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ABSTRAKT 
 

Receptory pro acetylcholin muskarinového typu se účastní celé řady fyziologických 
i patofyziologických pochodů. Muskarinové receptory jsou metabotropní receptory pro acetyl-
cholin. Hlavním cílem této práce bylo porovnat, jak krátkodobé vystavení jednotlivých podtypů 
muskarinových receptorů xanomelinu dlouhodobě ovlivňuje jejich funkční aktivitu. Muskarino-
vé receptory se dělí do dvou skupin podle preferenčního typu G-proteinu – u lichých podtypů 
(M1, M3, M5) je to Gq/11, zatímco sudé podtypy (M2, M4) předávají signál do buňky hlavně přes 
Gi/o G-proteiny. Pro všechna měření byly použity CHO buňky stabilně exprimující jednotlivé 
podtypy muskarinových receptorů. Aby vápníková odpověď měla u všech podtypů srovnatelné 
parametry, byly buňky exprimující M2 a M4 receptory přechodně transfekovány cDNA pro lid-
ský G-protein Gq/16. Hladina Ca2+ byla měřena pomocí fluorescenční sondy Fura 2.  Vystavení 
xanomelinu vyvolalo na všech podtypech rychlé uvolnění Ca2+. V souladu s funkční selektivitou 
xanomelinu byla na M1 a M4 okamžitá vápníková odpověď na xanomelin srovnatelná s odpovědí 
na plného agonistu karbachol a zvýšená hladina vápníku přetrvávala hodinu po odstranění xa-
nomelinu. Na druhé straně u M5 receptoru mělo krátkodobé vystavení xanomelinu dlouhotrvající 
antagonizující účinek na aktivaci karbacholem. Objasnění podtypových rozdílů mechanismu 
vazby xanomelinu na muskarinové receptory a jejich aktivace by mohlo pomoci ve výzkumu 
muskarinových agonistů jako potenciálních léčiv.  
 
 
ABSTRACT 

 Muscarinic acetylcholine receptors play important role in many physiological and 
pathophysiological processes. Muscarinic receptors are metabotropic receptors for acetylcholine. 
The objective of this thesis is to compare long-term effects of short-term exposure of the musca-
rinic receptors to xanomeline among subtypes. There are two groups of muscarinic receptors that 
differ in their extracellular-to-intracellular signal transduction – the odd-numbered ones (M1, M3, 
M5) preferentially couple to Gq/11 G-proteins, whereas even-numbered ones (M2, M4) couple 
mainly via Gi/o. CHO cells stably expressing individual muscarinic receptor subtypes were used 
for all experiments. Cells expressing M2 and M4 receptors were transiently transfected with 
cDNA for human Gq/16 G-protein to achieve calcium response comparable to the one at odd-
numbered subtypes. Calcium level was measured with the fluorescent indicator Fura 2. Xanome-
line stimulation induced the fast mobilization of the intracellular calcium at all five receptor sub-
types. In accordance with the functional selectivity of xanomeline for M1 and M4 receptors, the 
immediate calcium response to xanomeline was comparable to that of full agonist carbachol and 
the elevated calcium level sustained for one hour after xanomeline had been removed. On the 
other hand, short-term exposure of M5 receptors to xanomeline had a long-term antagonistic ef-
fect on subsequent carbachol stimulation. Elucidation of subtype differences in mechanisms of 
the xanomeline binding and receptor activation may advance research of muscarinic agonists as 
therapeutics.   
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SEZNAM ZKRATEK 
 
AD Alzheimerova nemoc (Alzheimer’s disease) 

ACh acetylcholin 

AChE acetylcholinesteráza 

APP protein prekurzor amyloidu 

CNS centrální nervový systém 

DAG diacylglycerol 

ER endoplazmatické retikulum 

GABA kyselina γ-aminomáselná 

GPCRs receptory spřažené s G-proteiny  

Ch1–Ch6 centrální cholinergní oblasti 

ChAT cholinacetyltransferáza 

IP3 inositol-1,4,5-trisfosfát  

IP3R receptor pro inositol-1,4,5-trisfosfát   

LTD dlouhodobá deprese (long-term depression) 

LTP dlouhodobá potenciace (long-term potentiation) 

mAChR muskarinový acetylcholinový receptor 

nAChR nikotinový acetylcholinový receptor 

PD Parkinsonova nemoc (Parkinson’s disease) 

PLC fosfolipáza C 

PMCA vápníková pumpa plazmatické membrány (Plasma membrane Ca2+-ATPase) 

REM spánek paradoxní spánek (rapid eye movement)  

sAPPα sekretovaný fragment prekurzoru amyloidu produkovaný α-sekretázou 

sAPPβ sekretovaný fragment prekurzoru amyloidu produkovaný β-sekretázou 

SERCA vápníková pumpa membrány sarko-/endoplazmatického retikula (Sar-
co/Endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase) 

TM transmembránový 

VAChT váčkový acetylcholinový transportér 
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1 ÚVOD 
Alzheimerova nemoc je v současnosti nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění 

mozku, které postihuje především starší osoby. Od doby, kdy byla poprvé popsána, uplynulo již 

více než sto let. Během této doby došlo k mnoha důležitým objevům, které značně přispěly 

k porozumění pochodům probíhajícím v mozcích nemocí postižených lidí. Ukázalo se, že k pa-

togenezi onemocnění přispívá značnou měrou degenerace cholinergních neuronů a s tím souvise-

jící oslabování cholinergní neurotransmise. Rovněž ji doprovází hromadění β-amyloidu, které 

může být způsobeno jeho zvýšenou produkcí nebo sníženým odbouráváním. U dědičných forem 

Alzheimerovy nemoci je zvýšená produkce β-amyloidu zapříčiněna mutacemi v genu pro pre-

kurzorový protein β-amyloidu, ovšem iniciální spouštěcí mechanismus zvýšení tvorby β-

amyloidu u nejčastěji se vyskytujících tzv. „sporadických“ případů se dosud nepodařilo objasnit. 

Pro významnou úlohu cholinergní neurotransmise svědčí přirozené ochabování cholinergní 

muskarinové neurotransmise v průběhu stárnutí, které může mít za následek snížení stimulace 

muskarinových M1 receptorů a tím i snížení neamyloidogenního štěpení prekurzoru amyloidu. 

V současnosti neexistuje lék, který by byl schopen nemoc zcela vyléčit nebo jí předcházet. 

K dispozici jsou pouze léčiva umožňující oddálit propuknutí nemoci v plné síle a tím i prodloužit 

plnohodnotný život postižených osob. Mezi nejpoužívanější patří inhibitory acetylcholinesterá-

zy, které zpomalují rozklad acetylcholinu uvolněného do synaptické štěrbiny a tím prodlužují 

jeho účinek. Za jednu z potenciálních terapeutických strategií do budoucna je považováno posí-

lení synaptického přenosu přes muskarinové receptory (zejména M1 podtypy) prostřednictvím 

jejich selektivních agonistů. Nezbytným předpokladem použití těchto látek v klinické praxi je 

detailní znalost jejich působení v in vitro podmínkách, kde lze získat podrobné informace o je-

jich vazbě na receptor a účinnosti aktivace nitrobuněčných signálních drah.  
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED  

2.1 Vápník a jeho úloha v buněčné signalizaci 

2.1.1 Úvod 
 

Vápník (přesněji řečeno dvoumocné vápenaté ionty, Ca2+) hraje nezastupitelnou fyzio-

logickou roli v mnoha buněčných procesech i na úrovni celého organismu. Koncept vápníkové 

signalizace se začal intenzivně rozvíjet ve 40. letech minulého století, kdy byly učiněny význam-

né objevy na poli svalové fyziologie poukazující na nezbytnost iontů Ca2+ pro kontrakci. Postu-

pem času přicházela další a další neméně zajímavá a důležitá zjištění – od mitochondrií a endo-

plazmatického retikula jako buněčných zásobáren vápníku přes Ca2+-vazebné proteiny a mem-

bránové transportní proteiny až po trojrozměrné proteinové struktury či fluorescenční sondy 

umožňující sledovat průběh změn koncentrace vápníku (Carafoli, 2003).       

Spektrum funkcí, které vápenaté ionty zastávají, je velice široké a důležitost vápníku se 

ukazuje od samého počátku existence živého organismu, tedy od oplození vajíčka spermií 

(Berridge et al., 2000). Ihned po něm se vajíčkem šíří „vápníková vlna“, která znemožňuje prů-

nik dalších spermií do již oplozeného vajíčka. I v následném vývoji embrya má vápníková signa-

lizace významnou úlohu – je zodpovědná za specifikaci a následnou diferenciaci buněk. Vápník 

je rovněž klíčovým regulátorem buněčné proliferace a aktivuje mnoho transkripčních faktorů. 

A stejně jako je vápník nezbytný ihned po vzniku nového života, účastní se i apoptózy, tedy pro-

gramované buněčné smrti. Úlohu druhého posla plní v mnoha signálních drahách. Zvýšení jeho 

nitrobuněčné koncentrace například vyvolává výlev neuromediátorů z nervových zakončení, 

hormonů ze sekrečních buněk nebo kontrakci všech typů svaloviny.  

Vápníková homeostáza v organismu je velice citlivě regulována mechanismy zajišťují-

cími vyrovnaný tok vápenatých iontů mezi extracelulární tekutinou a ledvinami, střevem a kost-

mi, hlavním vápníkovým zásobníkem v organismu (Mundy and Guise, 1999). Tuto rovnováhu 

zprostředkovávají tři hlavní hormony – kalcitonin, kalcitriol a parathormon. Kalcitonin vzniká 

v parafolikulárních buňkách štítné žlázy. Jeho účinek spočívá v tom, že snižuje hladinu vápníku 

v krvi inhibicí činnosti osteoklastů, vstřebávání vápníku ve střevu a inhibicí zpětného vychytá-

vání vápníku v tubulech ledvin, čímž snižuje extracelulární koncentraci Ca2+. Naproti tomu pů-

sobení parathormonu a kalcitriolu jsou přesně opačná – tyto dva hormony zvyšují koncentraci 

Ca2+ v extracelulárním prostředí. Parathormon syntetizovaný příštítnými tělísky zvyšuje hladinu 

vápníku v krvi stimulací osteoklastů, zpětného vstřebávání vápenatých iontů z ledvinových tubu-

lů a vychytávání vápenatých iontů ve střevě. Kromě toho také v ledvinách stimuluje produkci 
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kalcitriolu. Poslední z trojice, kalcitriol (forma vitamínu D3), který vzniká v proximálních tubu-

lech ledvin, zvyšuje gastrointestinální koncentraci Ca2+ tím, že stimuluje resorpci Ca2+ z kostí 

osteoklasty, střevní absorpci Ca2+, posiluje účinek parathormonu na resorpci Ca2+ v kostech 

a zvyšuje vychytávání vápníku v tubulech ledvin. Nesrovnalosti v těchto regulacích vedou 

k velmi závažným stavům označovaným jako hypo- a hyperkalcémie, které se neobejdou bez 

lékařského zásahu.  

Vápník obsažený v extracelulárním prostoru rovněž neustále komunikuje s vápníkem 

uvnitř buněk pomocí kanálů, pump a výměníků. S ohledem na to, že se vápenaté ionty účastní 

mnoha důležitých dějů a že déletrvající zvýšená koncentrace Ca2+ uvnitř buňky vede k její smrti, 

je intracelulární koncentrace vápenatých iontů velmi přísně regulována. V porovnání s extracelu-

lárním prostředím je koncentrace vápníku uvnitř buňky asi 20 000krát nižší a činí přibližně 

100 nM (Clapham, 1995). Vápník se vedle nespočtu svých dalších funkcí účastní i signalizace 

přes četné ionotropní a metabotropní neurotransmiterové receptory včetně receptorů pro acetyl-

cholin muskarinového typu, kterými se zabývá experimentální část této práce. 

 

2.1.2 Neurotransmitery využívající vápenaté ionty jako druhého posla 
 

Na příkladu neurotransmiterů je dobře vidět, jak univerzální je vápníková signalizace. 

Vápník jako druhého posla využívá velice široké spektrum neuropřenašečů rozličné chemické 

struktury, které ve svých cílových buňkách vyvolávají pestrou paletu odpovědí. Klasické neuro-

transmitery by měly splňovat několik základních kritérií: 1. presynaptický neuron obsahuje syn-

tetické enzymy produkující příslušnou látku, 2. látka se uvolňuje při stimulaci presynaptického 

neuronu, 3. pokud je látka pokusně aplikována na postsynaptickou buňku, vyvolá stejný efekt 

jako přirozená neurotransmise, 4. existuje mechanismus deaktivující danou látku, 5. postsynap-

tická buňka obsahuje receptory pro příslušnou látku, 6. antagonista, který blokuje účinek přísluš-

né látky v pokusném prostředí, musí také blokovat účinek dané látky v jejím "přirozeném pro-

středí" (Hyman, 2005). 

 

2.1.2.1 Struktura a funkce metabotropních receptorů vážících neurotransmitery 

Metabotropní receptory jsou velmi rozsáhlou skupinou membránových receptorů, která 

se vyznačuje spřažením s heterotrimerními G-proteiny. Na rozdíl od ionotropních receptorů, kte-

ré svým uspořádáním tvoří v membráně pór umožňující prostup různých iontů, metabotropními 

receptory žádné ionty neprocházejí. Jejich aktivace vazbou agonisty má za následek právě spřa-

žení s konkrétním typem G-proteinu, který zprostředkovává další „akci“. G-proteiny se skládají 
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z podjednotek α, β a γ. Aktivace G-proteinu má za následek jeho rozpad na α podjednotku a di-

mer podjednotek βγ, které mají signální úlohu. 

Receptory spřažené s G-proteiny (GPCRs) se vyskytují jen u eukaryot a obecně je tvoří 

jediná bílkovina sestávající ze sedmi transmembránových α-helixů s N-koncem vně a C-koncem 

uvnitř buňky. Mezi těmito helixy nacházíme tři extracelulární a tři intracelulární kličky. Tvoří 

nejpočetnější skupinu receptorů, doposud jich bylo odhaleno více než tisíc (Fredriksson and 

Schiöth, 2005).  

Ačkoli jsou GPCRs značně variabilní co do vazby ligandů a s tím souvisejícího velkého 

počtu generovaných buněčných odpovědí, spřahují se s relativně malým počtem G-proteinů. 

Dobře o tom vypovídá počet jednotlivých podjednotek G-proteinů kódovaných lidským geno-

mem: existuje 21 Gα, 6 Gβ a 12 Gγ podjednotek (Oldham and Hamm, 2008). G-proteiny dělíme 

do čtyř tříd podle toho, jaký typ Gα podjednotky obsahují – dělení je založeno na podobnosti 

aminokyselinových sekvencí. Rozeznáváme tedy následující třídy:  Gs, Gi, Gq a G12 (Simon et 

al., 1991). Jednotlivé třídy G-proteinů se liší tím, jakou signální kaskádu aktivují po vazbě ago-

nisty na receptor. Efektorem G-proteinů třídy Gs je adenylátcykláza produkující cyklický adeno-

sinmonofosfát (cAMP) z adenosintrisfosfátu (ATP). Naproti tomu G-proteiny třídy Gi adenylát-

cyklázu inhibují. Spřažení receptoru s G-proteiny patřícími do třídy Gq vede k aktivaci fosfolipá-

zy C (PLC) a G-proteiny třídy G12 regulují aktivitu malého G-proteinu RhoA (McCudden et al., 

2005).  

