonisty lze rozlišit čtyři fáze, viz. Obr. 

7.: 

1. nástup odpovědi při začátku aplikace, 

2. okamžik maximálního proudu, 

3. sestup odpovědi směrem k určité hodnotě plató způsobený desensitizací 

receptorů, 

4. deaktivace, což je návrat proudu ke klidové úrovni (angl. baseline) po skončení 

aplikace. 

 



 

aplikace agonisty

1.

2.

3.

CeAeAtA
tt




21
21)( 

P
ro

té
ka

jíc
íp

ro
ud

 [
nA

]

Čas [s]

klidový
proud

0

4.

1.

2.

40 ms

1n
A

aplikace agonisty

1.

2.

3.

CeAeAtA
tt




21
21)( 

P
ro

té
ka

jíc
íp

ro
ud

 [
nA

]

Čas [s]

klidový
proud

0

4.

1.

2.

40 ms

1n
A

1.

2.

40 ms

1n
A

40 ms

1n
A

 
Obr. 7. Schéma proudové odpovědi na aplikaci agonisty při měření z celé buňky. Při měřeních z celé 
buňky metodou terčíkového zámku v konfiguraci zamknutého napětí se měří celkový el. proud 
procházející buněčnou membránou za určitého, aktivně udržovaného, transmembránového napětí (angl. 
holding potential). Bez přítomnosti agonisty v okolí buňky má velikost protékajícího proudu klidovou 
hodnotu danou selektivní i neselektivní vodivostí membrány. Souvisí tedy s koncentracemi iontů v ECS a 
ICS, přítomností otevřených iontových kanálů v membráně a transmembránovým napětím. Současně ale 
odráží i míru mechanického poškození membrány a kvalitu (těsnost) jejího spojení s měřicí elektrodou. 
Pokud buňka exprimuje nikotinové receptory, dochází v okamžiku aplikace agonisty k jejich náhlé 
aktivaci, otevírání jejich iontových kanálů a v důsledku toho k prudkému vzrůstu el. proudu protékajícího 
membránou (1.). Proud po krátkém čase, desítky až stovky milisekund, dosáhne maximální amplitudy (2.). 
Neustálá přítomnost agonisty vede k narůstajícímu množství desensitizovaných receptorů, které ionty 
nepropouštějí, což se projeví postupným poklesem proudu (3.). Tento pokles je možné popsat 
dvoukomponentovou exponenciální funkcí (znázorněna tečkovanou čárou) s přidanou konstantní 
komponentou C. Hodnota C tu představuje proud, který by teoreticky protékal membránou při ustavení 
dynamické rovnováhy mezi vodivými a nevodivými stavy receptorů při nekonečně dlouhé aplikaci 
agonisty. Po skončení aplikace se hodnota proudu vrací zpět ke klidové hladině (4.). Probíhající aplikace 
agonisty je vyznačena šedým obdélníkem. Podle konvence se proud kladných částic směřujících zvenku do 
buňky považuje za záporný a znázorňuje se na podobných vyobrazeních jako orientovaný směrem dolů. 
Vložený obrázek: Nástupní hrana (fáze 1. až 2.) v podrobnější časové škále. 

 

U první fáze se kvůli komplikovanému matematickému popisu tvaru nástupní 

hrany měří pro zjednodušení pouze čas t10–90, během něhož odpověď vzroste z 10 % na 

90 % maximální amplitudy. U druhé fáze se zjišťuje hodnota amplitudy Y označovaná 

jako „velikost odpovědi“. Třetí fázi, desensitizaci, jsme prokládali dvojitou 

exponenciální funkcí ve tvaru: 
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kde A(t) je okamžitá hodnota proudu v čase t; A1, 1 respektive A2, 2 jsou amplitudy a 
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časové konstanty jednotlivých složek dvojité exponenciály a C je amplituda 

nedesensitizující složky odpovědi, konečného plató. Pro další analýzu byly takto 

vypočtené absolutní hodnoty amplitud nahrazeny hodnotou normalizovanou vzhledem 

k velikosti odpovědi, tedy 

 

a1=A1/Y  

a2=A2/Y     (II) 

c=C/Y 

 

Poznámka: V některých případech byl při procesu fitování počet exponenciálních 

komponent v rovnici (I) omezen ze dvou na jednu. Kritériem bylo přitom evidentní 

přeurčení (redundance) systému, které se projevilo jedním ze dvou způsobů: buď se 

hodnoty časových konstant výsledného proložení k sobě příliš přiblížily (na méně než 

trojnásobek), nebo relativní amplituda některé z exponenciálních komponent klesla pod 

5 % či dokonce do záporných hodnot. 

 

Ke všem těmto účelům byl používán program Clampfit 9.0 (Axon Instruments). 

Čtvrtou fází, deaktivací, jsme se v experimentech nezabývali, protože u nikotinových 

receptorů nebývá obvykle zřetelná a úroveň desensitizačního plató bývá blízká klidové 

úrovni proudu (baseline). 

Pro porovnání účinku různých agonistů a antagonistů byly velikosti odpovědí 

získané při různých koncentracích aplikované látky softwarově (SigmaPlot 9.0, Systat 

Software, Inc.) prokládány křivkou „koncentrace-odpověď“. Křivka „koncentrace-

odpověď“ agonisty, neboli aktivační křivka, je matematicky popsána Hillovou rovnicí: 

 

HH
50

H
max

EC

Y
Y

A

A
)A(




     (III) 

 

kde A je koncentrace agonisty, Y(A) je velikost odpovědi při dané koncentraci agonisty, 

Ymax je maximální dosažitelná odpověď (teoreticky při nekonečné koncentraci agonisty), 

EC50 je koncentrace vyvolávající odpověď o velikosti 50 % maximální dosažitelné 

odpovědi a H je Hillův koeficient. 
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Křivka působení antagonistů (inhibiční křivka) byla prokládána rovnicí: 

 

50B

B
1

)A(

)B(

ICY

Y


     (IV) 

 

Kde B je koncentrace antagonisty, Y(B) je velikost odpovědi vyvolané agonistou 

v koncentraci A za přítomnosti antagonisty v koncentraci B, Y(A) je velikost kontrolní 

odpovědi bez antagonisty a IC50 je koncentrace antagonisty, která z 50-ti % inhibuje 

odpověď na danou koncentraci agonisty. Hodnota IC50 byla využívána k výpočtu 

rovnovážné disociační konstanty antagonistů Ki, která více vypovídá o vazbě 

antagonista-receptor a je nezávislá na použité koncentraci agonisty. Využívali jsme 

Cheng-Prusoffovy rovnice modifikované pro kooperativní vazbu (Cheng a Prusoff 1973; 

Craig 1993; Leff a Dougall 1993): 

 

   1/A2
1

50

50




HHi

EC

IC
K     (V) 

 

kde Ki je disociační konstanta antagonisty, význam ostatních symbolů je stejný jako u 

předchozích dvou rovnic. 

Výpočty průměrů a další statistické hodnocení koncentračních charakteristik EC50, 

IC50 a Ki probíhalo po jejich převedení do logaritmické škály, což lépe odpovídá 

normálnímu rozložení hodnot. V tabulkách je pro jednoduchost záporný dekadický 

logaritmus těchto veličin značen symbolem p, tedy např. -log(EC50) = pEC50. Pro 

hodnocení statistické významnosti sloužil t-test poskytovaný programem SigmaPlot 

(Systat Software, Inc.). 
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5 Výsledky 

 

5.1 Vliv bodových mutací kličky F na charakteristiky receptoru 34 

Zabývali jsme se významem záporně nabitých aminokyselin v kličce F 

podjednotek receptoru 34. Z dříve zveřejněných prací o možném významu Glu a Asp 

v této oblasti u podjedntotky  vyplývá, že mohou být důležité buď přímo pro vazbu 

agonistů (Czajkowski a kol. 1993), nebo pro správné vrátkování receptoru (Martin a kol. 

1996). S podobnými závěry přicházejí i další práce věnované non- podjednotkám 

svalových receptorů (Akk a kol. 1999; Krusek a Vyskocil 2003).  

V kličce F jsme mutací zaměňovaly záporně nabité aminokyseliny za jejich 

nenabité analogy a to jednak u podjednotky 4, ale také u podjednotky 3. V 

podjednotce jsme vyzkoušeli postupně tyto mutace: D191N, D192N, E198Q a D200N. 

Mutace byly zkoušeny nejprve jednotlivě a po vytipování dvou významnějších pozic 

byla navržena podjednotka s dvojitou mutací D191N+D192N. V podjednotce  jsme 

vyzkoušeli mutace D192N, E195Q a dvojitou mutaci D192N+E195Q. Všechny varianty 

receptoru byly schopné funkční exprese na povrchu COS buněk a byly aktivovatelné 

vždy alespoň některými z běžných nikotinických agonistů. Aktivace vyvolávala 

usměrněné (Obr. 8.), do buňky orientované proudové odpovědi s různou mírou 

desensitizace. Byly měřeny aktivační a inhibiční charakteristiky receptorů s mutovanými 

podjednotkami a srovnávány s nemutovaným receptorem. 
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Obr. 8. Napěťová závislost velikosti odpovědí 34 receptoru. Při kladných hodnotách membránového 
potenciálu nebylo možné vyvolat měřitelné proudové odpovědi ani u přirozeného ani u mutovaných 
receptorů (zde pouze ukázka dvojité mutace v  podjednotce). Amplitudy odpovědí jsou normalizovány 
k odpovědi dané buňky měřené při membránovém potenciálu -40 mV. Odpovědi na nikotin 100 M 
(přirozený receptor) a epibatidin 10 M (D191N+D192N). 

 

5.1.1 Aktivace přirozeného receptoru 34 

COS buňky přechodně transfekované přirozeným (angl. wildtype*, tedy původním, 

nemutovaným) receptorem 34 byly stimulovány aplikací koncentračních řad 

epibatidinu (Epi), nikotinu (Nic), cytisinu (Cyt), acetylcholinu (ACh) a karbacholu 

(CCh). Výsledky jsou shrnuty v Obr. 9. a Tab. 3.  

                                                 
* Mezi spolupracovníky v laboratoři zazněl návrh prosadit pro angl. slovo „wildtype“ počeštěný 

termín „divoch“, autor se nicméně rozhodl překládat je spíše opisem „přirozený typ“, případně 

“nemutovaný receptor“. 
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Obr. 9. Aktivace receptoru 34 různými agonisty. A) Ukázky proudových odpovědí vyvolaných 
7 s trvající aplikací Epi (5 M), Cyt (100 M), Nic (100 M), ACh (300 M) a CCh (1000 M). Buňky 
byly drženy při membránovém potenciálu Vm = -40 mV. B) Aktivační křivky, tedy křivky závislosti 
amplitudy odpovědí na koncentraci agonisty (Epi, Nic, Cyt, ACh, CCh). Epi se odlišuje od ostatních 
agonistů výrazně vyšší zdánlivou afinitou i maximem aktivační křivky. Experimentální data z každé buňky 
byla proložena Hillovou rovnicí (III), zobrazeny jsou křivky s průměrnými parametry. Vm = -40 mV. 