Aktivaci konkrétní signální kaskády však předchází několik zcela zásadních kroků. Po 

aktivaci receptoru dochází nejprve ke spřažení s G-proteinem a jeho následné aktivaci, která se 

projeví změnou afinity α podjednotky pro GDP (guanosindisfosfát), výměnou GDP za GTP (gu-

anosintrisfosfát) a následnému oddělení α podjednotky od dimeru podjednotek βγ. Jak α, tak 

βγ dimer aktivují intracelulární signální dráhy. Podjednotka α disponuje vlastní GTPázovou akti-

vitou. Dochází k hydrolýze GTP a znovuobnovení spojení podjednotky α s komplexem βγ. Tím 

se přenos signálu ukončí do té doby, než je receptor znovu aktivován navázáním agonisty. 

K mobilizaci nitrobuněčného vápníku dochází typicky díky spřažení receptoru s G-proteiny třídy 

Gq (kromě toho také s G11, G14, G16; v určitých případech hraje roli také βγ dimer). Tyto G-

proteiny následně aktivují PLCβ, která štěpí fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) na inositol-

1,4,5-trisfosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). IP3 se váže na příslušné receptory na membráně 

endoplazmatického retikula. Tyto receptory jsou iontovými kanály prostupnými pro Ca2+ a váp-

ník jimi tedy proniká do cytoplazmy a způsobuje mnohdy i déletrvající zvýšení cytoplazmatické 

koncentrace Ca2+. Uvolněné vápenaté ionty interagují s proteinkinázou C (PKC), dochází k její 

translokaci do membrány, kde je aktivována prostřednictvím DAG. Diacylglycerol je fosforylo-
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ván kinázou, která je rovněž citlivá na zvýšení koncentrace vápníku. Vzniká kyselina fosfatido-

vá, zatímco jiný enzym (DAG lipáza) konvertuje DAG na kyselinu arachidonovou, která může 

být substrátem dalších reakcí a dát vznik řadě bioaktivních molekul (Clapham, 2007).  

Většina GPCRs je ve spřahování s G-proteiny poměrně selektivní. Velká část těchto re-

ceptorů přenáší signál do buňky prostřednictvím jednoho typu G-proteinu. Nejvíce GPCRs 

(43 %) se spřahuje s Gi, následuje Gq (33 %) a receptory spřahující se s Gs představují 25 % ze 

všech GPCRs (Wong, 2003). Naopak k velice promiskuitním formám G-proteinů patří Gq/16 

(a také jeho myší protějšek Gq/15), který je schopen spřahovat se s velkým množstvím GPCRs 

(Offermanns and Simon, 1995).   

 

2.1.2.2 Neurotransmitery přispívající k mobilizaci nitrobuněčného vápníku  

Mezi neurotransmitery, které svou vazbou na metabotropní receptor vyvolávají uvolnění 

vápníku z nitrobuněčných zásobáren, nalezneme zástupce všech hlavních skupin neurotransmite-

rů. Kromě acetylcholinu, kterému je věnována samostatná část, jde hlavně o ostatní biogenní 

aminy a aminokyseliny. Nelze ovšem opomenout ani množství neuropeptidů, které se však od 

klasických neurotransmiterů v mnoha ohledech liší.  

 
Tabulka 1: Přehled neurotransmiterů a jejich receptorů, které se podílejí na mobilizaci nitrobuněč-

ného vápníku  
 

Neurotransmiter Receptor Umístění receptoru Funkce receptoru 

GABA GABAB 

molekulární vrstva mozečku, 
interpedunkulární jádro, 
mozková kůra, talamická 
jádra (Bowery et al., 1987) 

posílení funkce mGluR1 (Hirono et 
al., 2001). 

Glutamát 
mGluR1, 

mGluR5 

hipokampus, bulbus olfacto-
rius, talamus, tektum, bazální 
ganglia (Shigemoto et al., 
1992, Abe et al., 1992) 

indukce LTP, modulace morfologie 
synapse, kontrola hladiny glutamá-
tu (Manahan-Vaughan and Rey-
mann, 1997, Vanderklish and 
Edelmann, 2002, Rodríguez-
Moreno et al., 1998  

Noradrenalin α1 
mozková kůra, amygdala, 
mozkový kmen (Day et al., 
1997 

vliv na lokomoci, kognitivní funkce 
(Stone et al., 2001, Sirviö et al., 
1994, Knauber a Müller, 2000)   

Serotonin 5-HT2 

mozková kůra, hipokampus, 
amygdala, hypotalamus, 
mozeček, talamus, nucleus 
caudatus, plexus choroideus 
(Hall et al., 2000, Kursar et 
al., 1994, Pasqualetti et al., 
1999) 

správný chod pracovní paměti, 
zprostředkování halucinogenních 
účinků některých omamných látek, 
kontrola výlevu dopaminu, REM 
spánek (Williams et al., 2002, Gon-
zález-Maeso et al., 2007, De Deu-
rwaerdère and Spampinato, 1999, 
Frank et al., 2002)   
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Dopamin D1-like 

striatum, nucleus accumbens, 
hypotalamus, talamus, lim-
bický systém, substantia 
nigra, nucleus mamillaris 
lateralis, nucleus parafascicu-
laris (Missale et al., 1998) 

kontrola lokomoce a motivačního 
chování, vznik pocitu uspokojení v 
důsledku odměny, vliv na kognitiv-
ní funkce (Jackson and Westlind-
Danielsson, 1994, Missale et al., 
1998) 

Histamin H1 

talamus, mozková kůra, lim-
bický systém, nucleus raphe, 
nucleus accumbens, moleku-
lární vrstva mozečku (Brown 
et al., 2001) 

zvýšení aktivity neuronů v mozku, 
kontrola bdělého stavu organismu, 
regulace příjmu potravy, vnímání 
bolesti (Haas et al., 2008, Monti, 
1993, Masaki et al., 2001, Malm-
berg-Aiello et al., 1994)      

 

 
2.1.3 Kanály umožňující mobilizaci nitrobuněčného vápníku (IP3 kanály) 
 

Až doposud byla řeč o vnějších signálech, které svou vazbou na povrchový receptor vy-

volávají v buňce mobilizaci nitrobuněčných vápenatých iontů. Tato část se bude týkat iontových 

kanálů, kterými vápník prochází z endoplazmatického retikula do cytoplazmy. Jak už název na-

povídá, jde o ligandem (IP3) otevírané iontové kanály (Maeda et al., 1991). Nacházejí se zejména 

na membráně endoplazmatického retikula (ER; Yamamoto et al., 1991). ER je pro většinu buněk 

jejich hlavním vápníkovým rezervoárem a není proto překvapivé, že koncentrace Ca2+ je v této 

organele poměrně vysoká. Díky tomu, že lumen ER obsahuje velké množství Ca2+-vazebných 

proteinů, odpovídá retikulární koncentrace volných Ca2+ iontů přibližně 200 µM, zatímco celko-

vá koncentrace Ca2+ je větší než 1 mM (Hofer et al., 1995, Bygrave and Benedetti, 1996). Napro-

ti tomu se klidová koncentrace vápníku v cytosolu pohybuje okolo 100 nM, což představuje při-

bližně dvoutisícinásobný rozdíl. Za ten buňka vděčí četným vápníkovým pumpám a výměníkům 

lokalizovaným jak v membráně ER, tak v cytoplazmatické membráně. Po navázání IP3 na recep-

tory procházejí ionty Ca2+ po svém elektrochemickém gradientu do cytoplazmy, kde se dále po-

hybují difuzí. Rychlost pohybu je značně omezená díky četným proteinům vážícím vápník a pů-

sobícím jako pufry. Důsledkem je vznik jakýchsi „mikrodomén“ s výraznými vápníkovými gra-

dienty, které se rychle vytvářejí v blízkosti ústí kanálu a zase rychle zanikají. V blízkosti otevře-

ného kanálu může Ca2+ dosahovat až 100 µM koncentrace, zatímco ve vzdálenosti 200 nm už je 

to jenom 5–10 µM (Neher, 1998). Vápníková signalizace představuje souhru velice komplexních 

mechanismů s rozdílnými časovými a prostorovými parametry. Vápníkové signály mívají často 

charakter oscilací a měnit se může jejich frekvence i amplituda. Z prostorového hlediska mohou 

mít vápníkové signály pouze lokální působnost, ale stejně tak i daleký dosah – v rámci jedné 

nebo i více buněk (Berridge et al., 1998). Uvolňování Ca2+ zprostředkované vazbou IP3 se ode-

hrává na třech základních úrovních. Za velmi nízkých koncentrací IP3 je jenom velmi malé pro-
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cento kanálů aktivovaných. Vznikají pouze malé lokální vápníkové proudy označované jako 

„blips“. Se zvýšením hladiny IP3 může docházet ke koordinovanému otevírání více kanálů situo-

vaných v rámci jednoho klastru. Uvolněné vápenaté ionty z jednoho kanálu mohou aktivovat 

otevírání sousedního kanálu. Ještě vyšší koncentrace IP3 vyvolává rozsáhlé vápníkové vlny, při 

kterých ionty Ca2+ uvolněné z jednoho klastru opět mohou spouštět výlev z těch sousedních 

(Parker et al., 1996).  

 

2.1.3.1 Struktura a funkční charakteristika IP3 receptorů (IP3R) 

U savců rozeznáváme celkem tři podtypy IP3 receptorů: IP3R1,  IP3R2 a IP3R3, které se 

liší svou lokalizací (Furuichi et al., 1994). Většina tělních buněk disponuje více typy IP3R a zdá 

se, že míra exprese jednotlivých podtypů IP3R se během života buňky dynamicky mění. Naproti 

tomu v neuronech se nachází skoro výhradně pouze IP3R1 (Taylor et al., 1999). Převážně jemu 

se tedy bude věnovat tato kapitola.  

Obecně se IP3R skládají ze čtyř podjednotek (tvoří homotetramery) a jejich celková mo-

lekulová hmotnost činí okolo 1252 kDa. Každá z podjednotek má velkou doménu na cyto-

plazmatické straně s vazebným místem pro IP3 poblíž N-konce, dále transmembránovou část 

a krátkou C-koncovou část, opět na cytoplazmatické straně (Mikoshiba, 2007). U IP3R1 obsahuje 

každá podjednotka 2749 aminokyselin, z nichž aminokyseliny 226–578 vytvářejí prohlubeň, do 

které se váže IP3 s vysokou afinitou a vnitřní aktivitou. Ke kompletnímu znemožnění vazby IP3 

na receptor stačí, aby v tomto úseku došlo ke ztrátě méně než 10 aminokyselin. Zvláště důležitou 

roli hrají zřejmě některé bazické aminokyseliny (arginin a lysin v konkrétních pozicích), protože 

díky svému kladnému náboji vytvářejí vhodné místo pro vazbu záporně nabitého IP3 (Yoshikawa 

et al., 1996). Naproti tomu aminokyseliny 2276–2589 situované na opačném konci molekuly 

představují transmembránovou oblast, která membránu protíná šestkrát (M1–M6; Mikoshiba, 

2007). Z těchto šesti transmembránových úseků jsou M5 a M6 zodpovědné za oligomerizaci 

receptoru, která je nezbytným předpokladem správné funkce iontového kanálu (Galvan et al., 

1999). 

Podobné funkční charakteristiky všech tří podtypů IP3R pramení zřejmě z téměř shod-

ných aminokyselinových sekvencí transmembránových domén (Tu et al., 2005). IP3R1 se chova-

jí jako nepříliš specifické kanály selektivní pro kationty (propustné pro Ca2+, K+, a Na+). Díky 

tomu, že za fyziologických podmínek jsou ionty K+ a Na+ rovnoměrně rozmístěny na obou stra-

nách nenabité membrány ER, jsou ionty Ca2+ těmi hlavními, které procházejí těmito kanály, a to 

díky svému obrovskému elektrochemickému gradientu. Jejich malá selektivita je výrazně odlišu-
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je od napětím ovládaných vápníkových kanálů plazmatické membrány (Bezprozvanny and Ehr-

lich, 1994). 

 

2.1.3.2 Regulace IP3R 

Vzhledem k tomu, že mobilizace nitrobuněčného vápníku hraje klíčovou roli v buněčné 

signalizaci, jsou IP3 receptory regulovány celou řadou ligandů. Nejdůležitějšími jsou ionty váp-

níku. Díky technice terčíkového zámku se podařilo zjistit, že za klidové cytoplazmatické koncen-

trace Ca2+ vykazují IP3R1 velice nízkou aktivitu i v přítomnosti saturující koncentrace IP3. 

Jakmile však koncentrace nitrobuněčného Ca2+ stoupne na hodnotu jen o málo menší než 1 µM, 

kanál se aktivuje na maximum a pravděpodobnost jeho otevření dosahuje přibližně 80 %. Prav-

děpodobnost otevření zůstává na maximální hodnotě po dobu, než dále se zvyšující koncentrace 

vápníku (nad 10 µM) zapříčiní zavření kanálu (Mak et al., 1998). Existuje zajímavý rozdíl 

v regulaci IP3R1 a IP3R3 v citlivosti k  cytoplazmatickému Ca2+. IP3R3 se otevírají jako první 

(již při nízkých koncentracích Ca2+, zatímco IP3R1 se aktivují až později (při zvýšené koncentra-

ci Ca2+). Ostatní parametry těchto dvou receptorů (propustnost, inhibice zvýšenou koncentrací 

Ca2+ a otevírání a zavírání kanálu) jsou si velice podobné (Mak et al., 2001). Role IP3 v regulaci 

IP3R je neméně důležitá. Jak IP3, tak ionty Ca2+ musí být přítomny v odpovídajících koncentra-

cích k tomu, aby došlo k aktivaci kanálu. Je důležité podotknout, že IP3 aktivuje IP3R odlišným 

způsobem než Ca2+. Při nízkých cytoplazmatických koncentracích Ca2+ má jeho vazba na IP3R1 

za následek aktivaci kanálu – chová se jako klasický agonista. Naproti tomu IP3 sám od sebe 

nemá stimulační účinek, ale jeho vazba na tento receptor způsobuje jeho aktivaci nepřímo tím, že 

snižuje vápníkovou inhibici – za nízkých koncentrací IP3 se ionty Ca2+ preferenčně váží do inhi-

bičního místa, což vede k tomu, že kanál je inaktivní (Mak et al., 1998).  

 

2.1.4  Mechanismy udržující nízkou cytoplazmatickou koncentraci iontů Ca2+ 
 

Vápenaté ionty jsou důležitým a nezbytným druhým poslem pro všechny buňky. Pokud 

ale koncentrace iontů Ca2+ zůstane zvýšená příliš dlouhou dobu, mají vápenaté ionty cytotoxické 

účinky. Je tedy nesmírně důležité, aby se buňka dokázala vypořádat se zvýšenou koncentrací 

Ca2+ v cytosolu, která je nejen důsledkem aktivace metabotropních receptorů spřažených s G-

proteiny třídy Gq či receptorových tyrosinkináz, ale také důsledkem otevření napěťově závislých 

Ca2+ kanálů v plazmatické membráně, TRP (od Transient receptor potential) kanálů či ryanodi-

nových receptorů (Berridge et al., 2003). Také je podstatné, aby se znovunaplnily nitrobuněčné 

zásobárny Ca2+ vyčerpané stimulací metabotropních receptorů. Existují tři základní mechanismy, 
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kterými mohou být ionty Ca2+ odstraňovány z cytosolu. První z nich představují vysokoafinní 

vápníkové pumpy – PMCA (Plasma membrane Ca2+-ATPase) a SERCA (Sarco/Endoplasmic 

reticulum Ca2+-ATPase). Kromě pump sem dále patří Na+/Ca2+ výměník s nízkou afinitou pro 

Ca2+ a mitochondriální uniportér.  

 

2.1.4.1 Vápníkové pumpy (PMCA a SERCA) 

PMCA a SERCA transportují ionty Ca2+ z cytosolu do sarko- nebo endoplazmatického 

retikula (SERCA) nebo ven z buňky (PMCA) za cenu hydrolýzy ATP. Obě patří mezi P-ATPázy 

charakteristické tím, že vytvářejí vysokoenergetický fosforylovaný meziprodukt během svého 

reakčního cyklu. Oba proteiny mohou existovat ve dvou konformacích: E1 a E2, které vykazují 

rozdílné afinity pro Ca2+ – vysokou (E1) a nízkou (E2). Reakční cyklus je velmi podobný u obou 

pump. V případě PMCA zahrnuje postupně vazbu Ca2+ do vysokoafinního místa na cytoplazma-

tické straně plazmatické membrány a fosforylaci aspartátu prostřednictvím ATP. Následuje kon-

formační změna do stavu E2, což je doprovázeno snížením afinity pro vápník a jeho následným 

uvolněním ven z buňky. Cyklus pokračuje defosforylací a s tím souvisejícím návratem do stavu 

E1 (Di Leva et al., 2008). Zatímco SERCA přenáší 2 ionty Ca2+ na každé hydrolyzované ATP, 

u PMCA je tento poměr 1:1 (Yu et al., 1993, Salvador et al., 1998). Ionty Ca2+ nejsou jediné, 

které jsou transportovány činností vápníkových pump – obě jsou vlastně Ca2+/H+ výměníky. 

SERCA během jednoho reakčního cyklu přenese při výměně s vápenatými ionty dva protony 

(Yu et al., 1993), zatímco PMCA pouze jeden (Salvador et al., 1998). 

PMCA i SERCA jsou ze strukturního hlediska typickými P-ATPázami. Membránu pro-

tínají desetkrát, N i C konec jsou obráceny do cytosolu a jejich cytoplazmatická část velikostně 

značně převažuje nad tou extracelulární, resp. luminální. Pokrok v odhalení struktury byl zazna-

menán zejména v případě SERCA (Toyoshima et al., 2000). PMCA i SERCA mají tři významné 

cytosolické domény – aktivační doménu A, fosforylační doménu P a nukleotid-vážící doménu N. 

Ukázalo se, že specifický strukturní motiv obsažený v doméně A je nezbytný pro úspěšnou fos-

forylaci Asp v doméně P. PMCA obsahuje ve své N-terminální části, která je součástí domény 

A, navíc aktivační vazebné místo pro fosfolipidy. Klička mezi transmembránovými helixy 4 a 5 

obsahuje katalytické místo pumpy, tedy P-doménu, kde dochází k fosforylaci Asp. Naproti tomu 

v doméně N se nalézá místo sloužící k interakci pumpy s ATP. C-terminální konec PMCA je 

delší než u jiných vápníkových pump. Významný je zejména proto, že obsahuje doménu vážící 

kalmodulin, která zároveň funguje autoinhibičně. Vazba kalmodulinu následně způsobí posun 

této domény z inhibičního místa. Vápník se váže do oblasti transmembránových helixů ohrani-

čené helixy 4–6 a 8 (Toyoshima et al., 2000). 
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Vzhledem k tomu, jak důležitou funkci obě pumpy plní, není překvapující, že mají své 

pevné místo i v CNS. Ze všech tří izoforem je v mozku nejčastější SERCA2, konkrétně 

SERCA2b (vznikající alternativním sestřihem ze SERCA2 transkriptu). Obzvláště hojná je 

v Purkyňových buňkách mozečku, ve velkém množství se nachází též v hipokampu a mozkové 

kůře (Baba-Aissa et al., 1996). V mozku lze nalézt všechny čtyři izoformy PMCA. To platí 

zejména pro mozkovou kůru. Kromě kortexu má každá z izoforem ještě další typická místa své-

ho výskytu: PMCA1 se dále nachází v hipokampu, PMCA3 a 4 v mozečku a PMCA2 

v hipokampu a mozečku (Burette et al., 2003).  

Existuje více způsobů regulace aktivity PMCA. Navzdory jemným rozdílům mezi jed-

notlivými PMCA izoformami se zdá, že autoinhibiční doména je hlavním regulátorem této pum-

py. Prázdná autoinhibiční doména blokuje funkci PMCA.  Vazba kalmodulinu (ve stavu, kdy má 

všechna vazebná místa pro vápník obsazená) na autoinhibiční doménu odblokuje autoinhibici 

a začne se projevovat ATPázová aktivita pumpy (Enyedi et al., 1989). Kalmodulin se reverzibil-

ně váže a aktivuje PMCA za koncentrace Ca2+ rovnající se 0,05 µM nebo vyšší. Vypadá to, že 

PMCA má paměť na předchozí zvýšení vápníkové koncentrace. Dochází-li opakovaně k těmto 

zvýšením, pracuje pumpa rychleji, než když k nárůstu koncentrace Ca2+ došlo poprvé (Caride et 

al., 2001). Díky tomu, že existuje více PMCA izoforem (a díky alternativnímu sestřihu více vari-

ant od každé izoformy), může být funkce každé jednotlivé formy PMCA optimalizována pro 

daný typ tkáně, ve které se nachází. Podstatou této funkční rozmanitosti jsou hlavně strukturní 

rozdíly v C-terminální části proteinového řetězce a z části také v dalších cytosolických domé-

nách účastnících se interakce protein-protein (Strehler et al., 2007). Kromě toho může být 

PMCA dále modulována vazbou kyselých fosfolipidů, fosforylací prostřednictvím kináz a také 

dimerizací přes kalmodulin vážící doménu (Carafoli, 1994). 

Také SERCA podléhá různým regulačním mechanismům. Koncentrace Ca2+ v lumen 

ER totiž ovlivňuje mnoho důležitých procesů, např. citlivost IP3R k IP3 (Nunn and Taylor, 

1992). Jedním z regulátorů SERCA jsou proteiny označované jako preseniliny. Mají pozitivní 

vliv na funkci SERCA a jejich porucha má za následek zvýšení bazální koncentrace Ca2+ 

v cytosolu (Green et al., 2008). Aktivitu SERCA regulují rovněž další dva proteiny, a to fosfo-

lamban a sarkolipin (MacLennan et al., 2003). Oba snižují afinitu pumpy k vápenatým iontům, 

a pokud jsou oba zároveň koexprimovány se SERCA, má to za následek nadměrnou inhibici této 

pumpy. Ukázalo se, že fosfolamban a sarkolipin spolu velmi silně interagují, což může vést 

k rozpadu pentamerní struktury fosfolambanu. A právě fosfolambanové monomery jsou zřejmě 

podstatou nadměrné inhibice, která je následkem koexprese sarkolipinu a fosfolambanu (Asahi et 

al., 2002).  
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2.1.4.2 Sodíko-vápníkový výměník (Na+/Ca2+ výměník) 

Na+/Ca2+ výměník plazmatické membrány představuje vedle PMCA a SERCA další dů-

ležitý mechanismus, který napomáhá udržovat v buňce homeostázu vápenatých iontů. Na+/Ca2+ 

výměník umožňuje výměnu tří iontů Na+ za jeden iont Ca2+ a vyskytuje se v plazmatické mem-

bráně většiny buněk. Primární funkce tohoto výměníku spočívá v odstraňování nadbytečných 

vápenatých iontů z cytoplazmy a jako takový je závislý na gradientu sodných iontů na plazma-

tické membráně. Za určitých situací se ovšem směr transportu může obrátit. Přítomnost ostatních 

vápníkových transportérů určuje význam Na+/Ca2+ výměníku v jednotlivých buňkách a tkáních. 

V některých tkáních je důležitost Na+/Ca2+ výměníku poměrně malá (např. v játrech). Naproti 

tomu v neuronech či kardiomyocytech je regulační úloha Na+/Ca2+ výměníku zcela zásadní. Od 

obou vápníkových pump se Na+/Ca2+ výměník kromě jiného liší afinitou pro Ca2+ a také množ-

stvím přenesených iontů. Na rozdíl od PMCA a SERCA majících vysokou afinitu pro Ca2+, ale 

velmi malou přepravní kapacitu, která se pohybuje v řádu stovek iontů za sekundu, je afinita 

Na+/Ca2+ výměníku pro ionty Ca2+  sice desetinásobně nižší, nicméně množstvím přenesených 

iontů předčí výměník pumpu deset- až padesátkrát (Philipson and Nicoll, 2000). 

NCX1 (jedna z forem Na+/Ca2+ výměníku, která je velice intenzivně studována a vysky-

tuje se v hojném počtu v srdci či mozku; Lee et al., 1994) obsahuje devět transmembránových 

úseků, N-konec je situovaný extracelulárně, zatímco C-konec je orientovaný do cytosolu. Prv-

ních pět transmembránových úseků je odděleno od zbylých čtyř velkou intracelulární kličkou 

(f kličkou). Ačkoli se tato klička neúčastní translokace Na+ a Ca2+, je důležitým regulačním mís-

tem (Nicoll et al., 1999).  

Vápenaté ionty jsou efektivními regulátory funkce Na+/Ca2+ výměníku a mají vliv na 

jeho činnost při obou variantách transportu. Váží se na již jednou zmíněnou f kličku a k aktivaci 

transportéru dochází při koncentraci Ca2+ nižší než 1 µM. Odstranění intracelulárních iontů Ca2+ 

zcela zablokuje činnost transportéru. Pokud je vápníkové vazebné místo v kličce f poškozené, 

možnosti modulace výměníku prostřednictvím Ca2+ se tím značně omezí (Matsuoka et al., 1995). 

Také sodné ionty ovlivňují činnost Na+/Ca2+ výměníku. Když vzroste intracelulární koncentrace 

Na+, sodík se váže na své regulační místo a po prvotním vzrůstu sodno-vápenatého proudu smě-

rem ven zapříčiní inaktivaci antiportéru (Hilgemann et al., 1992).  
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2.1.5 Shrnutí 
Vápníková signalizace je vysoce rozmanitá, ale zároveň univerzální, a různé buňky 

v různém stádiu vývoje těží z její proměnné časoprostorové dynamiky. Také neurotransmitery 

včetně acetylcholinu využívají vápník pro nitrobuněčný přenos signálu. Vápenaté ionty mohou 

do buňky vstupovat dvěma cestami – z extracelulárního prostoru a z nitrobuněčných zásobáren.  

S ohledem na toxicitu vápníku je jeho hladina velmi citlivě regulována jak na úrovni celého or-

ganismu (hormonálně), tak na úrovni buněčné (činností vápníkových pump a výměníků).   
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2.2 Biochemie a fyziologie cholinergních neuronů a cholinergní 
neurotransmise 

2.2.1 Acetylcholin – přirozený agonista muskarinových receptorů 
 

Chemická látka acetylcholin (ACh) byla prvním objeveným neurotransmiterem. 

Účastní se synaptického přenosu jak v periferním (PNS), tak i v centrálním (CNS) nervovém 

systému mnoha organismů včetně člověka. ACh je ester kyseliny octové a cholinu s chemickým 

vzorcem CH3COOCH2CH2N+(CH3)3. Systematický název zní 2-(acetyloxy)-N,N,N-

trimethylethanaminium. Poprvé byl identifikován v roce 1914 Henrym Hallettem Dalem pro 

jeho účinky na srdeční sval. Jeho funkce coby neurotransmiteru byla prokázána Otto Loewim, 

který dal této látce název „Vagusstoff“, protože se uvolňovala z nervu vagu. Za odhalení acetyl-

cholinu jako neuromediátoru a průkaz chemické neurotransmise obdrželi tito dva autoři v roce 

1936 Nobelovu cenu za medicínu (Donnerer and Lembeck, 2006). 

Acetylcholin je syntetizován v cytoplazmě cholinergních zakončení enzymem choli-

nacetyltransferázou (ChAT) z cholinu a acetylkoenzymu A (Tuček, 1983). Syntetizovaný acetyl-

cholin je transportován do synaptických váčků, ze kterých je uvolňován při depolarizaci zakon-

čení do synaptické štěrbiny. Acetylcholinesteráza (AChE) a butyrylcholinesteráza rozkládají 

uvolněný acetylcholin zpět na cholin a acetát. Tyto enzymy jsou odpovědné za rychlé „uklizení“ 

synaptické štěrbiny po každém výlevu acetylcholinu (Chatonnet and Lockridge, 1989). 

Uvolnění acetylcholinu z presynaptického zakončení samo o sobě nestačí k dalšímu 

přenosu signálu. K tomu je zapotřebí receptorů na postsynaptické membráně. Rozeznáváme dvě 

hlavní třídy acetylcholinových receptorů (AChR): nikotinové (nAChR) a muskarinové (mA-

ChR). Objev dvou tříd AChR učinili vědci již v první polovině 20. století, a to na základě odpo-

vědí zprostředkovaných prostřednictvím agonistů – muskarinu (jedu muchomůrky červené) a 

nikotinu. 

 

2.2.2 Receptory pro acetylcholin nikotinového typu 
 

Nikotinové acetylcholinové receptory jsou acetylcholinem otvírané iontové kanály, 

které patří do skupiny iontových kanálů otvíraných ligandem (Sargent, 1993; Dani, 2001). Na-

cházejí se na periferii i v centrálním nervovém systému. Skládají se z pěti podjednotek oriento-

vaných okolo centrálního iontového kanálu. Periferní nAChR na nervosvalové ploténce se sklá-

dají ze dvou podjednotek α1 a dále podjednotek β1, γ a δ nebo ε u embryonální tkáně. Nervové 

nAChR můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje receptory složené z kombinací 
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Obrázek 1: Liché a sudé podtypy mAChR a jejich hlavní signální dráhy 
(podle Conna et al., 2009)  

podjednotek α2, α3 nebo α4 s β2 a β4 podjednotkami, někdy také s β5. Tyto nAChR neváží α-

bungarotoxin (α-Bgt). Do druhé skupiny se zařazují nAChR tvořené z α7, α8 nebo α9 podjedno-

tek, které mohou tvořit homooligomery. Na rozdíl od první skupiny váží α-Bgt (Lindstrom et al, 

1996). Díky tomu, že existují četné podjednotkové variace, jsou i nAChR velmi rozmanité ve 

svých funkčních a farmakologických charakteristikách. V jedné oblasti mozku se může nacházet 

více subtypů nAChR a v některých částech mozku může jeden neuron exprimovat na svém po-

vrchu zároveň více typů nAChR (Albuquerque et al., 1996). 