 

Agonista pEC50 EC50 (M) H Ymax/YmaxEpi (%) n 
Epi 6,20±0,10 0,6 1,7±0,25 100 4 
Nic 4,13±0,07 75 1,8±0,10 65±4 6 
ACh 3,70±0,03 198 2,0±0,10 61±5 7 
Cyt 3,92±0,01 120 1,9±0,10 61±9 7 
CCh 2,76±0,07 1700 1,9±0,04 73±2 3 

Tab. 3. Aktivace receptoru a3b4 různými agonisty. pEC50 = −log(EC50), H je Hillův koeficient, 
Ymax/YmaxEpi je maximální odpověď vztažená k maximální odpovědi na Epi a n je počet buněk. 

 

Agonistou s nejnižší hodnotou EC50 byl Epi. Je to zároveň i agonista vyvolávající 

nejvyšší maximální odpovědi, odpovědi na ostatní testované látky dosáhly nanjevýš 60–

70 % maximálních odpovědí na Epi. Na opačném konci koncentračního rozsahu je CCh, 

který vykazoval nejvyšší EC50 ze zkoušených agonistů. 

5.1.2 Mutace  podjednotky v pozicích 191 a 192 oslabují aktivaci 

Ze zkoušených mutací se jako účinné ukázaly mutace v pozicích 191 a 192, viz. 

Tab. 4. Protože na mutovaných receptorech bylo možné naměřit kompletní aktivační 

křivku pouze pro agonistu Epi, byly velikosti odpovědí na všechny ostatní látky 

relativizovány vztažením právě k maximálním epibatidinovým odpovědím – a to 
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individuálně u každé varianty receptoru. Mezi nemutovaným a mutovanými receptory se 

tedy porovnávají změny v relativní amplitudě odpovědí, ne jejich absolutní velikosti, 

které bez znalosti míry exprese receptorů nemají přímou informační hodnotu (více 

v Diskuzi a na Obr. 22.). 

Postižení aktivace receptorů mutacemi se projevilo u různých agonistů odlišnou 

měrou. Kompletní aktivační křivku u jednoduchých mutací bylo možné naměřit jen pro 

nikotin a epibatidin, u dvojitě mutovaného nAChR již jen pro epibatidin (Obr. 10., Tab. 

4). Aktivační křivka epibatidinu byla mutacemi posunuta doprava, hodnota EC50 pro 

mutace D191N respektive D192N je proti přirozenému receptoru zvýšena přibližně 6× 

respektive 3×. U dvojité mutace došlo ke zvýšení 17,5×, což odpovídá aditivitě účinků 

mutací. Aktivační křivky nikotinu vykázaly podobný posun vpravo s tím, že u dvojitě 

mutovaného receptoru vyvolala detekovatelné odpovědi až velmi vysoká koncentrace 

3 mM a celá křivka nemohla být tedy naměřena. Z toho důvodu není možné ani stanovit 

hodnotu EC50. Relativní amplituda odpovědí na saturující koncentrace nikotinu byla u 

mutantů nižší než u nemutovaného receptoru, ve srovnání s maximální epibatidinovou 

odpovědí dosáhla 14±9 % respektive 17±5 % u varianty D191N respektive D192N, 

zatímco u přirozeného receptoru to bylo 65±4 %. Varianty D191N a D192N byly 

aktivovatelné také acetylcholinem a cytisinem, ale pouze v koncentracích vyšších než 

1 mM a odpovědi dosáhly rovněž jen 10–20 % maxima epibatidinu. Karbachol se u 

žádného z uvedených mutantů neprojevil jako agonista. Jak již bylo řečeno, dvojitě 

mutovaný receptor nebyl aktivován žádnou testovanou látkou v submilimolární 

koncentraci s výjimkou epibatidinu. 

 



         

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2

Koncentrace agonisty [M]

Epi, přirozený typ
Epi, D191N
Epi, D192N
Epi, D191N+D192N

Nic, přirozený typ
Nic, D191N
Nic, D192N
Nic, D191N+D192N

R
el

at
iv

ní
od

po
vě
ď

[%
]

0

60

20

40

80

100

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2

Koncentrace agonisty [M]

Epi, přirozený typ
Epi, D191N
Epi, D192N
Epi, D191N+D192N

Epi, přirozený typ
Epi, D191N
Epi, D192N
Epi, D191N+D192N

Nic, přirozený typ
Nic, D191N
Nic, D192N
Nic, D191N+D192N

Nic, přirozený typ
Nic, D191N
Nic, D192N
Nic, D191N+D192N

R
el

at
iv

ní
od

po
vě
ď

[%
]

0

60

20

40

80

100

 

Obr. 10. Vliv mutací v oblasti F-kličky  podjednotky na aktivační křivky epibatidinu a nikotinu. 
Amplitudy odpovědí na nikotin jsou vztaženy k maximální amplitudě odpovědí na epibatidin pro každou 
variantu receptoru. Přímé srovnání maximálních hodnot odpovědí mezi jednotlivými mutacemi receptoru 
není možné (viz. Diskuze a Obr. 22.). Naměřená data byla pro každou buňku zvlášť proložena Hillovou 
rovnicí (III) s výjimkou nikotinu u dvojité mutace. 

 

 

Agonista Receptor pEC50 EC50(M) H EC50mut/EC50w n
Epi Přirozený typ 6,20±0,10 0,6 1,70±0,25 – 4
Epi D191N 5,44±0,07 3,7 1,52±0,04 6,1 6
Epi D192N 5,75±0,18 1,8 1,40±0,20 2,9 4
Epi D191N+D192N 4,98±0,05 10,5 1,64±0,10 17,5 4
Epi E198Q 6,22±0,23 0,6 1,81±0,17 1,0 4
Nic Přirozený typ 4,13±0,07 75 1,80±0,10 – 6
Nic D191N 3,35±0,09 440 – 5,9 3
Nic D192N 3,50±0,03 315 – 4,2 5
Nic E198Q 3,91±0,08 124 2,14±0,11 1,6 6
Nic D200N 4,12±0,04 75,6 2,46±0,05 1,0 4

Tab. 4. Aktivace receptorů 34 přirozených a mutovaných v  podjednotce. pEC50 = -log (EC50), H 
je Hillův koeficient, EC50mut/EC50w je relativní míra posunu EC50 mezi mutovaným a přirozeným 
receptorem, n je počet buněk. 

 

5.1.3 Mutace  podjednotky nemají velký vliv na vazbu agonistů a kompetitivního 

antagonisty 

Pro rozlišení, zda je mutacemi poškozena schopnost receptorů vázat ligandy, nebo 

zda jde o neschopnost jejich navázání správně převést na změnu konformace vedoucí 

k otevření kanálu, byl využit kompetitivní antagonista (+)-tubokurarin (TC). Vycházeli 

jsme přitom z obecné představy, že kompetitivní agonisté se váží do vazebného místa 
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agonistů aniž by vyvolaly aktivaci receptoru, míra jejich inhibičního účinku je tedy dána 

pouze vlastnostmi vazebného místa. 

TC byl aplikován v různých koncentracích po dobu 8 s, po prvních 3 s se k aplikaci 

TC připojila aplikace epibatidinu v koncentraci odpovídající jeho EC50 na příslušné 

variantě receptoru. Proměřena byla koncentrační řada TC a stanoveno IC50 a poté pomocí 

Cheng-Prusoffova vztahu upraveného pro kooperativní vazbu (Cheng a Prusoff 1973; 

Craig 1993; Leff a Dougall 1993) vypočítána inhibiční vazebná konstanta Ki. Výsledky 

jsou ukázány v Tab. 5 a Obr. 12. Žádná jednotlivá mutace neovlivnila hodnotu Ki, až při 

zkombinování obou mutací, tedy u receptoru D191N+D192N, došlo k malému, ale 

signifikantnímu posunu Ki na asi 2,8× vyšší hodnotu oproti přirozenému receptoru. Naše 

snaha zopakovat experiment v tomto uspořádání s metyllykakonitinem (MLA), 

kompetitivním antagonistou svalového receptoru, nevedla k cíli, protože se 

v předběžných pokusech jeho účinek na 34 receptoru ukázal jako nekompetitivní 

(Obr. 11.).  
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Obr. 11. Inhibice proudových odpovědí vyvolaných nikotinem pomocí pre-/koaplikace 
metyllykakonitinu (MLA). Inhibiční účinek MLA 0,5 M nevykazuje rysy kompetitivního charakteru, 
protože snižuje maximální dosažitelnou amplitudu odpovědí a nevyvolává posun aktivační křivky na 
koncentrační ose. Vložené obrázky: závislost inhibice na membránovém napětí je slabá a opačného 
charakteru, než by se očekávalo v případě blokády otevřeného kanálu. Ukázáno je také schéma molekuly 
MLA. 

 

Podle stejného protokolu jako měření s TC byly provedeny pokusy 

s acetylcholinem, nikotinem a karbacholem v roli kompetitivních inhibitorů. Uvedené 
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látky, u přirozeného receptoru účinné jako agonisté, vyvolávají u dvojitě mutovaného 

receptoru jen minimální nebo žádné odpovědi i v nejvyšších použitelných koncentracích, 

(Obr. 10). Na druhou stranu jsou schopné inhibovat u tohoto receptoru odpovědi na 

aplikaci epibatidinu, přičemž Ki nejúčinnější z nich, nikotinu, se pohybovalo pod hranicí 

300 M. Pořadí zjištěných hodnot Ki (Nic<ACh<CCh) odpovídá pořadí jejich EC50 na 

nemutovaném receptoru.  
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Obr. 12.  Inhibice receptoru 34 s dvojitou mutací v  podjednotce a receptoru přirozeného. 
Odpovědi na aplikaci epibatidinu (0,6 M u přirozeného receptoru, 10 M u mutace D191N+D192N) 
byly inhibovány (+)-tubokurarinem (TC). U dvojitě mutovaného receptoru byly tyto odpovědi navíc 
inhibovány také nikotinem (Nic), acetylcholinem (ACh) a karbacholem (CCh). Experimentální data byla 
proložena křivkou pomocí inhibiční Hillovy rovnice (IV). 