 

2.2.3 Receptory pro acetylcholin muskarinového typu 
 

Struktura i další přenos signálu muskarinových receptorů jsou zcela odlišné od nikoti-

nových. AChR muskarinového typu jsou metabotropními receptory řadícími se do široké rodiny 

receptorů spřažených s heterotrimerními G-proteiny, které se skládají z podjednotek α, β a γ. 

Muskarinové receptory tvoří jediná bílkovina obsahující sedm transmembránových α-helixů 

(TM I–TM VII) spojených třemi extracelulárními (o1–o3) a třemi intracelulárními (i1–i3) klič-

kami (Wess, 1996). Právě transmembránové segmenty, které tvoří ortosterické vazebné místo 

receptoru, představují oblasti s nejvyšší mírou homologie mezi jednotlivými podtypy mAChR. 

Naopak největší variabilitu nalezneme v oblasti třetí intracelulární kličky, která se účastní při 

interakci s G-proteiny.  

Muskarinové receptory se spřahují s různými typy G-proteinů a liší se i v buněčných 

odpovědích, které acetylcholin svou vazbou na receptor vyvolá. Liché podtypy muskarinových 

receptorů (M1, M3, 

M5) předávají signál 

do buňky zejména G-

proteiny označova-

nými jako Gq nebo 

G11, které aktivují 

PLC. Liché podtypy 

se rovněž spřahují 

s Gs G-proteiny, je-

jichž α podjednotka stimuluje aktivitu adenylátcyklázy, enzymu syntetizujícího cAMP z ATP, 

a tím i syntézu cAMP. Sudé podtypy mAChR (M2, M4) se přednostně spřahují s jinými typy G-

proteinů – Gi a Go, které inhibují činnost adenylátcyklázy. V důsledku poklesu hladiny cAMP 

dochází i ke snížení protein-kinázou A zprostředkované fosforylace různých buněčných proteinů 
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či transkripčních faktorů (Jones et al., 1988; Loffelholz, 1996). Uvolněný dimer podjednotek βγ 

ovlivňuje iontové kanály, například tlumí vtok vápníku napěťově řízenými vápníkovými kanály 

v nervových zakončeních a tím stimulované uvolňování mediátorů (Herlitze et al., 1996) nebo 

zvyšuje vodivost draslíkových kanálů v srdci (Logothetis et al., 1987), což se projevuje negativ-

ně chronotropním a negativně inotropním účinkem. 

 

2.2.3.1 Lokalizace muskarinových acetylcholinových receptorů  

Acetylcholin je velice významným neurotransmiterem v mozku a tamtéž hrají důležitou 

roli i muskarinové receptory. Nicméně ACh zároveň také představuje neuropřenašeč s velice 

širokou působností v PNS, a to v obou jeho součástech – somatickém i viscerálním nervovém 

systému. Acetylcholin je výhradním neurotransmiterem na nervosvalové ploténce (kde ovšem 

působí přes nAChR), ale také pregangliovým neuropřenašečem sympatiku. Parasympatikus do-

konce obsahuje pouze cholinergní vlákna. Není proto příliš překvapující, že mAChR nalezneme 

v celé řadě tkání a orgánů.  

 

2.2.3.1.1 Výskyt mAChR v periferních orgánech 

Kromě výše zmíněného srdce se muskarinové receptory vyskytují i v mnoha dalších 

tkáních, a to v různém podtypovém zastoupení. Jednou z nich je detruzor – hladká svalovina, 

která se podílí na vypuzování moči při močení. Nacházejí se tu všechny podtypy mAChR, ale M2 

a M3 převládají s tím, že prvně jmenovaných je třikrát více (Wang et al., 1995). Je ovšem zají-

mavé, že na kontrakci tohoto svalu se hlavně podílejí minoritní M3 receptory (Chess-Williams et 

al., 2001). Vazba acetylcholinu na M3 mAChR je rovněž původcem kontrakcí hladké svaloviny 

dýchací trubice (Fryer and Jacoby, 1998) a svaloviny dělohy (Choppin et al., 1999). Parasympa-

tický nervový systém hraje klíčovou roli v produkci slin tím, že stimuluje buňky acinů slinných 

žláz. V podčelistních a podjazykových žlázách nalezneme M1 a M3 receptory, zatímco 

v příušních slinných žlázách se vyskytuje hlavně M3 (Culp et al., 1996, Watson et al., 1996). M2 

a M3 podtypy mAChR jsou rovněž považovány za funkčně nejdůležitější v gastrointestinálním 

traktu. A opět M2 převažují nad M3, tentokrát ještě výrazněji (Gómez et al., 1992). A stejně jako 

ve slinných žlázách, i ve střevě zřejmě M3 receptory zajišťují více funkčních odpovědí (Chiba et 

al., 2002). Všech pět podtypů muskarinových receptorů (s převahou M3) se nachází v lidském 

oku (Gil et al., 1997). Převažující M3 receptor se nachází v musculus sphincter pupillae, což je 

sval zodpovědný mimo jiné za zornicový reflex. Myši bez funkčního M3 receptoru mají v klidu 

větší průměr rohovky než normální myši, což podporuje představu, že M3 se podílejí na kontrole 
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kontrakce musculus sphincter pupillae. Zřejmě M2 a M3 receptory jsou dvěma nejdůležitějšími 

mAChR zajišťujícími funkční odpovědi parasympatiku (Bymaster et al., 2003).  

 

2.2.3.1.2 Výskyt mAChR v centrálním nervovém systému 

Muskarinové receptory tvoří významnou součást různorodé receptorové palety centrál-

ního nervového systému. Zatímco v periferních tkáních jsou nejrozšířenějšími a funkčně nejdů-

ležitějšími podtypy M2 a M3, v CNS se nejhojněji vyskytují M1, M2 a M4 (Levey et al., 1991). 

Podtypy M3 a M5 tu nalezneme také, ale v menším množství. 

M1 receptory tvoří významnou část celkového množství muskarinových receptorů ve 

frontální části mozku (v kůře, hipokampu či striatu až kolem 50 %). Naopak zastoupení M1 zna-

telně klesá v kaudálním směru – v talamu a hypotalamu jich je okolo jedné čtvrtiny a ve Varolo-

vě mostu, mozečku a prodloužené míše ještě několikrát méně (Wall et al., 1991). M1 receptory se 

nacházejí v pyramidálních buňkách všech vrstev kůry mozku, zejména ve vrstvách II, III a VI. 

Nacházejí se na tělech neuronů a dendritech, což je v souladu s rolí M1 jako hlavního muskari-

nového postsynaptického receptoru (Levey et al., 1991).  

Také M2 receptory jsou velice hojné v CNS. Jejich hustota v rámci celého mozku se 

zdá být přibližně konstantní. V poměru k ostatním muskarinovým receptorům je nejvíce M2 re-

ceptorů v kaudálnějších částech mozku jako jsou mozeček, prodloužená mícha, Varolův most, 

ale také v mezimozku – hypotalamu a talamu. Naproti tomu struktury předního mozku obsahují 

relativně méně M2 receptorů (Li et al., 1991). Na rozdíl od M1 receptorů M2 receptory slouží do 

značné míry jako autoreceptory cholinergních neuronů (Levey et al., 1991). 

V porovnání s předchozími dvěma subtypy mAChR je míra výskytu M3 v CNS zna-

telně nižší a tvoří přibližně 5–10 % veškerých receptorů. M3 receptory jsou roztroušeny po celém 

mozku, ale v malých a oddělených neuronálních subpopulacích. Najdeme je např. v korových 

oblastech limbického systému, striatu, hipokampu, předních jádrech talamu či jádrech Varolova 

mostu (Levey et al., 1994).    

M4 naopak patří mezi hojnější podtypy mAChR. Ve velkém počtu se nacházejí 

v mozkové kůře a v mnoha jejích částech se místa výskytu M4 překrývají s M1. Velmi mnoho M4 

receptorů se nalézá v okcipitální kůře, která představuje primární zrakovou oblast. Z podkoro-

vých částí mozku je nejvíce M4 receptorů v nucleus caudatus a putamen a také v globus pallidus. 

V souladu s vysokou hustotou M4 receptorů v primární zrakové kůře se M4 ve velké míře vysky-

tují také v jádrech, přes které prochází zraková dráha – v nucleus geniculatus lateralis a collicu-

lus superior (Ferrari-Dileo et al., 1994). Stejně jako M2 slouží i M4 jako presynaptické autorecep-
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Obrázek 2: Schematické znázornění důležitých 
cholinergních projekčních drah z bazální části 
čelního laloku (BF) do amygdaly (A), hipokampu 
(H) a mozkové kůry včetně prefrontální (PFC). 
Převzato ze Stahl's Essential Psychopharmacolo-
gy Online 
(http://stahlonline.cambridge.org/about_nei.jsf). 

tory, a to hlavně ve striatu, zatímco M2 zastávají tuto funkci hlavně v hipokampu a mozkové 

kůře (Zhang et al., 2002).   

Rozmístění M5 je charakteristické tím, že je nejhustší v nejokrajovějších částech 

mozkové kůry a také v nucleus caudatus a putamen. Také v substantia nigra a ventrotegmentální 

oblasti se nacházejí M5 receptory. V hipokampu se M5 nacházejí v malých oddělených subpopu-

lacích nervových buněk. Téměř žádné M5 nenajdeme v mozkovém kmeni (Reever et al., 1997).  

 

2.2.3.2 Cholinergní systém v mozku 

Centrální cholinergní systém obsahuje šest hlavních oblastí označovaných Ch1–Ch6, 

z nichž vybíhají projekční dráhy do dalších struktur centrálního nervového systému (Mesulam et 

al., 1983; Mesulam, 1990 a 2004). Velmi 

významnou úlohu hrají oblasti Ch1–Ch4 lo-

kalizované v bazální části frontálního 

mozkového laloku, které společně s oblastmi 

Ch5 a Ch6 nacházejícími se v mozkovém 

kmeni tvoří retikulární aktivační systém. 

Cholinergní komplex bazální části čelního 

laloku se skládá z nucleus septalis medialis 

(Ch1), diagonálního Brocova svazku (Ch2, 

Ch3) a nucleus basalis Meynerti (Ch4). 

Všechny neurony z oblastí Ch1–Ch4 obsahu-

jí AChE, ChAT a jsou jedinými neurony v 

centrálním nervovém systému dospělého 

člověka, které exprimují velké množství re-

ceptoru nervového růstového faktoru. Pokusy na zvířecích modelech ukázaly, že Ch1 a Ch2 za-

jišťují hlavní cholinergní inervaci pro hipokampus, Ch3 pro čichové struktury a Ch4 pro mozko-

vou kůru (včetně limbických struktur jako jsou hipokampus, entorhinální kůra a amygdala) – do 

různých korových oblastí přichází cholinergní inervace z různých částí nucleus basalis Meynerti. 

Dva vysoce organizované a navzájem oddělené svazky cholinergních vláken (označované jako 

laterální a mediální) vybíhají z nucleus basalis do mozkové kůry. Mediální svazek zajišťuje cho-

linergní inervaci pro oblast cingulární kůry a spojuje se s laterálním svazkem uvnitř okcipitálního 

laloku. Laterální svazek se dělí na dvě větve a inervuje zbylé oblasti neokortexu – tedy frontální, 

parietální a temporální (Selden et al., 1998). 
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Mozková kůra vykazuje ve všech vrstvách poměrně hustou síť axonů cholinergních 

neuronů. Nejvíce jich je v povrchových vrstvách (vrstvy I, II, a svrchní část III. vrstvy). Většina 

korových cholinergních vláken je nemyelinizovaných a vytváří synapse „en passant“ s mnoha 

dalšími neurony přítomnými v mozkové kůře. Acetylcholin uvolněný z presynaptického zakon-

čení cholinergního axonu v mozkové kůře působí na nikotinové či muskarinové acetylcholinové 

receptory. Muskarinové receptory v savčí mozkové kůře převažují. Kromě postsynaptických 

receptorů obsahují cholinergní axony též presynaptické autoreceptory, které se účastní regulace 

výlevu acetylcholinu. 

Cholinergní dráhy prostupují celou mozkovou kůrou, mohou tedy ovlivňovat všechny 

stránky chování a vědomí. Kromě toho propojení cholinergních drah s retikulárním aktivačním 

systémem naznačuje, že tyto dráhy jsou obzvláště podstatné pro udržování pozornosti. Souvislost 

cholinergního systému s pozorností pramení hlavně z bohatého zastoupení cholinergních synapsí 

v mozkové kůře a z neuromodulačních účinků acetylcholinu. Vztah k paměti lze vysvětlit vyso-

kou četností cholinergních zakončení v hipokampu, entorhinální kůře a amygdale (Mesulam, 

2004). 

 

2.2.3.3 Struktura muskarinových receptorů 

Muskarinové acetylcholinové receptory patří do rozsáhlé rodiny receptorů, které jsou 

strukturně odvozené od rhodopsinu – proteinu obsaženého v sítnici, který obsahuje sedm 

transmembránových α-helixů. Transmembránové segmenty představují oblasti s nejvyšší mírou 

homologie nejen mezi jednotlivými podtypy mAChR, ale také i v rámci celé velké rodiny recep-

torů spřažených s G-proteiny. Pokud porovnáme aminokyselinové sekvence jednotlivých podty-

pů mAChR, je vidět, že rozdíly v délkách pramení z odlišností v extracelulárním N-konci, cyto-

plazmickém C-konci a třetí intracelulární kličce. Zbývající části proteinu – tedy transmembráno-

vé α-helixy, všechny tři extracelulární kličky a první dvě intracelulární kličky jsou u všech pod-

typů mAChR stejně dlouhé. Existuje 63% shoda mezi podtypy muskarinových receptorů v ami-

nokyselinovém složení sedmi transmembránových úseků lidských mAChR a bylo zjištěno, že 

většina odlišností v těchto úsecích pramení z konzervativních záměn aminokyselin. Díky značné 

míře homologie mezi transmembránovými α-helixy existuje v současnosti pouze velice málo 

podtypově specifických agonistů či antagonistů. Zcela jiná situace panuje v oblasti třetí intrace-

lulární kličky. Ta zahrnuje 34–45 % všech aminokyselin v proteinu a mezi jednotlivými podtypy 

vykazuje značné délkové variace. Porovnáním sekvencí vychází najevo, že liché a sudé podtypy 

mAChR vykazují vzájemné strukturní odlišnosti, které způsobují odlišné spřahování s G-

proteiny. 



25 
 

Celkové trojrozměrné uspořádání mAChR není zatím známo, nicméně trojrozměrná 

struktura hovězího rhodopsinu získaná na základě difrakční krystalové analýzy (Palczewski et 

al., 2000) a homologní modelování přinesly značný posun kupředu. 

Již poměrně dlouho je známo, že agonisté muskarinových receptorů musí nést pozitiv-

ní náboj k tomu, aby se 

mohli na receptor na-

vázat a aktivovat jej 

(Burgen, 1965). Z toho 

vyplývá potřeba kom-

plementárního zápor-

ného náboje ve vazeb-

ném místě receptoru 

(Ehlert and Delen, 

1990). Nositelem toho-

to klíčového záporné-

ho náboje je karboxy-

lová skupina na vysoce 

konzervovaném aspar-

tátu (v pozici 105 v případě lidského M1 mAChR) ve třetím TM úseku (Curtis et al., 1989). Zá-

měna Asp v pozici 105 za Asn v M1 receptoru má za následek 

znemožnění vazby agonisty a jeho aktivaci (Fraser et al., 1989). 

Kromě toho jsou pro vazbu agonistů dále podstatné tyroziny ve 

třetím, šestém a sedmém a threoniny v pátém TM úseku (Wess, 

1995). Těchto šest aminokyselin se nachází u všech mAChR, 

ale u ostatních GPCRs je najdeme velmi zřídka.  

Agonisté se váží na receptor z extracelulární strany, 

což vede ke spřažení a aktivaci G-proteinu na straně intracelu-

lární. Jako ostatní GPCR, i muskarinové receptory jsou mem-

bránovými „přepínači“, které přecházejí z inaktivního do aktiv-

ního stavu na základě vazby příslušného agonisty. Tento děj 

zahrnuje narušení určitých intramolekulárních interakcí a utvo-

ření jiných, což je následováno aktivací G-proteinu. Na vazbě 

acetylcholinu se tu podílejí vnitřní strany TM IV a TM VII ob-

Obrázek 3 : Schéma M1 receptoru s jeho orientací v membráně, mís-
tem vazby G-proteinu a některými důležitými aminokyselinovými 
zbytky (podle: Hulmeho et al., 2003)

Obrázek 4: Model M1 recep-
toru vypracovaný na zákla-
dě „navlečení“ jeho primár-
ní struktury na molekulu 
rhodopsinu (podle: Hulme-
ho et al., 2003) 
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sahující aromatické aminokyseliny. Ty společně s TM III a VI zformují jakousi „klec“ okolo 

pozitivně nabitého ACh. To pravděpodobně vede k pootočení a posunu TM III, VI a VII a akti-

vaci receptoru. Důležitou dvojroli při změně stavu z inaktivního na aktivní má zřejmě silně kon-

zervovaný aminokyselinový motiv NSXXNPXXY v transmembránovém segmentu VII. Tyto 

aminokyseliny nejspíš prostřednictvím intramolekulárních kontaktů stabilizují receptor 

v inaktivní formě. Po navázání agonisty dochází k narušení těchto interakcí a vytvoření nových, 

které jsou klíčové pro udržení receptoru v aktivovaném stavu a také pro vazbu G-proteinu (Lu et 

al., 2001, Hulme et al., 2003).  

Všechny podtypy mAChR kromě ortosterického vazebného místa pro acetylcholin 

disponují ještě alosterickými vazebnými místy pro alosterické ligandy. Pro muskarinové recepto-

ry je charakteristické, že aktivace alosterickými agonisty je funkčně téměř nerozlišitelná od akti-

vace klasickým agonistou karbacholem, tedy tím, který se váže do ortosterického vazebného 

místa. Platí to jak pro liché, tak pro sudé podtypy (Jakubík et al., 1996). Pro vazbu alosterického 

ligandu na mAChR jsou rozhodující druhá a třetí extracelulární klička a také zevní část TM VII. 

Tyto oblasti receptoru jsou méně evolučně zakonzervované než transmembránové helixy, a tedy 

představují místa využitelná  pro vazbu podtypově selektivních ligandů (Gregory et al., 2007) 

s možným terapeutickým využitím.   

 

2.2.3.4 Specifické vlastnosti M1 receptorů 

Muskarinové receptory lokalizované v CNS hrají důležitou roli ve vyšších kognitiv-

ních procesech, jakými jsou učení a paměť. Všeobecně se má za to, že právě M1 receptory jsou 

v tomto ohledu velice významné. Myši neexprimující M1 receptor vykazují četné kognitivní po-

ruchy, zejména v pracovní paměti a také v ukládání do dlouhodobé paměti. Ovšem v některých 

ohledech dochází naopak k posílení paměťových funkcí. Dá se říct, že M1 receptory jsou pod-

statné pro správnou činnost mozkové kůry, udržování paměti a pro udržování interakcí mezi 

mozkovou kůrou a hipokampem. Méně pravděpodobné se zdá, že jsou nezbytné pro generování 

paměťových stop v hipokampu jako takovém (Anagnostaras et al., 2003). Kromě toho hrají M1 

receptory důležitou roli také v kontrole lokomoce, protože myši bez funkčních M1 jsou hyperak-

tivní a navazují také více sociálních kontaktů, což ale zřejmě pramení z pozorované hyperaktivi-

ty. Nutno podotknout, že tyto hyperaktivní myši nevykazovaly téměř žádné nedostatky 

v procesech učení a paměti souvisejícími s hipokampem (Miyakawa et al., 2001). S procesy uče-

ní a paměti souvisí též synaptická plasticita. Zdá se, že ze všech podtypů mAChR je M1 receptor 

(vedle své významné role coby regulátora fosfolipázy C) velmi důležitým aktivátorem MAPK 

(mitogen-activated protein kinase) v mozkové kůře (Hamilton and Nathanson, 2001). MAPK 



27 
 

jsou známé tím, že hrají zásadní roli právě v regulaci synaptické plasticity (Orban et al., 1999). 

Předpokladem synaptické plasticity je dlouhodobá potenciace. Acetylcholin dokáže svou vazbou 

na M1 mAChR posilovat LTP na excitačních synapsích v myším hipokampu. U myší bez funkč-

ního M1 receptoru je sice LTP jako taková nenarušena, ale posilující efekt acetylcholinu se nedo-

stavuje (Shinoe et al., 2005). Pro tyto vlastnosti jsou muskarinové M1 receptory považovány za 

vhodný terapeutický cíl u kognitivních poruch. 

Jako ostatní liché podtypy mAChR se i M1 receptor přednostně spřahuje s G-proteiny 

třídy Gq/11, které aktivují fosfolipázu C (Felder, 1995). Nicméně bylo rovněž zjištěno, že je scho-

pen aktivovat i jiné buněčné signální dráhy, a to díky interakci s dalšími typy G-proteinů, jako 

např. Gi (Offermanns et al., 1994) nebo Gs (Burford and Nahorski, 1996). M1 receptor je tedy 

v reakci na vazbu ortosterického agonisty karbacholu schopen aktivovat více efektorů prostřed-

nictvím několika odlišných signálních drah. Vazba agonisty do ortosterického vazebného místa 

probíhá ve dvou po sobě jdoucích krocích. Ortosterické vazebné místo M1 receptoru má totiž dvě 

za sebou uspořádané části – jednu okrajovou a jednu centrální. Agonista se nejprve váže do okra-

jové části a následně se přesouvá do centrální části, na kterou se váže s vyšší afinitou než na 

okrajovou část (Jakubík et al., 2000). 

Zajímavá z hlediska možného terapeutického využití je alosterická modulace M1 mA-

ChR. Mezi ligandy s agonistickým účinkem a funkční selektivitou pro M1 receptory patří xano-

melin či AC-42. Xanomelin se váže se srovnatelnou afinitou na všechny podtypy mAChR, ale ve 

funkčních pokusech aktivuje hlavně M1 receptor. Xanomelin (jak bude podrobněji popsáno dále) 

se chová jako plný agonista M1 receptorů (tedy jeho vazba vede ke spřahování receptoru s Gq 

a aktivaci PLC), ale způsob jeho interakce s tímto receptorem je odlišný od klasických agonistů, 

mezi něž patří přirozený mediátor acetylcholin nebo jeho nehydrolyzovatelný analog karbachol. 

Je totiž schopen se nejen reverzibilně vázat do klasického (ortosterického) vazebného místa na 

receptoru, ale také se následně neodmyvatelně vázat ještě do jiného, ektopického místa a odtud 

dlouhodobě receptor aktivovat (Christopoulos et al., 1998, Jakubík et al., 2002). Také látka AC-

42 způsobuje svým navázáním se na receptor masivní stimulaci štěpení fosfolipidů a mobilizaci 

nitrobuněčných vápenatých iontů. AC-42 se váže do jiného místa než ortosterického – AC-42 

dokáže aktivovat i receptory s bodovými mutacemi klíčových aminokyselin, které jsou nezbytné 

pro vazbu ortosterického agonisty karbacholu (Spalding et al., 2002) a chová se jako alosterický 

agonista (Langmead et al., 2006). Podobně jako někteří ortosteričtí agonisté je i alosterický ago-

nista AC-42 schopen stimulovat produkci cAMP, což je vyvoláno spřažením receptoru s Gs G-

proteiny. Je tedy zřejmé, že stejně jako ortosteričtí, i alosteričtí agonisté vyvolávají specifické 

konformační změny vedoucí k aktivaci specifických signálních drah (Thomas et al., 2008). 
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Cholinergní neurotransmise je výrazně oslabena při Alzheimerově nemoci (AD), která 

velice vážně narušuje kognitivní procesy. K postižení cholinergního systému při ní dochází na 

mnoha úrovních a muskarinové receptory nejsou výjimkou. M1 receptory, hojně zastoupené 

zejména v mozkové kůře a hipokampu, se v mozcích postižených lidí (v jejich frontální a parie-

tální kůře) nacházejí v takřka nezměněné hustotě. Naproti tomu funkce těchto receptorů se vli-

vem nemoci zhoršuje. Ukázalo se totiž, že závažnost příznaků demence dobře koreluje s mírou 

narušení spřahování korových M1 receptorů s G-proteiny. Zatímco v temporální kůře se takovéto 

poruchy funkce vyskytují u lidí s lehkou i těžkou demencí, ve frontální kůře k nim dochází až 

v pokročilé fázi nemoci (Tsang et al., 2006). Poruchy funkce M1 receptorů zřejmě také souvisí 

s dalším jevem typickým pro AD, kterým je nadměrná produkce β-amyloidu. Ten může následně 

agregovat do podoby plaků, které mají negativní vliv na okolní neurony. Stimulace M1 receptorů 

vede k tomu, že místo β-amyloidu vzniká solubilní fragment, který plaky nevytváří (Nitsch et al., 

1992). 

 
2.2.3.5 Specifické vlastnosti M2 receptorů 

Sudé podtypy mAChR se preferenčně spřahují s jinými typy G-proteinů, než je tomu u 

lichých podtypů, a to s Gi/o G-proteiny, které inhibují adenylátcyklázu a snižují koncentraci 

cAMP v buňce (Caulfield, 1993). Při vyšších koncentracích agonisty (u karbacholu desítky µM) 

jsou M2 receptory schopny koncentraci cAMP zvyšovat prostřednictvím Gs G-proteinů. Jsou-li 

buňky před stimulací agonistou preinkubovány s pertussis toxinem, který inaktivuje Gi/o G-

proteiny, je nárůst koncentrace cAMP ještě větší (Jakubík et al., 1996, Michal et al., 2001). Sti-

mulační účinek karbacholu na aktivitu adenylátcyklázy je mnohem více ovlivněn receptorovou 

desenzitizací a během dlouhodobé aktivace receptoru odezní rychleji než inhibiční účinek. Sti-

mulační efekt karbacholu je rovněž podmíněn dostatečně vysokou hustotou receptorů, díky které 

se receptor začne spřahovat s méně preferovanými typy G-proteinů, což vede k výše popsané 

aktivaci adenylátcyklázy (Tuček et al., 2001). Krom Gs G-proteinů se M2 receptory mohou spřa-

hovat i s Gq a tím stimulovat hydrolýzu fosfoinositidů (Michal et al., 2007).  

Kromě svých funkcí v periferních orgánech (např. snižování srdeční frekvence) se M2 

receptory podílejí na regulaci četných procesů v CNS. Neselektivní agonista muskarinových 

receptorů oxotremorin způsobuje u normálních myší masivní třes postihující celé tělo a hypo-

termii a také vede k snížení vnímání bolesti. V případě M2-deficientních myší nebyl po podání 

oxotremorinu pozorován ani svalový třes ani pokles tělesné teploty a antinociceptivní účinky 

agonisty se rovněž neprojevily (Gomeza et al., 1999a). Vzhledem k tomu, že se M2 receptory 

nacházejí mimo jiné v hipokampu, není překvapivé, že se účastní také kontroly kognitivních 
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funkcí. Muskarinové M2 receptory slouží v CNS hlavně jako presynaptické autoreceptory, které 

regulují výlev acetylcholinu, a to hlavně v mozkové kůře a hipokampu (Zhang et al., 2002). Re-

gulační účinek na výlev neurotransmiteru spočívá v inhibici napěťově závislých N- a P/Q-typů 

Ca2+ kanálů presynaptického zakončení. Jejich aktivační práh pro depolarizaci se tím dostává na 

zápornější hodnotu (Shapiro et al., 1999). V souvislosti s jejich presynaptickou lokalizací bylo 

pozorováno, že selektivní antagonista M2 receptorů SCH 57790 může blokováním M2 autorecep-

torů a následným zvýšeným uvolňováním acetylcholinu zlepšovat kognitivní funkce u laborator-

ních hlodavců i primátů (Carey et al., 2001). Nicméně zdá se, že vyřazení všech M2 receptorů 

z funkce vede ke zhoršení pracovní paměti a také hipokampální synaptické plasticity spojené 

s deficity v krátkodobé a dlouhodobé potenciaci (Seeger et al., 2004). V souladu s lokalizací M2 

receptorů na presynaptických zakončeních bylo pozorováno, že u myší bez funkčních M2 recep-

torů dochází k výrazným změnám doprovázejícím výlev ACh jak za fyziologických situací, tak 

v důsledku farmakologického zásahu. Tyto neurochemické změny jsou doprovázeny horšími 

výsledky v behaviorálních testech, což naznačuje, že nesprávná kontrola hladiny acetylcholinu 

přispívá ke kognitivním poruchám způsobeným absencí M2 receptorů (Tzavara et al., 2003). 

Na rozdíl od M1 receptorů, jejichž počet v mozkové kůře během progrese AD nijak 

významně neklesá, se množství M2 receptorů snižuje. Je to v souladu s jejich převažující lokali-

zací na presynaptických zakončeních cholinergních neuronů, které vlivem nemoci degenerují 

(Mash et al., 1985).  

 

2.2.3.6 Specifické vlastnosti M3 receptorů 

M3 receptory, stejně jako ostatní liché podtypy mAChR, se preferenčně spřahují 

s Gq/11 G-proteiny (Bräuner-Osborne and Brann, 1996). Ovšem stejně jako dva předchozí podty-

py dovedou i M3 receptory aktivovat i další signální kaskády. Po vazbě karbacholu může dochá-

zet k růstu koncentrace cAMP, čemuž předchází aktivace Gs G-proteinů (Burford et al., 1995). 

Karbachol může ovšem vyvolat i inhibici adenylátcyklázy prostřednictvím Gi G-proteinů (Of-

fermanns et al., 1994). 