 

 

Inhibitor–receptor pKi Ki (M) n 
TC–přirozený typ 5,20±0,2 6,0 12 

TC–D191N 5,16±0,2 6,9 6 
TC–D192N 5,24±0,1 5,8 4 

TC–D191N+D192N 4,78±0,1 16,7 10 
ACh–D191N+D192N 2,70±0,1 1864 5 
Nic–D191N+D192N 3,57±0,1 271 6 

CCh–D191N+D192N 2,35±0,2 4410 5 
Tab. 5. Inhibice epibatidinem vyvolaných odpovědí pomocí TC a parciálních agonistů. 
pKi = -log (Ki), n je počet použitých buněk. 
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5.1.4 Mutace β podjednotky v pozicích 191 a 192 zpomalují desensitizaci 

Desensitizace je u 34 receptorů výrazný jev, kdy dochází k rychlému úbytku 

odpovědi během aplikace agonisty. Její míra a průběh závisí na typu i použité 

koncentraci agonisty, detekovatelná časová škála může sahat od milisekund až po desítky 

minut (Meyer a kol. 2001; Giniatullin a kol. 2005). U přirozeného receptoru jsme měřili 

parametry desensitizace vyvolané 5 s dlouhou aplikací acetylcholinu, nikotinu nebo 

epibatidinu (shrnuto v Tab. 6). Desensitizační fázi odpovědi jsme prokládali křivkou 

pomocí dvouexponenciální rovnice (I, II). Kvůli potřebě srovnávat desensitizaci u 

různých receptorových variant a různých agonistů jsme používali koncentrace blízké 

EC50 pro daný systém agonista-receptor. Podrobněji je vliv koncentrace agonisty na 

průběh desensitizace popsán v Diskuzi a na Obr. 23. a Obr. 24. Časové konstanty 

desensitizace se v závislosti na typu použitého agonisty výrazněji nelišily, odlišný se 

však ukázal relativní podíl jednotlivých komponent na celkové velikosti odpovědi. U 

odpovědí vyvolaných acetylcholinem převažovala komponenta „pomalá“, s časovou 

konstantou okolo 1 s, podílející se na celkové amplitudě odpovědí z více než 60-ti %, 

naopak u odpovědí na epibatidin tvořila asi 80 % amplitudy komponenta „rychlá“ 

s časovou konstantou okolo 200 ms. Přestože nedesensitizující komponenta, projevující 

se jako konstantní plató, k němuž sestupná fáze odpovědi směřuje, je u 34 receptorů 

velmi nízká, je u odpovědí na stimulaci epibatidinem ještě signifikantně menší, než u 

stimulace přirozeným agonistou acetylcholinem. 

 

Agonista (koncentrace) 1 (s) 2 (ms) a1 (%) a2 (%) c (%) 

ACh (200 M) 1,1±0,1 190±20 64±2 28±3 6,3±0,5 
Nic (75 M) 1,0±0,1 200±20 56±3 40±3 4,4±0,6 
Epi (1 M) 1,6±0,3 200±20 11±1 82±3 2,0±0,5 

Tab. 6. Parametry desensitizace vyvolané různými agonisty 34 receptoru. 1 a 2 jsou časové 
konstanty „pomalé“ a „rychlé“ komponenty desensitizace, a1 a a2 jsou odpovídající normalizované 
amplitudy komponent a c je normalizovaná amplituda plató, tedy konstantní nedesensitizující komponenty. 
Za povšimnutí stojí, že časové konstanty jednotlivých komponent na typu agonisty příliš nezávisí, zato se 
zásadně liší míra jejich zastoupení (a1:a2:c). 

 

Při hodnocení vlivu mutací na desensitizaci receptoru byl použit stejný postup. 

Jako agonista byl užit epibatidin, v důsledku posunu aktivačních křivek vlivem mutací 

doprava bylo nutné zvolit takové koncentrace, aby odpovídaly zjištěným hodnotám EC50 

pro každou mutaci. Aplikovali jsme tedy Epi 1M, 10M, 5M a 30M na přirozenou, 

D191N, D192N a D191N+D192N variantu receptoru. Ukázky odpovědí a grafy 

shrnující vliv mutací na časové konstanty a relativní zastoupení jednotlivých komponent 

odpovědi jsou na Obr. 13. Všechny mutované receptory vykazují pomalejší kinetiku 



desensitizace, přičemž nejvíce je ovlivněna u receptoru s mutací na pozici 191 a u dvojité 

mutace 191+192. Dochází k vzestupu normalizované amplitudy pomalejší komponenty 

a1, u dvojité mutace výrazně také konstantní komponenty c, na úkor rychlejší 

komponenty a2. Současně s tím se prodlužuje i časová konstanta pomalejší komponenty 

1. 
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Obr. 13. Vliv vybraných mutací  podjednotky na kinetiku desensitizace 34 receptoru. Ve všech 
případech byl jako agonista použit epibatidin, jeho koncentrace se pohybovala v blízkosti jeho EC50 pro 
každou variantu receptoru, t.j. 1 M, 10 M, 5 M a 30 M u přirozeného, D191N, D192N a 
D191N+D192N receptoru. A) Časový průběh odpovědí přirozeného a mutovaných receptorů. B) 
Relativní podíl pomalé (a1), rychlé (a2) a nedesensitizující (finální plató, c) složky na velikosti maximální 
amplitudy odpovědi. C) Pomalá (1) a rychlá (2) časová konstanta desensitizace. Výrazné je především 
prodloužení pomalé časové konstanty1 u všech mutačních variant, snížení podílu rychlé komponenty a2 
na jejich odpovědích a současně podstatné zvýšení úrovně plató c zejména u dvojité mutace. 

 

U receptoru 34 byla pozorována také dlouhodobá desensitizace. Projevuje se 

jako několik minut trvající období po skončení aplikace agonisty, kdy opakovaná 

aplikace vyvolá zmenšenou nebo žádnou odpověď. Nemutovaný receptor je schopen po 

30 s trvající aplikaci epibatidinu v koncentraci, která vyvolá odpověď (30 nM), dát znovu 

odpověď kontrolní velikosti až za přibližně 10 min. (Obr. 14.), což je doba prakticky 
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znemožňující experimentální zmapování resensitizační kinetiky. Proto jsme zvolili jiné 

schéma pokusu a stimulovali přirozené i mutované receptory opakovaně v 1,5 min 

trvajících intervalech 7 s dlouhou aplikací agonisty. Byl k tomu používán epibatidin, opět 

v koncentracích rovných hodnotě EC50 pro každou variantu receptoru. V Obr. 15. je 

ukázáno, že podobně jako přirozený receptor se chová i receptor s neutralizující mutací 

v pozici 192. U těchto dvou receptorů vedla opakovaná stimulace k rychlému úbytku 

schopnosti aktivace, již při třetím opakování klesla amplituda vyvolaných proudů pod 

20 % kontroly a tento trend s dalšími aplikacemi pokračoval. Také receptory s mutacemi 

E198Q a D200N vykazovaly podobně pomalou rychlost resensitizace. Naproti tomu 

stejný typ mutace v pozici 191 způsobil výraznou změnu v kinetice resensitizace a 

odpovědi receptorů dosahovaly i po sedmi opakováních aplikace asi 70–80 % kontrolní, 

první aplikace. Dvojitě mutované receptory D191N+D192N již neprojevily při 

opakovaných stimulacích téměř žádný úbytek velikosti odpovědí, což naznačuje, že 90-ti 

sekundová pauza mezi jednotlivými aplikacemi je dostatečně dlouhá pro úplnou 

resensitizaci takto změněných receptorů.  
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Obr. 14. Epibatidin způsobuje dlouhodobou desensitizaci 34 receptorů. Krátká aplikace Nic 
(75 M, 500 ms) opakovaná s 1,5 minutovým intervalem nevede k úbytku amplitudy odpovědí (prázdné 
kroužky). Je-li však bezprostředně před prvním opakováním aplikace zařazeno 30 s dlouhé omývání buňky 
roztokem Epi v koncentraci vyvolávající alespoň malou odpověď (30 nM, černý sloupec), odpověď na Nic 
se nepodaří vyvolat. K postupnému návratu citlivosti receptorů k Nic dochází mezi 3. a 9. minutou (plné 
kroužky). Pokud je použita tak nízká koncentrace Epi (10 nM), že jeho aplikace makroskopickou odpověď 
nevyvolá, nedochází ani k desensitizaci receptorů a okamžitě po skončení aplikace Epi je možné vyvolat 
odpověď na Nic s amplitudou stejné velikosti jako kontrola (prázdné trojúhelníky). 
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Obr. 15. Mutace v 4 podjednotce urychlují návrat z dlouhodobé desensitizace. Receptory byly 
opakovaně stimulovány 7 s trvající aplikací epibatidinu v pravidelných 90-ti sekundových intervalech. 
Epibatidin byl pokaždé použit v koncentraci svého EC50 pro danou variantu receptoru, tedy 10,5 M; 
3,7 M; 0,6 M; 0,6 M; 1,8 M a 0,6 M pro receptor s mutacemi D191N+D192N, D191N, E198Q, 
D200N, D192N a přirozený typ. A) U nemutovaného receptoru vyvolaly aplikace téměř úplné vymizení 
odpovědi již po několika opakováních. B) U dvojitě mutovaného receptoru se tento progresivní úbytek 
odpovědí téměř neprojevoval. C) Shrnutí vlivu opakované stimulace na různé mutační varianty receptoru. 
U mutace D191N a D191N+D192N postačila 90-ti sekundová pauza mezi aplikacemi k téměř 100 %-
nímu návratu receptoru z dlouhodobé desensitizace. 

 

5.1.5 Mutace F-kličky  podjednotky mají jen malý vliv na aktivaci receptoru 

F-klička podjednotky 3 obsahuje ve své sekvenci na pozici 192 záporně nabitý 

Asp stejně jako podjednotka 4 a navíc také záporně nabitý Glu195, který je 

homologický ke Glu ve svalových podjednotkách ,  a . Abychom zjistili, zda tyto 

aminokyselinové zbytky 3 podjednotky hrají ve funkci receptoru podobnou roli, jako 

hraje Asp191 nebo Asp192 podjednotky 4, sestrojili jsme receptory s jednotlivými 

bodovými mutacemi zaměňujícími záporně nabitý Asp nebo Glu za neutrální Asn a Gln a 

také mutaci dvojitou. Při aktivaci nikotinem v různých koncentracích se u žádného 

z mutantů neprokázal výrazný posun v parametrech aktivační křivky (Obr. 16. a Tab. 7). 