M3 receptory na periferii jsou mimo jiné důležité pro tvorbu slin. Muskarinový agonis-

ta pilokarpin, který se užívá i v klinické praxi při poruchách funkce slinných žláz, ovšem kromě 

přímé stimulace buněk žlázového parenchymu působí i na centrální mAChR. Hypotalamické M3 

receptory hrají zřejmě důležitou roli v příjmu potravy. Myši neexprimující M3 receptor vykazují 

výrazně snížený příjem potravy, jejich hmotnost je nižší oproti kontrolní skupině, mají menší 

tukové zásoby a velmi nízkou hladinu leptinu a insulinu (Yamada et al., 2001b). Snížený příjem 

potravy je však pravděpodobně způsoben poruchou sekrece slinných žláz. Zdá se, že M3 recepto-
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ry jsou nezbytně důležité pro správnou regulaci spánku, přesněji řečeno jeho REM fáze (Gou-

tagny et al., 2005, Sakai and Onoe, 1997). U myší bez funkčních M3 receptorů dochází ke zkrá-

cení celkové doby trvání REM spánku (u myší neexprimujících M2 a M4 receptory se omezení 

REM fáze neprojevuje). Navíc se u nich objevují poruchy v theta rytmu (maxima dosahují niž-

ších hodnot). Vypadá to, že acetylcholin svou signalizací přes M3 receptory přispívá velkou mě-

rou ke správnému průběhu REM spánku, ale nepřispívá k jeho vzniku. Podobně jako je tomu 

u M1 receptorů, i stimulace M3 receptorů in vitro přispívá ke snižování sekrece β-amyloidu v tom 

smyslu, že štěpení prekurzoru amyloidu vede k tvorbě a následné sekreci solubilních fragmentů 

(Nitsch et al., 1992). 

 

 
2.2.3.7 Specifické vlastnosti M4 receptorů 

Jako druhý zástupce sudých podtypů mAChR se i M4 receptor přednostně spřahuje 

s G-proteiny třídy Gi/o, čímž dochází k inhibici adenylátcyklázy (Caulfield, 1993). Existují rozdí-

ly ve specifitě spřahování M2 a M4 s Gi/o proteiny – zatímco M2 mAChR se dovede spřahovat 

s Giα-1, Giα-2, Giα-3 a Goα, M4 receptor přenáší signál do buňky přednostně přes Giα-2 a Goα. Je 

vidět, že tyto dva receptory inhibují adenylátcyklázu rozdílnou sestavou G-proteinů (Migeon et 

al., 1995). Podobně jako M2 receptory, i M4 podtyp se za určitých okolností může spřahovat s Gs 

G-proteiny a stimulovat adenylátcyklázu. Závisí to hlavně na hustotě receptorů a koncentraci 

agonisty (Dittman et al., 1994). 

Značnou část M4 receptorů, podobně jako u M2 receptorů, představují presynaptické 

autoreceptory účastnící se kontroly výlevu acetylcholinu z cholinergních zakončení. Na rozdíl od 

M2 receptorů zastávají tuto regulační úlohu především ve striatu (Zhang et al., 2002). Regulační 

mechanismus je obdobný M2 receptorům (Shapiro et al., 1999). V hipokampu se M4 efektivně 

doplňují s M2 – zatímco M4 se účastní tonické kontroly bazální hladiny acetylcholinu, M2 hrají 

důležitou roli zejména v době, kdy jsou neurony aktivní a dochází ke zvýšenému výlevu ACh 

(Tzavara et al., 2003). Role M4 receptorů souvisí mimo jiné se synaptickou plasticitou ve striatu, 

která je závislá na hladině acetylcholinu. U myší neexprimujících M4 (a také myší bez obou 

muskarinových autoreceptorů, tedy M2 i M4), u kterých se dá předpokládat zvýšená hladina 

ACh, nedochází k žádným změnám v indukci LTP, ale zato se u těchto myší ve striatu prakticky 

neobjevuje dlouhodobá deprese (LTD). Ta se znovuobjeví poté, co se sníží hladina acetylcholinu 

(Bonsi et al., 2008). Většina cholinergních neuronů v mozku jsou projekční neurony cholinerg-

ních jader v bazálním mozku, které inervují mozkovou kůru a hipokampus. Nicméně ve striatu, 

které se jako součást extrapyramidového systému významně podílí na kontrole motoriky, mají 
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cholinergní neurony charakter interneuronů, které zajišťují velmi hustou lokální cholinergní 

inervaci této části mozku (Zhou et al., 2002). M4 receptory se ve striatu i dalších strukturách 

předního mozku nacházejí v hojném množství. Na striatálních projekčních neuronech se vysky-

tují společně s dopaminergními receptory typu D1 (Ince et al., 1997), jejichž funkce úzce souvisí 

s kontrolou lokomoce. Té se ale účastní i M4 receptory. Myši postrádající funkční M4 receptory 

vykazují zvýšenou pohybovou aktivitu. Pokud je myším podán agonista D1 receptorů, nárůst 

lokomoce je oproti kontrolní skupině myší ještě výraznější (Gomeza et al., 1999b). V nucleus 

accumbens, které je součástí striata, se u myší vlivem absence M4 receptorů zvyšuje bazální hla-

dina dopaminu. Také se u těchto zvířat projevuje zvýšená citlivost na psychostimulační látky 

(např. amfetamin), jejichž podání posiluje výlev dopaminu mnohem více než u kontrolních zvířat 

(Tzavara et al., 2004). Na striatálních membránách M4 receptory inhibují zvyšování hladiny 

cAMP vyvolané stimulací D1 receptorů (Olianas et al., 1996). Za fyziologických podmínek do-

pamin inhibuje činnost cholinergních interneuronů a s tím související výlev acetylcholinu. Inhi-

biční úlohu tu zastávají především dopaminergní D2 receptory (DeBoer et al., 1996, Maurice et 

al., 2004).  

Dysfunkce muskarinových M4 receptorů je spjata s projevy Parkinsonovy nemoci 

(PD) – neurodegenerativního onemocnění projevujícího se hlavně třesem, zpomalenými pohyby, 

ztuhlostí svalů a problémy s rovnováhou. Tyto motorické poruchy pramení z degenerace dopa-

minergních neuronů v pars compacta (součásti substantia nigra), která inervuje striatum. Při PD 

je úbytek dopaminu doprovázen posílením striatální cholinergní signalizace. Ukázalo se, že za 

zvýšenou hladinou acetylcholinu nestojí přímo ztráta aferentních dopaminergních vláken ve stri-

atu (a s ní související úbytek dopaminu, který by reguloval výlev ACh). Jako pravděpodobnější 

se jeví možnost, že snížení hladiny dopaminu způsobuje narušení funkce M4 autoreceptorů, kon-

krétně jejich schopnost modulovat napěťově závislé Ca2+ kanály presynaptického zakončení kon-

trolující výlev neuropřenašeče. Tato negativní změna souvisí se zvýšenou expresí RGS4 (Regu-

lator of G protein signaling 4) stimulujícího GTPázovou aktivitu α-podjednotek heterotrimerních 

G-proteinů. G-proteiny jsou následkem toho udržovány v inaktivním stavu a přenos signálu do 

buňky je oslaben (Ding et al., 2006, Pisani et al., 2007). Zvýšená hladina acetylcholinu poté při-

spívá k rozvoji nemoci, zejména svalového třesu a ztuhlosti. I proto se k léčbě Parkinsonovy 

nemoci vedle L-Dopa (prekurzoru dopaminu) používají též antagonisté mAChR (Lang and Lees, 

2002). A také tady se očekává, že velký posun kupředu by znamenali alosteričtí agonisté M4 re-

ceptorů.  
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2.2.3.8 Specifické vlastnosti M5 receptorů 

I M5 receptor se jako jeden z lichých podtypů mAChR preferenčně spřahuje s G-

proteiny třídy Gq/11 (Caulfield and Birdsall, 1998). Ovšem ani u tohoto podtypu neplatí absolutní 

specificita spřahování. Ukázalo se, že v buňkách označovaných jako A2058 (pocházejících 

z lidského melanomu) vyvolává aktivace endogenních M5 receptorů inhibici adenylátcyklázy, 

zatímco hydrolýza membránových fosfolipidů prostřednictvím PLC není téměř měřitelná (Kohn 

et al., 1996). Kromě toho je M5 receptor rovněž schopen aktivovat adenylátcyklázu díky spřažení 

s Gs G-proteiny, ovšem děje se tak s mnohem menší účinností než na M1 nebo M3 receptoru (Jo-

nes et al., 1991, Burford et al., 1995).  

M5 receptor je posledním z muskarinových receptorů, který byl naklonován, a jeho fy-

ziologická funkce zůstávala poměrně dlouho nejasná. To už ovšem dneska do značné míry ne-

platí. Je známo, že aktivace centrálních cholinergních neuronů hraje důležitou roli v regulaci 

relaxace a kontrakce cév a také průtoku krve v různých částech mozku (Hamel, 2004, Sato et al., 

2004). A tedy, narušená signalizace jak prostřednictvím neuronálních, tak i cévních mAChR 

může přispívat ke zhoršování paměti spojené s progresí Alzheimerovy nemoci. Má se za to, že 

pro správnou funkci cév jsou velice podstatné právě M5 receptory. Svědčí pro to jednak jejich 

výskyt v endotelu i svalovině mozkových cév (Tayebati et al., 2003), ale také výsledky pokusů 

s myšmi neexprimujícími tyto receptory. V mozcích těchto myší ztrácí acetylcholin schopnost 

roztahovat mozkové tepny a tepénky. Tento efekt je specifický pro cévní řečiště v mozku, proto-

že dilatace cév mimo mozek prostřednictvím acetylcholinu zůstává neporušená (Yamada et al., 

2001a). Užitím in vivo magnetické rezonanční angiografie bylo zjištěno, že tyto myši se vyzna-

čují trvalou konstrikcí cerebrálních tepen. Dále lze u nich pozorovat omezený průtok krve 

v mozkové kůře, hipokampu, bazálních gangliích či talamu. V hipokampálních pyramidových 

neuronech je tato dysfunkce dále spojená se sníženým počtem dendritických trnů, dendritickou 

atrofií a poklesem spontánní excitační aktivity. Navíc jsou u těchto myší narušené paměťové 

procesy spojené s hipokampem (Araya et al., 2006). Kromě toho se M5 receptory nacházejí 

v pars compacta černé substance, ze které vychází dopaminergní inervace striata a která je zdro-

jem striatálního dopaminu. Ztráta M5 mAChR vede ke snížení výlevu dopaminu vyvolaného 

stimulací tkáně muskarinovým agonistou. Maximální výlev dopaminu ovšem zůstává nenarušen, 

což naznačuje, že se na posilování uvolňování dopaminu podílejí i další podtypy mAChR (Ya-

mada et al., 2001a). Díky tomu, že M5 receptor je schopen modulovat výlev dopaminu, má jeho 

funkce také vliv na projevy chování (pocit uspokojení) vyvolané podáním opiátů i dalších drog 

způsobujících závislost. „Uspokojující“ efekt morfinu je výrazně nižší u myší bez funkčních M5 

receptorů. Kromě toho jsou u těchto myší výrazně redukovány i abstinenční příznaky indukova-
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né podáním naloxonu, což je kompetitivní antagonista µ-opioidních receptorů. Naproti tomu 

analgetické účinky morfinu zůstávají u těchto myší nezměněny (Basile et al., 2002). 

 
2.2.4 Shrnutí 
 

Acetylcholin hraje zásadní roli v neurotransmisi na periferii i v mozku. Váže se na dva 

typy receptorů: ionotropní nikotinové a metabotropní muskarinové. Zatímco v periferních orgá-

nech se nejhojněji z muskarinových receptorů vyskytují M2 a M3, v mozku M1, M2 a M4 recepto-

ry. Muskarinové receptory můžeme rozdělit na dvě velké skupiny podle typu G-proteinu, se kte-

rým se preferenčně spřahují – zatímco u lichých podtypů (M1, M3, M5) je to Gq/11, sudé podtypy 

(M2, M4) předávají signál do buňky především přes G-proteiny třídy Gi. Ortosterická vazebná 

místa všech mAChR vykazují značnou strukturní podobnost, což se odráží v tom, že 

v současnosti existuje pouze velice málo podtypově selektivních ligandů. Spektrum funkcí, které 

mAChR v mozku zastávají, je nesmírně široké (Tabulka 2). Dysfunkce mAChR souvisí mimo 

jiné s tak závažnými onemocněními, jakými jsou Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. Velké 

naděje jsou vkládány do selektivních alosterických ligandů mAChR hlavně díky tomu, že aloste-

rická aktivace mAChR je funkčně téměř nerozlišitelná od aktivace klasickým ortosterickým ago-

nistou karbacholem a že místo vazby alosterických ligandů je evolučně méně zakonzervované. 

Takové selektivní ligandy by představovaly takřka ideální léčebnou terapii s výrazně omezenými 

vedlejšími účinky. 
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Tabulka 2: Muskarinové receptory v mozku – shrnutí 
 

 hlavní lokalizace funkce patologické stavy selektivní ligandy a 
farmaka 

M1 mozková kůra,  
hipokampus, stria-
tum 

hlavní postsynaptic-
ký receptor; učení a 
paměť, LTP  

AD: počet receptorů ne-
klesá, ale objevují se 
poruchy ve spřahování s 
G-proteiny, oslabení 
transmise způsobuje ná-
růst Aβ  

xanomelin, AC-42, 
TBPB, 77-LH-28-1, 
pirenzepin 
 
  

M2 přibližně stejná 
hustota v celém 
mozku 

presynaptický auto-
receptor – kontrola 
výlevu ACh; kogni-
tivní funkce, moto-
rika, kontrola těles-
né teploty, vnímání 
bolesti 

AD: snížení počtu recep-
torů 

metoktramin, 
AF-DX116, 
AF-DX384  

M3 malé subpopulace 
– např. korová 
oblast limbického 
systému, striatum, 
hipokampus  

kontrola příjmu po-
travy, regulace 
spánku, zejména 
jeho REM fáze 

AD: oslabení transmise 
způsobuje nárůst Aβ   

p-
Hexahydrosiladifenidol, 
zamifenacin, 
darifenacin,  
4-DAMP  

M4 mozková kůra, 
nucleus caudatus a 
putamen, striatum 

autoreceptor; LTD, 
kontrola dopami-
nergní neuro-
transmise a odpově-
di na psychogenní 
látky   

PD: dysfunkce recepto-
rů→stoupá hladina 
ACh→třes 

Himbacin, 
Benzoaxinisochinolin, 
VU0010010, 
VU0152099, 
VU0152100 
 
 

M5 mozková kůra, 
nucleus caudatus, 
putamen, substan-
tia nigra, ventro-
tegmentální oblast

kontrola vazomoto-
riky a průtoku krve 
v mozku, paměť, 
modulace výlevu 
dopaminu  

AD: narušení cholinergní 
dilatace cév 

Nejsou známy.
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2.3. Cholinergní hypotéza Alzheimerovy nemoci 
 

Alzheimerova nemoc je progresivní neurodegenerativní mozkové onemocnění postihu-

jící především starší osoby. U postižených dochází nejprve ke zhoršování krátkodobé paměti 

a schopnosti učit se nové věci. V pozdějších fázích nemoci ztrácejí smysl pro orientaci, kontrolu 

nad svými emocemi, jejich chování se stává nepředvídatelným. Konečné stádium je charakteris-

tické naprostou závislostí na pečující osobě – pacienti přestávají být schopni samostatně se na-

jíst, jsou odkázáni na lůžko. V současnosti není nemoc vyléčitelná, ale moderní medikamenty 

dokážou její průběh zmírnit a tím i prodloužit životy pacientů. Alzheimerova nemoc se stává 

novodobým strašákem v celosvětovém měřítku. S neustále rostoucí délkou života přibývá i pří-

padů tohoto onemocnění. Čísla hovoří jasně. Mezi pětašedesátiletými lidmi jsou postižena zhru-

ba 2–3 %, každých 5 let se toto procento zdvojnásobuje. Ve skupině 80tiletých je postižena po-

lovina populace. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 20 miliónů lidí trpících AD. 