U jednotlivých mutací došlo sice k růstu hodnoty EC50, avšak ani v případě účinnější 
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mutace E195Q není křivka aktivace posunuta o více než 2,5 násobek kontroly. Změny 

v hodnotách Hillova koeficientu směrem nahoru nedosáhly statistické významnosti 

v žádném z případů. 
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Obr. 16. Aktivace 34 receptoru přirozeného typu a mutovaného v kličce F podjednotky . 
Agonistou byl nikotin. Aktivační křivky mutovaných a nemutovaného receptoru se od sebe liší podstatně 
méně, než je tomu u podobných mutací v podjednotce  (viz. Obr. 10). Experimentální data z jednotlivých 
buněk byla proložena Hillovou funkcí (III), zobrazeny jsou křivky s průměrnými parametry. Vm = -40 mV. 

 

 

Agonista–receptor pEC50 EC50 
(M) 

H EC50mut/EC50w n

Nic–Přirozený typ 4,13±0,07 75 1,80±0,10 – 6
Nic–D192N 3,94±0,04 114 2,08±0,09 1,5 8
Nic–E195Q 3,74±0,06 181 2,20±0,17 2,4 5

Nic–D192N+E195Q 4,07±0,12 84 1,72±0,23 1,1 5
Tab. 7. Aktivace 34 receptoru mutovaného v kličce F podjednotky pEC50 = -log (EC50), H je 
Hillův koeficient, EC50mut/EC50w je relativní míra posunu EC50 proti přirozenému receptoru a n je počet 
buněk. 

 

5.2 Účinky látky C-547 na nikotinové receptory 

Na receptorech 34 a  byly zkoušeny účinky nedávno syntetizovaného 

inhibitoru acetylcholinesterázy 1,3-bis[5(dietyl-o-nitrobenzylamonio) pentyl]-6-

metyluracilu, publikovaného pod laboratorním označením C-547 (Petrov a kol. 2006). 
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Tyto receptory byly vybrány v souvislosti s tím, že látka C-547 byla testována jako 

inhibitor svalových acetylcholinesteráz a špatně prochází hemato-encefalickou bariérou 

(Vyskočil, ústní sdělení), takže přirozený výskyt v periferii nervového systému typický 

jak pro 34 (vegetativní nervová ganglia) tak pro  (nervosvalová ploténka) dobře 

koresponduje s potenciálním místem účinku C-547. 

5.2.1 Látka C-547 není schopna aktivovat 34 a  receptory, způsobuje však 

jejich inhibici 

Látka C-547 v žádné ze zkoušených koncentrací v rozsahu 1 pM–10 M 

nevyvolala odpovědi buněk exprimujících 34 nebo  receptor.  

Byly-li buňky bezprostředně po 5 s trvající preaplikaci látky C-547 aktivovány 

směsí 200 M ACh a C-547, došlo ke zmenšení amplitudy odpovědí ve srovnání 

s aktivací čistým ACh bez preaplikace (Obr. 17). Tato inhibice byla závislá na 

koncentraci použitého C-547. Proložením koncentrační závislosti inhibiční křivkou 

pomocí Hillovy funkce (IV) jsme stanovili hodnoty IC50. Pro receptor 34 IC50 = 3,9 

M (pIC50 = 5,41±0,09), pro receptor  IC50 = 4,4M (pIC50 = 5,36±0,02). Protože 

byly zjištěny tak blízké hodnoty IC50 přesto, že 200 M ACh je pro receptor 34 

koncentrace přibližně rovná EC50, zatímco stejná koncentrace ACh se již pohybuje 

blízko saturace pro receptor , bylo třeba zodpovědět, zda míra inhibice látkou C-547 

skutečně nezávisí na koncentraci agonisty, nebo zda je inhibiční efekt u konkrétního 

receptoru překonatelný zvyšováním koncentrace agonisty. Na buňkách exprimujících 

receptory 34 jsme naměřili aktivační křivku nikotinu v rozsahu 10 M–1 mM a to 

v přítomnosti 3 M C-547. Experimentální body byly pomocí vkládaných kontrolních 

aplikací bez C-547 normalizovány k maximu aktivační křivky nikotinu. Body byly 

proloženy křivkou pomocí Hillovy rovnice (III). Výsledná aktivační křivka má tyto 

parametry: maximální amplituda Ymax = 72,7±1,0 %, EC50 = 67,0 M (pEC50 = 

4,17±0,03) a Hillův koeficient H = 2,01±0,15. Počet použitých buněk n = 5. Statisticky 

významný rozdíl oproti aktivační křivce nikotinu bez vlivu C-547 byl nalezen pouze 

v parametru maximální amplitudy, která je účinkem látky C-547 snížena přibližně o 

30 %. Zkoumaný inhibiční účinek tedy není závislý na koncentraci agonisty, nelze jej 

překonat vyšší koncentrací agonisty a je tedy možné vyloučit, že by látka C-547 působila 

jako kompetitivní antagonista. 
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Obr. 17. Inhibice nikotinových receptorů látkou C-547. Buňky exprimující receptor  nebo 34 
byly stimulovány agonistou (ACh nebo Nic) v přítomnosti látky C-547, jejíž aplikace začala s předstihem 5 
s před začátkem aplikace agonisty. Kontrolou byla na téže buňce zaznamenaná odpověď na stejnou 
koncentraci agonisty bez přítomnosti C-547. A) Ukázka odpovědí buněk exprimujících 34 receptor na 
kontrolní aplikaci 200 M ACh a na aplikaci ovlivněnou pre-/koaplikací 10 M C-547. Obdélníky 
vyznačují čas aplikace jednotlivých látek. Za povšimnutí stojí, že aplikace samotné C-547 nevyvolá 
proudovou odpověď ani při takto vysoké koncentraci. B) Chemický vzorec molekuly C-547. C) Inhibiční 
křivky pro receptor 34 a . 200 M ACh a C-547 v různých koncentracích byly aplikovány podle 
stejného schematu, jako je ukázáno v části A). Jednotlivé experimentální body byly proloženy inhibiční 
křivkou pomocí Hillovy rovnice (IV). D) Křivky aktivace receptoru 34 nikotinem bez a v přítomnosti 3 
M C-547. Experimentální body byly proloženy Hillovou rovnicí aktivace (III). Všechny body byly 
normalizovány k maximu kontrolní křivky. 

 

5.2.2 Inhibice není napěťově závislá 

Protože molekula C-547 je poměrně veliká a současně také silně kladně nabitá, 

obsahuje dva kvarterní dusíky (Obr. 17. B), zkoušeli jsme, zda míra inhibice závisí na 

transmembránovém napětí, což by naznačovalo, že inhibice nastává přímou blokádou 

otevřeného kanálu. Pro tyto experimenty jsme použili receptory , které nevykazují 
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usměrňující charakteristiku a proudové odpovědi je u nich možné vyvolat i při kladných 

membránových napětích, narozdíl od receptorů 34, viz. Obr. 8. a vložený obrázek 

v Obr. 18. Jak ukazuje Obr. 18., amplitudy odpovědí na 200 M ACh inhibovaných 

látkou C-547 v koncentraci 10 M se pohybovaly mezi 20–25 % kontrolních, 

neinhibovaných odpovědí. Nebyl přitom nalezen statisticky významný rozdíl mezi 

hodnotami získanými při různých velikostech membránového potenciálu v rozsahu -80 

až +40 mV. Lze proto usoudit, že vazebné místo pro látku C-547 se nenachází uvnitř 

samotného iontového kanálu. 
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Obr. 18. Napěťová závislost inhibičního účinku C-547. Buňky exprimující receptor  byly 
stimulovány 200 M ACh v přítomnosti 10 M C-547, jehož aplikace začala s předstihem 5 s před 
začátkem aplikace ACh. Kontrolou byla odpověď na stejnou koncentraci ACh bez přítomnosti C-547. 
Mezi měřeními při různých membránových („holding“) potenciálech není v inhibičním účinku C-547 
statisticky významný rozdíl. Vložený obrázek: napěťově-proudová charakteristika  receptoru. Při 
kladných potenciálech lze, narozdíl od 34 receptoru, vyvolat proudové odpovědi směřující z buňky, 
jejichž amplitudy jsou srovnatelné s odpovědmi při záporných potenciálech. 

 

5.2.3  Látka C-547 zrychluje desensitizaci 

Sestupné části odpovědí buněk exprimujících receptor  nebo 34 na 

stimulaci pomocí 200 M ACh byly prokládány jednoexponenciální funkcí (viz. rovnice 

I, II a Poznámka k rovnicím v části Použité metody). Se vzrůstající koncentrací 

pre-/koaplikované látky C-547 vykazovaly odpovědi obou podtypů receptoru rychlejší 

desensitizaci, což se projevilo především jako snižování časové konstanty desensitizace 
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. Současně narůstalo zastoupení exponenciální komponenty a a ubývalo zastoupení 

konstantní komponenty (desensitizačního plató) c, což bylo patrné zejména u receptoru 

34, zatímco u receptoru  dosahovalo c velmi nízkých hodnot již u kontrolních 

odpovědí. Zjištěné parametry desensitizace kontrolních odpovědí, tedy odpovědí na 200 

M ACh za nepřítomnosti C-547, jsme statisticky popsali u receptoru  takto: 