V České republice je to přibližně 80 tisíc osob. 

Ještě předtím, než došlo k objevu Alzheimerovy nemoci, považovali vědci demenci za 

jakousi „přirozenou progresi“ procesu stárnutí. Ani poté, co Alois Alzheimer poprvé tuto choro-

bu popsal, nebyla AD zpočátku odlišována od ostatních forem demence, dokonce se o AD ani 

nemluvilo jako o nemoci. Ovšem v sedmdesátých letech minulého století došlo k prudkému ná-

zorovému obratu, neboť neurologický a neurochemický výzkum zažily doslova boom. Průlom 

znamenaly studie provedené uprostřed 70. let, které ukázaly, že cholinergní neurony podléhají 

u lidí s AD rozsáhlé degeneraci. Ta postihuje nejen mozkovou kůru, ale i oblasti, ze kterých ve-

dou do kortexu cholinergní projekce (jedná se hlavně o bazální části čelního laloku), a v důsled-

ku znamená i pokles hladin enzymů cholinacetyltransferázy a acetylcholinesterázy. AD se stala 

„opravdovou“ nemocí s patofyziologií založenou na poškození cholinergního systému (Bowen et 

al., 1976, Perry et al., 1977, White et al, 1977). Následující výzkumy provedené na konci sedm-

desátých a potom v průběhu osmdesátých let přinesly další poznatky na poli cholinergních me-

chanismů. Mezi ně patřilo zjištění poklesu uvolňování ACh (Sims et al., 1980; Nilsson et al., 

1986) či ztráty cholinergních neuronů situovaných v nucleus basalis Meynerti (Whitehouse et al., 

1981). Tyto výsledky více a více přispívaly k názoru, že AD je primárně cholinergní nemoc 

a vedly k formulaci cholinergní hypotézy (Bartus et al., 1982, Francis et al., 1999, Doležal and 

Kašparová, 2003, Mesulam, 2004). Nicméně v dalších letech se ukázalo, že při Alzheimerově 

nemoci není cholinergní systém tím jediným poškozeným, a koncepce AD jako výlučně choli-

nergní nemoci začala pomalu ztrácet na pravdivosti. Přesto četná pozorování dokazují, že úloha 

cholinergních mechanismů v patogenezi AD je důležitá a zasluhuje si právem naši pozornost. 
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2.3.1 Poškození cholinergních neuronů při Alzheimerově nemoci 
 

Rozsáhlá ztráta cholinergní inervace v mozkové kůře bývá považována za typický pro-

jev pokročilého stádia Alzheimerovy nemoci. Nejvážnější dopad má v temporálních lalocích 

včetně entorhinální kůry, kde může být poškozeno až 80 % axonů cholinergních neuronů (Geula 

and Mesulam, 1996). Postižení korových cholinergních axonů je doprovázeno také odumíráním 

neuronů v nucleus basalis Meynerti. Je zajímavé, že na rozdíl od kortikální cholinergní inervace 

zůstávají cholinergní neurony striata a talamu téměř beze změny (Mesulam, 2004).  

Poškození a posléze odumírání cholinergních neuronů se projevuje úbytkem enzymů 

přítomných v presynaptických částech nervových zakončení. Bylo provedeno velké množství 

pokusů, které ukázaly 

citelný pokles aktivity 

ChAT v temporálním 

laloku a kůře frontální-

ho a parietálního laloku 

mozku postiženého AD 

o 30–90 % (Araujo et 

al, 1988). ChAT není 

limitujícím faktorem 

rychlosti syntézy ACh, 

proto se zdá, že popsa-

ný pokles aktivity 

ChAT není příčinou 

úbytku kognitivních funkcí, ale jen důsledkem odumírání cholinergních neuronů v bazální části 

čelního mozkového laloku. Několik post mortem studií prozradilo, že snížení aktivity a rozsah 

ztráty neuronů v nucleus basalis Meynerti odpovídají závažnosti projevů nemoci měřené psycho-

logickými testy. Byly rovněž pozorovány poruchy ve vysokoafinním vychytávání cholinu, 

v uvolňování acetylcholinu či zásobování nervovým růstovým faktorem (Auld et al., 2002). Dal-

ší pokusy prokázaly snížení počtu nikotinových a M2 muskarinových receptorů, o nichž se před-

pokládá, že jsou ve velké míře lokalizovány na presynaptických membránách cholinergních neu-

ronů. Na druhou stranu M1 a M3 muskarinové receptory umístěné na membránách postsynaptic-

kých buněk zůstávají relativně uchovány. Kromě toho se také objevují důkazy o poruchách spřa-

žení muskarinových, zejména M1 receptorů, s G-proteiny a s tím souvisejícími změnami v sys-

tému druhých poslů (Francis et al., 1999; Tsang et al., 2006; Machová et al., 2008). 

Obrázek 5: Cholinergní hypotéza Alzheimerovy nemoci (podle Terryho 
a Buccafusca, 2003) 
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Dysfunkce cholinergních neuronů není osamoceným projevem AD. Patogeneze AD se 

účastní celý komplex biochemických procesů – ukládání proteinu β-amyloidu (Aβ) v podobě 

extracelulárních plaků v mozkové kůře a oblasti hipokampu, tvorba neurofibrilárních klubíček 

uvnitř neuronů, oxidativní stres či poruchy signalizace spojené s nervovým růstovým faktorem 

(NGF). Věda dosáhla značného pokroku v porozumění těmto dějům, ale přesná příčina vzniku 

AD dosud zůstává zahalena tajemstvím. Střetávají se tu dva pohledy. První říká, že spouštěcím 

mechanismem při vzniku AD je kaskáda reakcí, na jejímž konci je β-amyloid usazující se ve 

formě plaků (Selkoe, 2000). Naproti tomu druhý považuje za klíčový krok pro nástup symptomů 

poškození cholinergních neuronů a s tím spojené poruchy cholinergní neurotransmise a zvýšení 

tvorby β-amyloidu (Bartus, 2000). 

 

2.3.2 Vliv β-amyloidu na cholinergní neurotransmisi 
 
2.3.2.1. Protein prekurzor amyloidu a β-amyloid 

Jasným diagnostickým ukazatelem Alzheimerovy nemoci post mortem jsou plaky tvo-

řené β-amyloidem. Jde o hydrofobní peptid o váze 4kDa složený z 29-43 aminokyselin. Aβ 

vzniká z prekurzoru β-amyloidu (amyloid 

precursor protein; APP). APP je transmem-

bránový protein jednou procházející přes bu-

něčnou membránu. N-konec proteinu je orien-

tován dovnitř a C-konec ven z buňky. Je ex-

primován mnoha buněčnými typy včetně neu-

ronů. Kóduje ho gen na chromozomu 21. Je 

důležité říci, že lidé postižení Downovým 

syndromem (trisomií 21. chromozomu) vyka-

zují neuropatologické změny nerozlišitelné od 

těch typických pro AD, které se ale objevují v 

poměrně raném věku. Fakt, že jedna genová 

kopie navíc vede ke klasické patologii AD 

(Tanzi et al., 1987; Podlisny et al., 1987) pod-

poruje hypotézu pokládající Aβ za klíčový faktor při vzniku Alzheimerovy nemoci (Haass and 

Selkoe, 1993). Během syntézy APP na ribozomu probíhá zároveň jeho translokace do endo-

plazmatického retikula (ER). Po usazení v membráně následují posttranslační modifikace ode-

hrávající se jak v ER, tak v Golgiho aparátu. Jde o proteolytická štěpení zajišťovaná třemi růz-

Obrázek 6: Vznik β-amyloidu (podle Patela a 
Formana, 2004)
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nými enzymy: α-sekretázou, β-sekretázou a γ-sekretázou (Obrázek 6). Cesta α-sekretázy vede ke 

štěpení uvnitř β-amyloidové sekvence, takže zamezuje tvorbě Aβ. Vzniká při ní sAPPα, což je 

velký sekretovaný fragment extracelulární domény APP a karboxy-terminální fragment 

o 83 aminokyselinách zůstávající v membráně. 

Jak už název napovídá, o vznik β-amyloidu se zasluhuje β-sekretáza doplňovaná γ-

sekretázou. β-sekretáza nejprve štěpí APP opět na velký fragment sekretovaný do extracelulární-

ho prostoru (tentokrát ale značený sAPPβ) a karboxy-terminální část dlouhou 99 aminokyselin, 

která je stejně jako v prvním případě membránově vázaná. Tato transmembránová část se stává 

substrátem pro γ-sekretázu, jež odštěpení fragmentů Aβ dokončí. Činností γ-sekretázy mohou 

vznikat buď krátké formy Aβ (značené Aβ40 či Aβ1–40) nebo dlouhé formy Aβ (ty se značí Aβ42 

či Aβ1–42). Velká většina Aβ vyprodukovaného buňkou (95 %) je tvořena krátkou formou, méně 

než 5 % představuje forma dlouhá. Liší se co do neurotoxicity i schopnosti agregovat do podoby 

plaků. Zdá se, že Aβ42 je nejen více toxický, ale má i větší tendenci oligomerizovat a posléze 

i tvořit senilní plaky (Carter and Lippa, 2001, Gandy, 2005). 

 

2.3.2.2 Usazování Aβ, neuritické plaky 

Neuritické (nebo také senilní) plaky jsou jedním z klíčových znaků při post mortem di-

agnostikování Alzheimerovy nemoci. V konečném stádiu této choroby se v mozku pacientů na-

lézá velmi velké množství těchto plaků – nejpostiženějšími místy jsou mozková kůra a hipokam-

pus. Nejprve dochází k usazování Aβ42, který má daleko lepší předpoklady pro tvorbu fibrilár-

ních struktur než Aβ40 (Carter and Lippa, 2001) do difúzních (zatím ještě nefibrilárních) útvarů. 

V neuritických placích má potom β-amyloid nerozpustný vláknitý charakter a je tu zastoupen jak 

delší (Aβ42), tak i kratší formou (Aβ40), která se ukládá později. Zralý neuritický plak není zdale-

ka tvořen jen usazeninami β-amyloidu. Nedílnou součástí plaků jsou dále atrofované neurity, 

aktivované mikrogliální buňky a reaktivní astrocyty. Kromě toho se tu dále nachází různé protei-

ny komplementové kaskády, apolipoprotein E, α-1-antichymotrypsin, lysozomální proteázy či 

antioxidační enzymy (Atwood et al., 2002; Kar et al., 2004). 

Podle výzkumů z posledních let se zdá více a více pravděpodobné a zřejmé, že rozsáhlé 

uloženiny β-amyloidu představují zásobárny malých difuzibilních oligomerních forem Aβ. 

S ohledem na tento poznatek byl předpoklad o iniciátorové roli amyloidových plaků zastíněn 

jinou představou. Ta říká, že plaky samy o sobě nejsou tak škodlivé jako Aβ oligomery, které 

jsou s plaky v rovnováze. Tento koncept je podporován i výsledky pozorování, při kterých bylo 

zjištěno, že ztráta presynaptických zakončení lépe koreluje s hladinami Aβ v mozkové kůře než 

s počtem a velikostí β-amyloidových plaků (Mucke et al., 2000) a že někteří lidé nevykazují 
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žádné symptomy choroby, ačkoliv mají v mozkové kůře mnoho těchto plaků (Hardy and Selkoe, 

2002). Kromě toho k nejmasivnějšímu usazování β-amyloidu dochází v jiných mozkových ob-

lastech, než kde nastává nejhorší úbytek neuronů – plaky jsou přítomny typicky v hipokampu 

a kortexu, zatímco odumíráním neuronů je nejvíce postižena bazální oblast předního mozku. 

 

2.3.2.3 Vliv β-amyloidu na cholinergní neurony 

Nezměrné množství pokusů bylo a je stále prováděno, aby došlo k objasnění přesného 

mechanismu působení Aβ na cholinergní, ale i jiné, neurony. Faktem zůstává, že v případě Al-

zheimerovy nemoci se v mozku objevuje více β amyloidu než v tkáni zdravé. U sporadické for-

my není zatím u většiny pacientů přesně znám důvod tohoto jevu. Bylo zjištěno, že alelický po-

lymorfismus v genu pro apolipoprotein E (ApoE) hraje roli v některých případech AD s pozdním 

nástupem v tom smyslu, že ApoE4 fenotyp snižuje věk pro příchod nemoci. Nicméně situace 

okolo familiální AD se zdá být o poznání jasnější. Zvýšená hladina Aβ je tu způsobena jeho 

nadměrnou produkcí zapříčiněnou mutacemi v genu pro APP, díky nimž se tento prekurzorový 

protein stává náchylnějším ke štěpení β-sekretázou. Dalším důvodem jsou mutace v genech pro 

proteiny presenilin 1 na chromozomu 14 a presenilin 2 na chromozomu 1, které vedou k inten-

zivnějšímu enzymatickému štěpení β- a γ-sekretázou. 

Několik studií prokázalo, že β-amyloid snižuje výlev acetylcholinu v různých částech 

mozku potkana (Kar et al., 1996 a 1998, Vaucher et al., 2001). Působení Aβ je dosti místně spe-

cifické – nervová zakončení hipokampu a kůry frontálního laloku jsou k působení Aβ citlivá, 

zatímco cholinergní neurony striata zůstávají nezasažené. β-amyloid se také podílí na redukci 

vysokoafinního vychytávání cholinu (high affinity choline uptake – HACU) neurony z vnějšího 

prostředí (Kar et al., 1998, Krištofiková et al., 2001). Takto zpětně transportovaný cholin je pak 

neuronem znovu využit pro syntézu ACh. Pokusy Pedersena a jeho spolupracovníků (1996) uká-

zaly snížení intracelulární hladiny ACh a snížení aktivity ChAT v SN56 buňkách (buňkách od-

vozených od myších septálních cholinergních neuronů) v důsledku působení Aβ. Dalším ze způ-

sobů, kterým Aβ působí na cholinergní neurotransmisi, je ovlivnění signalizace acetylcholino-

vými receptory. V potkaních hipokampálních interneuronech blokuje Aβ1–42 proud iontů prochá-

zejících nikotinovými receptory a snižuje pravděpodobnost jejich otevření. Ovlivnění funkce 

nAChR se děje okamžitě, v řádu milisekund na jednotlivých kanálech a do tří minut na tkáňo-

vých řízcích (Pettit et al., 2001). Vypadá to, že signalizace prostřednictvím muskarinových 

AChR je také vnímavá k působení β-amyloidu. Koncentrace Aβ 100 nM nebo vyšší prokazatelně 

snižuje karbacholem vyvolaný vtok vápenatých iontů do buněk. Nebyl prokázán přímo vliv na 

receptory jako takové, ale vyšly najevo poruchy spřažení G-proteinů s receptorem (Kelly et al., 
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1996; Tsang et al., 2006; Machová et al., 2008). To by mohlo mít důležitý význam v patogenezi 

onemocnění. Oslabení přenosu signálu muskarinovými M1 receptory, ale i dalšími receptory 

spřaženými s Gq/11 G-proteiny, vede ke snížení produkce neuroprotektivního sAPPα a zvýšení 

tvorby β-amyloidních fragmentů (Nitsch et al., 1992 a 2000; Rossner et al., 1998) 

Stále není zcela jasně vysvětleno, zda je β-amyloid tím spouštěcím faktorem pro dege-

nerativní změny neuronů, které mohou mít za následek Alzheimerovu chorobu. Není však bez-

důvodné předpovídat, že Aβ začíná ovlivňovat cholinergní neurony už ve své solubilní podobě 

ještě před agregací do podoby plaků. Působení Aβ na neurony je dlouhodobé, protože AD je pře-

vážně nemoc vyššího věku. Pravděpodobně tu v patologickém procesu existuje fáze, kdy zvýše-

né množství solubilního Aβ interaguje s neurony ještě bez klinických projevů. Délku této fáze je 

u pacientů prakticky nemožné určit, ačkoliv procesy v ní probíhající jsou možná těmi klíčovými. 