 = 333±14 ms, a = 98,6±0,3 %, c = 1,3±0,2 %, u receptoru 34 potom = 953±96 ms, 

a = 90,8±1,3 %, c = 7,5±0,3 %. Za účelem snížení vlivu chyby měření jsme všechny 

parametry odpovědí ovlivněných pre-/koaplikací C-547 vyhodnocovali vždy párově vůči 

bezprostředně předcházející kontrolní aplikaci na téže buňce. Při nejvyšší použité 

koncentraci 10 M C-547 pokleslo  na méně než 50 % kontrolní hodnoty, konkrétně u 

receptoru  na 30±4 % a u receptoru 34 na 44±4 %.  
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Obr. 19. Vliv látky C-547 na kinetiku desensitizace  a 34 receptorů. Buňky exprimující 
receptor  nebo 34 byly stimulovány 200 M ACh v přítomnosti různých koncentrací látky C-547, 
jejíž aplikace začala s předstihem 5 s před začátkem aplikace ACh s výjimkou části D), kde je délka 
preaplikace nezávislou proměnnou. Kontrolou byla bezprostředně předcházející, na téže buňce 
zaznamenaná odpověď na stejnou koncentraci ACh bez přítomnosti C-547. Vzhledem k tomu, že se při 
některých koncentracích C-547 stávalo, že desensitizační fázi odpovědí nebylo možné dobře proložit 
dvouexponenciální funkcí (I), byly všechny záznamy z důvodu srovnatelnosti prokládány funkcí 
jednoexponenciální (viz. Poznámka k rovnicím (I, II) v části Použité metody). A) Ukázka odpovědí buněk 
exprimujících  receptor na kontrolní aplikaci ACh a na aplikace ovlivněné pre-/koaplikací C-547. Za 
povšimnutí stojí, že u tohoto receptoru při stimulaci danou koncentrací ACh není během desensitizace 
výrazněji zastoupena fáze plató ani v kontrolním případě. B) Se vzrůstající koncentrací C-547 docházelo u 
obou typů receptoru ke zrychlování desensitizace, což se projevilo jako zmenšování časové konstanty  
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oproti kontrolním odpovědím. C) Se vzrůstající koncentrací C-547 bylo zejména u receptoru 34 možné 
sledovat pokles podílu konstantní komponenty c (plató) spojený s nárůstem podílu exponenciální 
komponenty a na celkové amplitudě odpovědí. Jednotlivé body představují rozdíl mezi zastoupením 
(relativní amplitudou) jednotlivých komponent u odpovědi ovlivněné C-547 a u kontrolní odpovědi téže 
buňky. Kladné hodnoty tedy znamenají nárůst a záporné pokles o danou hodnotu ve srovnání s kontrolou. 
U receptoru  není vliv C-547 tak patrný z toho důvodu, že zde téměř není zastoupena konstantní 
komponenta ani u kontrolních, látkou C-547 neovlivněných, odpovědí. D) Odpovědi receptorů 34 
vyvolané 200 M ACh byly inhibovány na 80–90 % kontroly pomocí pre-/koaplikace 1 M C-547 téměř 
nezávisle na délce preaplikační periody. Lze soudit, že C-547 nevyvolává vysokoafinní dlouhodobou 
desensitizaci receptorů. 

 

5.3 Účinky proadifenu na 34 receptor 

Výrazným fenoménem přítomným u všech typů nikotinových receptorů je rychlá 

desensitizace odpovědí. V této souvislosti byl zkoumán vliv proadifenu, potenciálně 

použitelného jako experimentálního nástroje schopného modulovat desensitizaci 

receptorů 34. Proadifen je známý svým posilujícím vlivem na desensitizaci svalových 

receptorů a byl v pokusech k tomuto účelu několikrát využit (Giniatullin a kol. 1993; 

Giniatullin a kol. 2001). 

5.3.1 Proadifen inhibuje odpovědi 34 receptoru nonkompetitivním napěťově 

nezávislým mechanismem 

Proadifen (PA) pre-/koaplikovaný s pětisekundovým předstihem před začátkem 

aplikace nikotinu (Nic, 100 M) snižoval amplitudu nikotinových odpovědí oproti 

kontrolním aplikacím bez PA (Obr. 20. B). Inhibice byla koncentračně závislá, avšak ani 

nejvyšší použitá koncentrace PA 100 M neinhibovala odpovědi více, než na 70 % 

kontroly. Srovnání průběhu aktivační křivky Nic naměřené za kontrolních podmínek 

s křivkou získanou v přítomnosti pre-/koaplikovaného PA 100 M (Obr. 20. E) dokládá, 

že inhibice není překonatelná nadbytkem agonisty a probíhá tedy nekompetitivním 

mechanismem. Míra inhibice přitom nevykazovala závislost na hodnotě membránového 

potenciálu v rozsahu -80 až -10 mV (Obr. 20. C). Při kladných hodnotách napětí nemohla 

být inhibice naměřena, protože receptor 34, typický svou usměrňující 

charakteristikou, neposkytuje při kladném membránovém napětí žádné anebo jen velmi 

malé odpovědi, jak bylo ukázáno na Obr. 8.  

5.3.2 Proadifen zrychluje desensitizaci odpovědí 

Desensitizační fáze odpovědí na Nic 100 M ovlivněných pre-/koaplikací PA 1, 10 

a 100 M byla prokládána exponenciální funkcí s dvěma komponentami (rovnice I, II). 

Zjištěné parametry byly vztaženy k obdobně získaným parametrům odpovědí 



kontrolních. Signifikantně byly ovlivněny jen časove konstanty 1 a 2, a to pouze při 

nejvyšší použité koncentraci PA (Obr. 20. F). Obě časové konstanty byly účinkem 

PA 100 M zkráceny asi na 40–50 % kontrolních hodnot. 
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Obr. 20. Účinek proadifenu na odpovědi vyvolané aplikací nikotinu na buňky exprimující receptor 
34. A) Molekula proadifenu (PA). B) Amplituda odpovědí vyvolaných 100 M nikotinem (Nic) byla 
snižována pre-/koaplikovaným proadifenem v závislosti na použité koncentraci. Inhibice dosáhla 
statistické signifikance až od koncentrace 10 M. Míra inhibice přitom nebyla závislá na membránovém 
napětí, jak ukazuje část C), kde jsou shrnuty výsledky pro 100 M PA. D) Ukázka proudových odpovědí 
jednotlivých buněk na nikotin v kontrolním případě a s pre-/koaplikácí PA v různých koncentracích. 
Šipkami je zdůrazněn vliv PA na tvar sestupné, desensitizační části odpovědí, která má pod vlivem PA 
rychlejší průběh. E) Aktivační křivky nikotinu získané v kontrolních podmínkách a pod vlivem 100 M 
PA. Z tvaru křivek je zřejmé, že inhibiční vliv PA není kompetitivního typu, protože se projevuje snížením 
maximální dosažitelné amplitudy odpovědí, nikoliv posunem aktivační křivky na koncentrační ose. 
F) Parametry sestupných částí odpovědí ovlivněných PA v různé koncentraci. Byly získány prokládáním 
desensitizační části odpovědí pomocí dvouexponenciální funkce (I, II) a následně vztaženy k parametrům 
odpovědí kontrolních. Statistické významnosti dosáhly jen změny v časových konstantách při nejvyšší 
použité koncentraci PA, které jsou projevem celkového zrychlení sestupné fáze odpovědí. 
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6 Diskuze 

 

6.1 Mutace v kličce F 

V této práci byly receptory 34 podrobeny mutační analýze v oblasti kliček F. 

Záporně nabité aminokyseliny kličky F byly nahrazovány za jejich nenabité analogy a to 

jak v podjednotkách , které se podílejí na tvorbě komplementárního povrchu vazebného 

místa, tak v podjednotkách , u nichž klička F tento význam nemá. 

6.1.1 Aktivace přirozených receptorů 

K aktivaci přirozených receptorů bylo vyzkoušeno pět různých agonistů. Parametry 

jejich aktivačních křivek odpovídají dříve publikovaným údajům (Zhang a kol. 1999; 

Meyer a kol. 2001) a umožňují rozdělit tyto látky podle zdánlivé afinity na tři skupiny: 

1. karbachol (CCh) je agonista s EC50 v tak vysokých koncentracích, že jeho aktivační 

křivku nebylo možné naměřit celou (to je zřejmě také důvodem nadhodnoceného 

odhadnu jejího maxima, Obr. 9.), 2. středně potentní látky acetylcholin (ACh), cytisin 

(Cyt) a nikotin (Nic) s EC50 v řádu 10-4 M, a 3. epibatidin (Epi) se zdaleka nejvyšším 

maximem aktivační křivky i zdánlivou afinitou, jehož EC50 < M. Maximální amplitudy 

odpovědí vyvolaných epibatidinem opravňují označit ostatní agonisty za „parciální“, 

protože maxima jejich aktivačních křivek dosahují nanejvýš okolo 65 % maxima 

epibatidinu. 

Pojmy „parciální“ versus „plný“ agonismus jsou zpochybňovány jako zavádějící 

při popisu receptorové aktivace na úrovni mikroskopických konstant (Colquhoun 1998). 

Vezmeme-li v úvahu jednoduchý lineární model aktivace (Krusek 2004) v němž je 

poslední krok, otevření plně ligandovaného receptoru, popsán rovnovážnou konstantou 

L, pak maximální odpověd (za nekonečné koncentrace agonisty) je úměrná podílu 

otevřených receptorů Y∞ danému vztahem: 

 

1
 L

L
Y      (VI) 

 

Rovnovážná konstanta L, která zde odpovídá účinnosti otevírání (a je určena vlastnostmi 

receptoru i ligandu) nemá žádnou teoretickou horní mez, takže neumožňuje stanovit 

exaktní hranici mezi „zcela účinným“ otvíráním a účinností „parciální“. Schůdným by 
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mohl být postup, kdy by se hranice stanovila normativně např. tak, že „plný“ agonista 

aktivuje více než X % všech receptorů, např. více než 95 %, nebo 99 % apod. Odtud je 

pak možné spočítat odpovídající hodnotu L z nerovnice [L/(L+1)] > (X/100). Podobně, 

pokud v rámci tohoto modelu dosahuje agonista maximální odpověď 65 % z maximální 

odpovědi jiného agonisty, pak stačí řešit nerovnici Y∞ ≤ 0,65 abychom dospěli k odhadu 

nejvyšší možné hodnoty L onoho méně účinného agonisty. Platí tedy [L/(L+1)] ≤ 0,65 a 

odtud L ≤ 1,9. Hodnotu L účinnějšího agonisty, v našich experimentech Epi, však 

odhadnout nemůžeme. Zajímavé je, že oproti neuronálním receptorům se u receptorů 

svalového typu předpokládá hodnota L spíše vysoká, přinejmenším L ≥ 9, jak lze vyvodit 

z faktu, že běžní agonisté aktivují více než 90 % dostupných receptorů (Lingle a kol. 

1992). Z vysokého Hillova koeficientu agonistů 34 receptoru (1,8–2,0) současně 

s jejich předpokládaným nízkým L vyplývá, že aktivace receptorů vyžaduje obsazení 

obou vazebných míst a to s výraznou pozitivní kooperativitou, kdy koeficient alosterie 

dosahuje hodnoty 0,1–0,01 přinejmenším u ACh, Cyt, Nic a CCh, viz. Obr. 21. 
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Obr. 21. Závislost koeficientu alosterie na hodnotě Hillova koeficientu a účinnosti otvírání L 
v lineárním modelu aktivace. Koeficient alosterie je bezrozměrná veličina, kterou se násobí disociační 
konstanta vazby druhé molekuly agonisty na receptor, který je již jednou molekulou obsazen. Je-li tedy 
a<1, znamená to, že obsazení prvního vazebného místa vede ke snížení disociační konstanty druhého 
vazebného místa a tím k pozitivní kooperativitě vazebných míst. Svislý šedý pruh vyznačuje oblast 
s nízkou hodnotou L mezi 0,1–2, vodorovný šedý pruh vymezuje oblast s vysokým Hillovým koeficientem 
1,8–2. Na průsečíku se nachází předpokládaná hodnota koeficientu alosterie a. (Krusek a Vyskocil 2003). 

 

6.1.2 Receptory s mutacemi na  podjednotce 

Neutralizační mutace  podjednotky v pozicích 198 a 200 se ukázaly jako 

neúčinné, jejich vlivem došlo k posunu EC50 pro Nic maximálně 1,6-násobnému. 

Glutamát na pozici 198 je přitom vysoce konzervovaná aminokyselina a byla v minulosti 

dávána do souvislosti s potenciačním vlivem extracelulárního vápníku na chimérických 

receptorech 7-5HT3 (v této práci je zmiňována pod číslem pozice 172 Galzi a kol. 
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1996). V našich experimentech jsme také zkoušeli elektrofyziologická měření COS 

buněk v extracelulárním roztoku (ECS) s nízkým obsahem Ca2+, výměna normálního 

ECS za nízkovápníkový však vždy vedla k silné nestabilitě buněk a jejich klidového 

transmembránového proudu. V nízkovápníkovém ECS jsme proto nebyli schopni naměřit 

ani kontrolní parametry u nemutovaných receptorů a potvrdit či vyvrátit tak souvislost 

Glu198 s vlivem extracelulárního Ca2+ u receptoru 34.  

U receptorů mutovaných v pozicích 191 nebo 192 došlo nejen k posunu 

aktivačních křivek k vyšším koncentracím, ale v případě Nic rovněž ke snížení maxima. 

Toto snížení je stanoveno relativně vůči aktivaci pomocí Epi, což je jediná možnost jak 

navzájem srovnávat odpovědi mezi různými variantami receptorů při neznalosti jejich 

funkční exprese. Příležitostně užívaná normalizace odpovědí vůči celkovému povrchu 

měřené buňky byla zpochybněna teoreticky (Colquhoun 1998) a její praktickou 

nepoužitelnost dokládají také naše vlastní výsledky shrnuté na Obr. 22. 
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Obr. 22. Závislost amplitudy odpovědí na celkovém povrchu buňky měřeném pomocí kapacity 
buněčné membrány. COS buňky byly transfekovány přirozeným receptorem 34 a stimulovány aplikací 
200 M ACh. Velikosti buněk stejně jako velikosti jejich proudových odpovědí se pohybují ve značných 
rozmezích a současně není zřetelná žádná závislost mezi těmito veličinami (korelační koeficient R<0,02). 
Počet funkčních receptorů na jednotku buněčného povrchu je tedy velmi proměnlivý mezi různými 
buňkami. 

 

Snížení maximální dosažitelné amplitudy odpovědí vyvolaných Nic oproti Epi 

znamená, že aktivace pomocí Nic je mutacemi zasažena více, nebo jiným způsobem, než 

je tomu u aktivace pomocí Epi. Z hlediska jednoduchého lineárního aktivačního modelu 

(viz. Obr. 3.) je vysvětlení pro snížení amlitudy třeba hledat ve změnách účinnosti 

otvírání obsazeného receptoru L. Změnami ostatních mikroskopických konstant, tedy 
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afinity vazebných míst či kooperativity mezi nimi, lze docílit jen posunu aktivační 

závislosti po ose koncentrace, nebo změny strmosti aktivační křivky, ale ne velikosti 

maxima. Při hodnocení odpovědí na vysoké koncentrace agonistů, jako je tomu u 

mutovaných receptorů, je však pravděpodobné, že alespoň část úbytku amplitudy je také 

způsobena přímou blokádou otevřeného kanálu molekulou agonisty (Sine a Steinbach 

1984). 

Na rozdíl od aktivačních křivek agonistů, jejichž poloha na koncentrační ose je 

dána jak afinitou agonisty k receptoru, tak současně účinností otvírání, informují 

inhibiční křivky kompetitivních antagonistů přímo o jejich vazebných vlastnostech, 

protože aktivační krok zde chybí. Inhibice však pochopitelně může být změřena jen jako 

úbytek aktivace, je tedy nutno data získaná inhibičními pokusy nejprve podrobit analýze, 

která odstraní vliv použitého agonisty. Cheng-Prusoffova metoda modifikovaná pro 

kooperativní vazbu (Cheng a Prusoff 1973; Craig 1993; Leff a Dougall 1993) využívá 

znalosti EC50 a Hillova koeficientu agonisty a za splnění předpokladu, že inhibice je 

kompetitivní, pak umožňuje stanovit přímo disociační konstantu antagonisty Ki. Pro 

srovnání vazebných vlastností přirozeného a mutovaného 34 receptoru bylo tedy 

využito vazby kompetitivního antagonisty TC. Zatímco EC50 Epi bylo vlivem dvojité 

mutace posunuto přibližně 18-ti násobně, pro Ki TC byl zjištěn posun pouze asi 

2,8-násobný a pro jednotlivé mutace D191N a D192N pak nebyly změny v disociační 

konstantě Ki TC signifikantní vůbec. Výsledky pokusů s TC v roli inhibitoru 

epibatidinových odpovědí tak ukazují, že u mutací v pozicích 191 a 192 je poškozena 

vazba tohoto antagonisty do acetylcholinového vazebného místa podstatně méně, než 

byla poškozena aktivace receptoru zjištěná s pomocí agonistů Epi a Nic. Další z literatury 

známí antagonisté nemohli být bohužel k potvrzení výsledků s TC použiti, protože např. 

účinek DHE nastupoval na 34 receptoru až ve vysokých koncentracích (což 

potvrzuje také Wong a kol. 1995), erysodin není ani přes naši snahu komerčně dostupný 

a MLA se projevil jako antagonista nekompetitivní. 

Ze spekulace, že receptory s mutací D191N+D192N by mohly mít zachovanou 

afinitu také k agonistům, podobně jako k TC, ale účinně aktivovány mohou být pouze 

agonistou Epi, vzešla otázka, zda je možné epibatidinové odpovědi kompeticí s jinými 

agonisty inhibovat. Přestože Nic je na receptoru s dvojitou mutací schopen ve vysoké 

koncentraci 3 mM malé odpovědi také vyvolat, ukázalo se, že v nižších koncentracích 

skutečně je účinným inhibitorem, jehož disociační konstanta Ki se pohybuje okolo 

270 M. Jako inhibitory se dále projevily také ACh a CCh a disociační konstanty zjištěné 

na dvojitě mutovaném receptoru byly u ACh, CCh a Nic asi (3–9)× vyšší, než jejich EC50 
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na nemutovaném receptoru. To je v dobrém souladu s předpokladem, že mutace 

nezasáhla vazebné místo, neboť i na nemutovaném receptoru se disociační konstanta 

těchto ligandů na prvním vazebném místě zavřeného receptoru nachází ve vyšších 

koncentracích oproti EC50. Hodnota EC50 je totiž ovlivněna silnou pozitivní 

kooperativitou vazebných míst. Pro úplnost je třeba shrnout, že úvahy předchozích 

odstavců byly vedené v rámci lineárního (sekvenčního, KNF) aktivačního modelu a 

obsahovaly pojmy „afinita“ prvního obsazovaného vazebného místa, „kooperativita“ při 

obsazování druhého vazebného místa, a „účinnost otvírání“ plně obsazeného receptoru. 

Záměrně zde byla zanedbána možnost otevírání receptorů obsazených jednou molekulou 

agonisty a výskyt desensitizovaných stavů. Pokud bychom měly navrhnout interpretaci 

v rámci modelu alosterického (synchronního, MWC), bylo by nutné diskutovat pojem 

„afinita“ pro každý zúčastněný stav receptoru zvlášť. Mutace pozic 191 a 192 by 

v takovém modelu způsobovaly snížení afinity agonistů k receptoru ve stavu otevřeném, 

zatímco afinita klidového zavřeného receptoru by zůstala nezměněna. Podrobnější rozbor 

je však bohužel podstatně náročnější na počet konstant modelu a je tak za možnostmi dat 

získaných měřením z celé buňky.  

Při hodnocení vlivu mutací byla zkoumána také desensitizace receptorů. Sestupné 

části odpovědí byly prokládány funkcí se dvěma exponenciálními a jednou konstantní 

komponentou, což je způsob empirický, bez nároku na přímé vztažení zjištěných 

parametrů k mikroskopickým konstantám případného kinetického modelu. Jak je 

ukázáno v Obr. 23. a Obr. 24., parametry prokládané funkce jsou závislé na koncentraci 

použitého agonisty tak, že s rostoucí koncentrací se desensitizační fáze zrychluje. Je to 

pravděpodobně způsobeno tím, že při použití vysoké koncentrace je agonistou najednou 

obsazen významný podíl receptorů, které následně téměř synchronně desensitizují, 

zatímco při nízké koncentraci agonisty dochází k obsazování a desensitizaci receptorů 

postupně a tak se v průběhu aplikace neoddělitelně prolíná desensitizace určitého podílu 

receptorů s nastupující aktivací jiných. Kvůli možnosti porovnávat desensitizaci mezi 

mutovanými a nemutovaným receptorem, případně desensitizaci způsobenou různými 

agonisty, byly použité koncentrace voleny pro každý systém receptor–agonista 

v blízkosti hodnoty příslušné dříve zjištěné koncentrace EC50. 
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Obr. 23.  Závislost parametrů desensitizace na použité koncentraci agonisty. Buňky exprimující 34 
receptor s mutací D191N v  podjednotce byly stimulovány epibatidinem v různých koncentracích. 
Desensitizační fáze odpovědí byly prokládány dvouexponenciální rovnicí (I, II). Se vzrůstající koncentrací 
agonisty vzrůstá podíl rychlejší komponenty a2 na celkové amplitudě odpovědí a to na úkor pomalejší 
komponenty a1 a konstantní komponenty c. 
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Obr. 24. Závislost rychlostní konstanty desensitizace 1 na koncentraci agonisty. Na třech různých 
variantách receptoru 34, přirozený typ, D191N a D192N je ukázáno, že se zvyšující koncentrací 
agonisty dochází ke zkracování pomalejší časové konstanty desensitizace 1. 

 

Epi se opět ukázal být látkou odlišnou od ostatních agonistů. Jím vyvolaná 

desensitizace přirozených receptorů měla výrazně rychlejší nástup s podílem rychlé 

komponenty ( = ~200 ms) až 80 % z celkové amplitudy odpovědi. Při dlouhé aplikaci i 

velmi nízké koncentrace (30 nM, 30 s) způsoboval Epi desensitizaci přetrvávající téměř 
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10 min., přičemž odpovědi vyvolané po prvních 90-ti sekundách po skončení aplikace 

dosáhly přibližně 30 % amplitudy odpovědí kontrolních. Je pravděpodobné, že délka 

aplikace přitom nemá vliv na typ či hloubku desensitizace, jak bylo popsáno u svalového 

podtypu (Reitstetter a kol. 1999), protože při krátké aplikaci vysoké koncentrace Epi 

dosáhla odpověď následující za 90 s také okolo 30 % amplitudy odpovědi předchozí. 

Délka aplikace je při použití nízké koncentrace tedy nutná spíše pro zvýšení 

pravděpodobnosti interakce receptoru s molekulou agonisty. Zajímavé je, že byla-li ve 

stejném experimentu použita koncentrace tak nízká, že nevyvolala makroskopicky 

viditelnou odpověď, nedošlo ani k desensitizaci receptorů. To dokládá, že 34 

receptory nepodléhají tzv. vysokoafinní desensitizaci, která má být vyvolána koncentrací 

agonisty až 1000× nižší, než je koncentrace nutná pro aktivaci (Paradiso a Steinbach 

2003). Nález je v souladu s míněním Giniatullinova kolektivu (Giniatullin a kol. 2005), 

který vysokoafinní desensitizaci popisuje jako typickou přednostně pro receptor 42. 

Zároveň se tím potvrzuje předpoklad o nízkém zastoupení receptorů 34 

v desensitizovaném stavu za nepřítomnosti agonisty.  

Epi byl použit také pro porovnávání desensitizace receptorů ovlivněných mutacemi 

 podjednotky. Účinné se opět ukázaly být bodové záměny D191N, D192N a 

D191N+D192N, přičemž nejvýrazněji se projevila posledně jmenovaná. Odpovědi 

v důsledku mutací desensitizovaly s celkově pomalejší kinetikou a také dosahovaly 

signifikantně vyšší úrovně plató. Proces desensitizace receptoru v přítomnosti agonisty 

můžeme zjednodušeně chápat jako vratnou reakci přeměny otevřeného stavu receptoru 

v desensitizovaný a naopak, která je popsána v každém směru jednou rychlostní 

konstantou. Potom podle pravidel chemické kinetiky (House 2007) bude výsledná 

rovnováha mezi stavy úměrná poměru zmíněných konstant, zatímco rychlost, s jakou 

k ustavení této rovnováhy dojde, je úměrná jejich součtu. Protože vlivem mutací došlo 

k celkovému zpomalení desensitizační části odpovědí, jinak řečeno k prodloužení času 

nutného k ustavení rovnováhy, můžeme soudit, že některá z rychlostních konstant je u 

mutovaných receptorů snížena. Současně vedou mutace ke značnému vzrůstu 

konstantního (rovnovážného) plató odpovědí, což naznačuje vychýlení celkové 

rovnováhy procesu v neprospěch desensitizovaného stavu. Uvážíme-li dále, že rychlostní 

konstanta resensitizace je mnohonásobně menší, než konstanta desensitizace, jak plyne 

z hodnoty rovnovážného plató, musí se také na součtu obou konstant podílet daleko 

menší měrou. Proto se případné i velké změny v konstantě resensitizace téměř nemohou 

projevit na celkové kinetice desensitizace odpovědí a ta tak vypovídá především o 

poklesu konstanty desensitizační. Z výsledků pokusů, při nichž byl Epi aplikován 
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opakovaně, pak vyplývá, že resensitizace je u mutovaných receptorů zrychlena. U 

přirozené varianty podlehlo desensitizaci během 7 s dlouhé aplikace Epi téměř 100 % 

receptorů, přičemž po dalších 90-ti sekundách bez agonisty bylo z těchto receptorů opět 

schopno aktivace jen přibližně 30 %. Odhadujeme proto, že rychlostní konstanta procesu 

resensitizace, která je převrácenou hodnotou času potřebného pro dosažení přibližně 

63 % resensitizace, musí být u nemutovaného receptoru menší než (1/90) s-1. U receptoru 

s mutací D191N+D192N vypadala situace jinak. Během samotné aplikace Epi byla sice 

desensitizována jen přibližně polovina receptorů, ale, na rozdíl od přirozeného typu, bylo 

prakticky 100 % z nich schopno opětovné aktivace po uplynutí 90-ti s. Resensitizační 

rychlostní konstanta by tudíž měla být v tomto případě naopak podstatně větší než 

(1/90) s-1. Lze shrnout, že k oslabení desensitizace mutovaných receptorů dochází díky 

změně v poměru zúčastněných rychlostních konstant a to zároveň snížením rychlosti 

přechodu receptoru do desensitizovaného stavu, ale současně také zrychlením opačného 

procesu. 

6.1.3 Receptory s mutacemi na  podjednotce 

Oblast kličky F se na každé podjednotce nachází na povrchu v blízkosti styku se 

sousední podjednotkou (ve směru hodinových ručiček – viděno z extracelulární strany 

receptoru rovnoběžně s osou kanálu). Předpokládá se, že při procesu otvírání kanálu jsou 

nutné jak  podjednotky, tak podjednotky  (Rovira a kol. 1999) a k otevření kanálu 

dochází kromě jiného jejich vzájemným pootočením (tzv. quaternary twist, Taly a kol. 

2005; Taly a kol. 2006). Poškození spolupráce podjednotek díky mutacím na jejich 

rozhraní je popisováno jako příčina některých myastenií a autozomálně dominantní noční 

frontální epilepsie (Taly a kol. 2006). Pokud by F-kličky (a jejich záporný náboj) měly 

souvislost se vzájemným spřažením podjednotek, pak by vrátkování receptoru měly 

narušit nejen mutace F-kliček podjednotek , jak jsme viděli u pozic 191 a 192, ale 

rovněž mutace stejné oblasti podjednotek . Podjednotka 3 skutečně také nese v kličce 

F záporně nabité postranní řetězce podobně jako 4 podjednotka, přičemž pozice 192 se 

dokonce s 4 podjednotkou shoduje. Vyzkoušeli jsme proto ověřit tuto hypotézu 

jednotlivými bodovými neutralizacemi D192N a E195Q. Ukázalo se však, že ani 

jednotlivé mutace, ani mutace obou pozic současně nevedou k většímu poškození 

aktivace receptoru. Záporně nabité aminokyseliny kličky F nemají tedy zřejmě obecný 

význam při zprostředkování kooperace mezi podjednotkami a jejich funkce je specificky 

vázána pouze na podjednotku . 
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 Účinky látky C-547 na receptory  a 

Na dospělém svalovém receptoru  a neuronálním receptoru 34 byl zkoušen 

účinek jednoho z derivátů 6-metyl-uracilu publikovaného pod označením C-547 (Petrov 

a kol. 2006). Ten je znám jako účinný inhibitor cholinesteráz s nadějí na možné 

terapeutické využití, která plyne z výhodného koncentračního „okénka“ mezi žádoucím 

vlivem na končetinových svalech a nežádoucí blokádou svalů dýchacích (Petrov a kol. 

2006; Petrov a kol. 2009) či srdce (Abramochkin a kol. 2009). Ve zmíněných pracech se 

krátce zmiňuje také možná interakce látky C-547 ve vyšší koncentraci přímo 

s nikotinovými receptory. Zatímco působení na cholinesterázy, které se projeví jako 

potenciace postsynaptických proudů, bylo prokázáno již v nanomolárních koncentracích, 

pozorovali autoři na stejném preparátu od mikromolárních koncentrací C-547 naopak 

inhibici postsynaptických odpovědí. Nedokázali však rozlišit, zda jde o inhibici 

kompetitivní či jinou, například blokádu kanálu (Petrov a kol. 2006). Někdy se uvádí, že 

vazba přirozeného aktivátoru ACh k nikotinovým receptorům se podobá jeho interakci 

s acetylcholinesterázou, v obou případech se jedná mj. o kation-interakce mezi kladně 

nabitým kvarterním dusíkem ACh a oblakem elektronů aromatických postranních řetězců 

aminokyselin Trp a Tyr (Sussman a kol. 1993). Protože molekula C-547 obsahuje 

kvarterní dusíky také, a současně interaguje i s receptory i s cholinesterázami, nabízí se 

možnost, že by účinek C-547 na nAChR mohl být zprostředkován vazbou do 

acetylcholinového vazebného místa. Ani značná velikost molekuly C-547 oproti ACh by 

přitom nemusela být s touto hypotézou v rozporu, vždyť molekula TC, nejznámějšího 

kompetitivního antagonisty nAChR, přesahuje velikostí ACh mnohonásobně (srovnej 

Obr. 6. a Obr. 17.). Na druhou stranu o inhibitorech cholinesteráz jako je Phy a Gal je 

známo, že se na nikotinové receptory neváží do místa acetylcholinového, ale do místa 

jiného, značeného specifickou protilátkou FK1 (Pereira a kol. 1994). 

V našem experimentálním uspořádání nejsou cholinesterázy přítomny a zkoumáme 

tak jen ovlivnění receptorů. Ve shodě s výše citovanými výsledky Petrovova kolektivu 

jsme pozorovali inhibici svalových, ale i neuronálních receptorů, a to také až při použití 

mikromolárních a vyšších koncentrací C-547. Avšak další experimenty ukázaly, že tato 

inhibice ani neprojevuje kompetitivitu, ani není napěťově závislá. Lze tedy vyloučit, že 

by se C-547 vázal do acetylcholinového vazebného místa či do iontového kanálu. Pro 

vytipování místa na povrchu receptoru, kam se C-547 váže, nemáme bohužel v našich 

experimentech žádná bližší vodítka, za povšimnutí však stojí, že inhibiční křivky této 

látky získané na receptoru svalovém a receptoru 34 se téměř dokonale překrývají. 
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Můžeme spekulovat, že vazebná místa na obou typech receptoru se pravděpodobně velmi 

podobají. Stanovit jejich konkrétní afinitu ze zjištěné hodnoty IC50, podobně jako jsme to 

udělali v části věnované mutacím F-kliček, není v tomto případě možné, protože jak 

metoda Cheng-Prusoffova, tak metoda Schildova, jsou určeny výhradně ke stanovení 

afinity inhibitorů kompetitivních (Arunlakshana a Schild 1959; Cheng a Prusoff 1973; 

Leff a Dougall 1993). 

Nekompetitivní („nepřekonatelné“) snížení amplitudy odpovědí u populace 

receptorů v přítomnosti C-547 by bylo možné interpretovat také tak, že tato látka 

v závislosti na koncentraci vyřadí určitý podíl receptorů zcela z funkce či sníží vodivost 

jejich iontových kanálů. Takové vysvětlení samo o sobě však není dostatečné. Za 

podobných okolností by sice sumární odpověď receptorů vykázala nižší amplitudu, 

nicméně její ostatní charakteristiky by zůstaly nezměněné. Naproti tomu v našich 

experimentech byly kromě amplitudy signifikantně ovlivněny látkou C-547 také rychlost 

a míra desensitizace. Přestože konstantní plató odpovědí se v kontrolních případech 

pohybuje velmi nízko, v řádu jednotlivých procent z celkové amplitudy, došlo 

v přítomnosti 10 M C-547 k jeho dalšímu signifikantnímu snížení, což svědčí o vyšší 

míře desensitizace. Také časová konstanta procesu desensitizace byla vlivem C-547 

zkrácena – a to přibližně na polovinu, desensitizace tedy urychlena. Navíc jsme přímo 

ukázali, že ani delší (téměř minutová) aplikace C-547 nevede k vyřazení významnějšího 

podílu receptorů z funkce např. procesem dlouhodobé vysokoafinní desensitizace. 

V kontextu lineárního (KNF) modelu aktivace lze shrnout, že látka C-547 působí jako 

alosterický modulátor usnadňující přechod agonistou obsazeného receptoru do 

desensitizovaného stavu. Pokud by se desensitizace urychlila přednostně přímým 

přechodem mezi stavy AAC=>AAD (viz. schéma na Obr. 3.) na úkor desensitizace 

cestou AAC=>AAO=>AAD, tak by to zároveň znamenalo přímý úbytek množství 

otevíraných receptorů a tak by současně mohl být vysvětlen inhibiční vliv C-547 na 

amplitudu odpovědí. Alternativní vysvětlení by mohlo být podloženo pozorováním, že 

proces desensitizace se skládá až z pěti různě rychlých komponent, z nichž nejrychlejší 

se odehrávají v milisekundové časové škále (Elenes a Auerbach 2002). Vliv tak rychlého 

děje na měřenou amplitudu odpovědí, která je maximální v čase přibližně 100 ms od 

začátku aplikace, nemůžeme bohužel v našem experimentálním uspořádání samostatně 

vyhodnotit, neboť desensitizační komponenty o časových konstantách srovnatelných či 

kratších než časová konstanta aktivace jsou v hodnotě amplitudy neoddělitelně zahrnuty 

(krásně popsáno v Papke 2009). Posílení rychlých desensitizačních přechodů působením 

C-547 tak nelze vyloučit.  
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V souvislosti s potenciálním cílem použití látky C-547 jako specifického inhibitoru 

cholinesteráz je dobré zdůraznit, že námi pozorované přímé účinky na nikotinové 

receptory vyžadovaly koncentraci přinejmenším 0,1–1 M. Je tak zajištěn dostatečný 

farmakologický odstup, neboť inhibiční působení na acetylcholinesterázy nastává již 

v nanomolární oblasti koncentrací C-547 (Petrov a kol. 2006; Petrov a kol. 2009). 

Při žádné z použitých koncentrací nebyla pozorována aktivace receptorů pomocí 

C-547. Tato látka tedy buď receptory není schopná aktivovat vůbec, nebo je tato aktivace 

příliš slabá a tím i pod rozlišovací schopností metody snímání z celé buňky. Aktivace 

receptorů pomocí Phy a Gal byla většinou skutečně pozorována metodou záznamu 

jednotlivých kanálů (Maelicke a kol. 1993; Pereira a kol. 1993; Pereira a kol. 1994). Je 

však možné, že Phy a Gal jsou svojí schopností nekompetitivního agonismu látky spíše 

vyjímečné a jiné inhibitory cholinesteráz takové vlastnosti postrádají. 

 

 Účinky proadifenu na receptory 

Naše výsledky získané měřením účinku proadifenu (PA) na proudové odpovědi 

buněk přechodně transfekovaných receptory 34 se poněkud liší od údajů dostupných 

z literatury, zejména pokud jde o účinné koncentrace PA. Zatímco předchozí práce 

referují o signifikantním vlivu PA jak na rychlost desensitizace tak také na velikost 

odpovědí již při koncentraci řádu mikromolů, v našem případě jsme v obou aspektech 

jako účinnou mohli prohlásit až koncentraci 100 M. Kromě toho ani tato relativně 

vysoká koncentrace nedokázala výrazněji inhibovat amplitudu odpovědí a podstatně více 

ovlivnila jejich desensitizační kinetiku. Tyto rozpory s dříve publikovanými pracemi 

mohou být však jen zdánlivé a vysvětlitelné zásadními rozdíly v použité metodice a 

uspořádání experimentů, především po časové stránce.  

Snížení velikosti odpovědí na 50 % kontroly vlivem ~1 M PA referoval např. 

Gentry (Gentry a Lukas 2001) a to u svalových receptorů  i receptorů 34 stabilně 

exprimovaných v lidských buněčných liniích. V uvedené práci však byla jako odpověď 

receptorů měřena sumární radioaktivita značeného Rb, jehož výlev z buněk byl 

stimulován agonistou. To znamená, že délka aplikace PA, agonistů i doba snímání 

odpovědí se pohybovala ve škále minut. Velikost odpovědí v takovém případě 

neodpovídá velikosti maximální amplitudy procházejícího proudu, jak jsme ji měřili my, 

ale je úměrná obsahu plochy vymezené průběhem proudové odpovědi po celou dobu 

aplikace agonisty. Jako taková je velmi závislá na míře a rychlosti desensitizace, neboť 

rychlejší pokles proudu sníží celkovou plochu odpovědi mnohem výrazněji, než by 
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způsobilo zmenšení její typicky ostré úzké špičky v místě maximální amplitudy (viz. 

Obr. 7). Referovaný úbytek odpovědí tedy vypovídá spíše o zrychlené desensitizaci a 

není v rozporu s našimi výsledky. Také Giniatullinův kolektiv (Giniatullin a kol. 1993; 

Giniatullin a kol. 2001) potvrzuje vliv PA na desensitizaci a nikoliv maximální amplitudu 

odpovědí. V tomto případě byly měřeny postsynaptické ploténkové proudy na 

nervosvalových preparátech s inhibovanou acetylcholinesterázou. PA v koncentraci 5 M 

zrychloval desensitizaci více než dvojnásobně, je však zajímavé, že jeho účinek 

nastupoval až po 30–40-ti minutách inkubace s buňkami. Autoři předpokládají, že PA se 

váže na receptory a buď je i v nepřítomnosti agonisty převádí do desensitizovaného stavu 

(který má 100× až 1000× vyšší afinitu k agonistům, Heidmann a Changeux 1979), nebo 

alespoň do stavu k desensitizaci náchylného, hypotetické „predesensitizace“. Při 

stimulaci výlevu ACh do synaptické štěrbiny preparátu pak pre/desensitizované receptory 

působí jako „pasti“, které volný ACh rychle vychytávají, ale samy se neotevírají, 

případně otevírají, ale následně rychleji desensitizují. Desensitizace receptorů, kterou 

pozorujeme v našich experimentálních podmínkách, je však docílena preaplikací 100 M 

PA trvající pouze 5 s. Mohlo by se snad jednat o desensitizaci obdobného typu, přičemž 

k dosažení stejného účinku v době více než o dva řády kratší bylo zapotřebí koncentrace 

PA o dva řády vyšší. Avšak protože desensitizace je proces přinejmenším 

dvoukomponentový (teoreticky ale až pětikomponentový, viz. Elenes a Auerbach 2002), 

je zřejmě pravděpodobnější, že dlouhodobá inkubace PA způsobuje stabilizaci receptorů 

v jiném, hlubším typu pre/desensitizace. Jak naše výsledky, tak literární rešerše potvrzují 

podpůrný vliv PA na desensitizaci receptorů, naproti tomu inhibiční vliv na amplitudu 

odpovědí, jak byl pozorován v našich pokusech, je nejspíš důsledkem tak rychlé 

desensitizace ( ~ 200 ms), že v okamžiku maximální amplitudy (t ~ 100 ms) je menší 

část receptorů již desensitizována (viz. třetí odstavec části 6.2 a Papke 2009).  
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7 Závěr 

 

● Z naměřených aktivačních křivek receptoru 34 jsme odvodili, že agonisté 

acetylcholin, nikotin, cytisin a karbachol vykazují nízkou účinnost aktivace tohoto 

receptoru, neboť otvírají nanejvýš 65 % všech receptorů. Agonista epibatidin se od 

uvedených látek odlišuje vyšší účiností a zdánlivou afinitou, navíc také vyšší mírou a 

rychlostí desensitizace receptorů. 

 

● Pomocí bodových mutací receptoru 34 jsme zjistili, že záporně nabité 

aminokyseliny podjednotky 4 Asp191 a Asp192, které se nacházejí v oblasti kličky F 

v těsné blízkosti vazebného místa, jsou významné pro správnou funkci receptoru. Na 

vazbě agonistů a kompetitivních antagonistů se sice přímo nepodílejí, avšak účastní se 

procesů následujících po navázání agonistů a jsou důležité pro účinnou aktivaci, ale také 

desensitizaci receptoru. Receptor zbavený záporného náboje v pozici 191 a 192 není 

možné aktivovat běžnými agonisty s výjimkou epibatidinu, přestože jejich vazba na 

receptor zůstává zachována a vystupují zde v roli kompetitivních antagonistů. Aktivace 

epibatidinem je postižena také a je posunuta k vyšším koncentracím oproti receptoru 

nemutovanému. Mutované receptory se navíc vyznačují nižší rychlostí desensitizace a 

vyšší rychlostí resensitizace. 

 

● U záporně nabitých aminokyselin kličky F podjednotky 3, které jsou částečně 

homologické k mutovaným pozicím podjednotky 4, se obdobný význam pro funkci 

receptoru nepodařilo prokázat. 

 

● Aplikace látky C-547, nově syntetizovaného selektivního inhibitoru cholinesteráz, 

nevyvolává na buňkách s receptorem  nebo 34 měřitelné proudové odpovědi. 

Látka C-547 v mikromolárních a vyšších koncentracích však působí na těchto 

receptorech jako účinný alosterický modulátor – její vliv se projeví zrychlením a 

prohloubením desensitizace a rovněž zmenšením amplitudy odpovědí. Látka se na 

receptory váže do neznámého vazebného místa, které je odlišné od vazebného místa 

agonistů a nenachází se ani v iontovém kanálu. 

 

● Proadifen (SKF-525A) působí na neuronálním receptoru 34 jako málo účinný 



 83

alosterický modulátor. Zrychlení desensitizace receptorů, které je provázeno nevelkým 

snížením amplitudy odpovědí, nastává až při použití koncentrace 100 M, což je 

přibližně 100× více, než je popisováno u receptorů svalového typu. 
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