 

2.3.3   Xanomelin – prototyp selektivního muskarinového agonisty jako tera-
peutického nástroje pro léčbu AD 

 
Xanomelin, jehož chemický název zní 3-(3-hexyloxy-1,2,5-thiadiazol-4-yl)-1,2,5,6-

tetrahydro-1- methylpyridin, byl syntetizován a následně podroben farmakologickým testům 

zjišťujícím jeho afinitu k muskarinovým receptorům v první polovině devadesátých let minulého 

století (Sauerberg et al., 1992). Již první in vitro pokusy ukázaly, že xanomelin je funkčně selek-

tivní pro M1 (ale také pro M4) muskarinové receptory, což byl slibný předpoklad pro budoucí 

využití xanomelinu k léčbě Alzheimerovy nemoci (Shannon et al., 1994, Bymaster et al., 1994). 

Neselektivní agonisté muskarinových receptorů mají u zvířat i člověka četné nežádoucí účinky 

způsobené aktivací parasympatiku. O selektivních agonistech M1 muskarinových receptorů pro 

léčbu AD i jiných onemocnění souvisejících s narušením kognitivních funkcí se hovoří s nadějí 

z několika důvodů. M1 receptory hrají důležitou roli v procesech učení a paměti (Anagnostaras et 

al., 2003). Jejich počet se s postupující progresí AD nezmenšuje, ale efektivita spřahování s G-

proteiny klesá (Tsang et al., 2006, Machová et al., 2008). Navíc stimulace M1 je prospěšná také 

v tom, že se díky ní snižuje produkce Aβ a naopak stoupá sekrece solubilního sAPPα, který nea-

greguje do podoby plaků (Nitsch et al., 1992).    

Xanomelin má unikátní vlastnosti, které se týkají jeho vazby na receptor. Na rozdíl od 

mnoha agonistů muskarinových receptorů vykazuje funkční selektivitu hlavně pro M1 podtypy 

mAChR (Shannon et al., 1994, Bymaster et al., 1994). Funkční selektivita pramení z chemické 

struktury xanomelinu. Základem pro ni je molekula rostlinného alkaloidu arecolinu. Xanomelin 

se od arecolinu liší alifatickým řetězcem na třetím atomu uhlíku pyridinového cyklu – v případě 
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xanomelinu se jako nejvhodnější pro zajištění selektivity pro M1 mAChR ukázal být 1,2,5-

thiadiazol. Klíčovou roli hraje rovněž nerozvětvený čtyř- až sedmiuhlíkatý řetězec v pozici tři 

v thiadiazolovém cyklu (Obrázek 7), který dává xanome-

linu nejlepší afinitu a účinnost aktivace M1 mAChR 

z testovaných arecolinových derivátů, ale minimální pro 

M2 a M3 mAChR (Sauerberg et al., 1992).  

 Ve funkčních pokusech aktivuje xanomelin pře-

devším M1 muskarinové receptory. V pokusech měřících 

aktivaci hydrolýzy membránových fosfoinositidů (Chris-

topoulos et al., 1998) a aktivaci neuronální NO syntázy 

(Christopoulos and El-Fakahany, 1997, Christopoulos et 

al., 1998) má xanomelin při vazbě na M1 receptory srovnatelnou účinnost jako plný agonista 

mAChR karbachol. Vazba xanomelinu na M1, ale také na M2 podtypy mAChR vede k lepšímu 

spřahování receptorů s preferenčními G-proteiny než vazba karbacholu. Navázaný xanomelin na 

M1 či M2 receptoru rovněž zlepšuje aktivaci preferenčních G-proteinů. Jak lepší spřahování, tak 

aktivace preferenčních G-proteinů jsou výraznější na M1 receptorech (Jakubík et al. 2006). Je 

překvapivé, že ač je xanomelin funkčně selektivní, ke všem pěti podtypům mAChR se váže se 

srovnatelnou afinitou (Watson et al., 1998, Wood et al., 1999). Molekulární mechanismus stojící 

za tímto fenoménem nebyl doposud objasněn.  

Četné pokusy provedené během posledních deseti let ukázaly, že xanomelin se váže 

na M1 receptor dost neobvyklým způsobem. Můžeme rozeznat dva zcela odlišné mechanismy 

jeho vazby. Prvním z nich je okamžitá reverzibilní vazba do ortosterického vazebného místa. 

Druhý typ představuje neodmyvatelná vazba, která se ovšem neodehrává v ortosterickém vazeb-

ném místě, ale v jiné části receptoru, a umožňuje xanomelinu pokračovat v aktivaci M1 mAChR 

(Christopoulos et al., 1998, Jakubík et al., 2002). Neodmyvatelná vazba se na receptoru vytváří 

velmi rychle s afinitou v řádu mikromolů a přetrvává po velice dlouhou dobu – poločas rozpadu 

přesahuje 30 hodin (Jakubík et al., 2002). I velmi krátké vystavení receptorů xanomelinu (trvající 

jednu minutu) následované 24 hodinami promývání médiem má na receptor dlouhodobé účinky. 

Během této doby se z jednofázové vazebné křivky stane křivka dvoufázová. Zdá se, že takto 

krátká expozice receptorů xanomelinu by rovněž mohla ústit v opožděnou desenzitizaci a pokles 

počtu receptorů (De Lorme et al., 2007).  

Neodmyvatelná vazba se vyznačuje několika zajímavými vlastnostmi. Vystavíme-li re-

ceptory nejprve působení xanomelinu (tím vznikne neodmyvatelná vazba) a po promytí přidáme 

atropin, je trvalá aktivace receptoru xanomelinem značně narušena. Odstraněním atropinu 

Obrázek 7: Chemická struktura 
xanomelinu 
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z média dochází k jejímu znovuobnovení (Christopoulos, 2001). Naproti tomu provedeme-li nej-

prve preinkubaci receptorů s atropinem, atropin navázaný do ortosterického vazebného místa jen 

slabě brání vytvoření neodmyvatelné vazby, což podporuje představu, že se xanomelin váže ji-

nam než do ortosterického místa receptoru. Kromě toho neodmyvatelně navázaný xanomelin 

rovněž zpomaluje asociaci receptoru s kompetitivním antagonistou NMS (N-metylskopolamin) 

a výrazně urychluje jeho disociaci. Je tedy velmi pravděpodobné, že xanomelin vážící se do své-

ho specifického místa na receptoru (jiného než ortosterického) alostericky moduluje vazbu li-

gandů do ortosterického místa (Jakubík et al., 2002).  

Neodmyvatelná vazba je úzce spjata s délkou postranního alifatického řetězce 

v molekule xanomelinu. Pokud není alespoň čtyřuhlíkatý, neodmyvatelná vazba nevzniká. Pro 

vznik neodmyvatelné vazby je také rozhodující prostředí, ve kterém se receptor nachází – ne-

zbytným předpokladem k jejímu vytvoření jsou membránové lipidy obklopující receptor. Na 

purifikovaných receptorech nelze tento fenomén pozorovat. Znovu se však objeví, pokud jsou 

purifikované receptory inkorporovány do umělé membrány (Jakubík et al., 2004). Tato neodmy-

vatelná vazba nemůže sloužit jako vysvětlení funkční selektivity xanomelinu, protože bylo pro-

kázáno, že se vytváří i na dalších podtypech mAChR (Jakubík et al., 2006, Grant and El-

Fakahany, 2005, Machová et al., 2007, Noetzel et al, 2009). Na M2 receptorech dochází ke vzni-

ku neodmyvatelné vazby oproti M1 receptorům znatelně pomaleji. (Jakubík et al., 2006). Téměř 

všechna pozorování uvedená výše byla však provedena na mAChR exprimovaných 

v membránách CHO buněk. Bylo ovšem potvrzeno, že neodmyvatelná vazba vzniká i na M2 

a M4 receptorech přirozeně přítomných v tkáních, tedy v jejich přirozeném prostředí. Okamžitá 

aplikace xanomelinu nemá žádný vliv na elektrickou stimulací vyvolaný výlev ACh z mozkové 

kůry ani ze striata potkana (což je v souladu s funkční selektivitou xanomelinu pro M1 recepto-

ry). Naproti tomu krátká preinkubace tkáně s xanomelinem následovaná promýváním se projevu-

je v trvalé inhibici výlevu acetylcholinu prostřednictvím dlouhodobé aktivace M2 a M4 receptorů 

(Machová et al., 2007). I na M3 receptory je xanomelin schopen vázat se neodmyvatelnou vaz-

bou, a to s velmi podobnými parametry jako na M1 receptor. Stejně jako na M1 podtypu můžeme 

na M3 podtypu sledovat velmi rychlou tvorbu neodmyvatelné vazby. Rovněž tady můžeme po 

krátké (minutové) expozici xanomelinu a velice dlouhém promývání pozorovat vznik dvoufázo-

vé křivky. I zde existují náznaky, že následkem dlouhotrvajícího působení neodmyvatelné vazby 

může docházet k desenzitizaci a také internalizaci receptorů (Noetzel et al, 2009). Xanomelin je 

schopen neodmyvatelně se vázat i na poslední typ muskarinových receptorů, tedy M5. Zde jsou 

však následky neodmyvatelné vazby zásadně odlišné než je tomu např. na M1 podtypu mAChR – 
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na rozdíl od trvale agonistického efektu na M1 mAChR působí neodmyvatelně vázaný xanomelin 

na M5 podtyp jako trvalý antagonista (Grant and El-Fakahany, 2005).  

Z výše uvedeného poměrně zřetelně vyplývá, že se xanomelin vyznačuje širokým spekt-

rem účinků, často i protichůdných v tom smyslu, že na některém z podtypů mAChR (např. M1) 

vyvolává trvale agonistické účinky, zatímco na jiném podtypu – v tomto případě M5 – se chová 

jako trvalý antagonista. Pro posílení kognitivních funkcí se zdá použití xanomelinu jako velmi 

výhodné. V procesech učení a paměti hrají velmi významnou roli M1 muskarinové receptory, na 

které se xanomelin váže velmi rychle, rychle je i aktivuje a je k nim do značné míry funkčně 

selektivní. Pokusy na zvířatech přinesly poměrně nadějné výsledky, protože xanomelin u myší 

a potkanů efektivně stimuloval hydrolýzu fosfoinositidů v mozkové kůře, neostriatu a obzvláště 

v hipokampu, kde jsou hojně zastoupeny M1 receptory. Navíc nebyly u těchto zvířat pozorovány 

téměř žádné negativní vedlejší účinky jako svalový třes nebo nadměrná produkce slin (Bymaster 

et al., 1998). Klinické studie však znamenaly značné zklamání z hlediska budoucího využití xa-

nomelinu kvůli jeho vedlejším účinkům. U některých osob přivodil zlepšení kognitivních funkcí, 

jeho celkový efekt byl ale spíše rozpačitý, protože lidé poukazovali na množství nežádoucích 

periferních účinků, které u zvířat nebyly pozorovány. U nezanedbatelného procenta pokusných 

osob se objevila nevolnost, zvracení či nadměrná produkce slin. Velká skupina lidí si stěžovala 

též na zvýšené pocení, u některých lidí došlo ke krátkodobé ztrátě vědomí (shrnuto v Bymaster 

et al., 1997). Konečným důsledkem bylo, že klinické zkoušky xanomelinu byly v pokročilé fázi 

přerušeny. I přes tyto neúspěchy by xanomelin mohl nemocným AD prospět, protože bylo zjiště-

no, že by mohl pozitivně ovlivňovat množství negativních jevů s nemocí spojených, mezi něž 

patří mimo jiné tvorba β-amyloidových plaků. Xanomelin totiž dokáže in vitro zvyšovat sekreci 

sAPPα, který vzniká štěpením uvnitř β-amyloidové sekvence (Eckols et al., 1995). Podobně 

u buněk transfekovaných lidskou mutovanou formou genu pro APP označovanou jako βAPPSM 

(švédská mutace, typická pro familiální formu AD; Swedish mutation) byla po stimulaci xano-

melinem pozorována snížená sekrece Aβ (DeLapp et al., 1998). Alzheimerova nemoc ovšem pro 

nemocného zdaleka neznamená jenom postižení kognitivních funkcí. Je spojena rovněž 

s četnými problémy neuropsychiatrického charakteru znesnadňujícími život nejen postiženému 

člověku, ale i jeho okolí (Levy et al., 1999). Z tohoto důvodu by se mohlo jevit jako nadějné to, 

že xanomelin dokáže u lidí zmírňovat právě takovéto projevy nemoci. Po podání xanomelinu 

došlo u lidí nemocných AD ke snížení výskytu náhlých hlasitých výkřiků, nemocní byli méně 

podezřívaví vůči svému okolí, snížil se výskyt halucinací a přeludů, u lidí nedocházelo tak často 

k prudkým změnám nálady, méně často se objevovalo nutkavé jednání a lidé méně bloudili na 

známých místech (shrnuto v Bymaster et al., 1997).  
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Na příkladu xanomelinu je vidět, že ač v pokusech in vitro vykazuje funkční selektivitu 

k určitému podtypu mAChR, podání lidskému organismu má za následek četné negativní vedlej-

ší účinky, které vznikají v důsledku interakce xanomelinu i s dalšími podtypy muskarinových 

receptorů. Na druhou stranu to ale nemusí být tak překvapivý jev vzhledem k tomu, že bylo pro-

kázáno, že xanomelin je schopen vázat se na všechny podtypy mAChR neodmyvatelnou vazbou 

a většinu z nich i dlouhodobě aktivovat. Rovněž je zajímavé, že xanomelin je schopen redukovat 

neuropsychiatrické problémy lidí nemocných AD, protože psychiatrické jevy jako deprese jsou 

spojeny hlavně s noradrenergním a serotonergním neurotransmiterovým systémem (Ressler and 

Nemeroff, 2000). Pro základní výzkum xanomelin představuje prototyp látky s vlastnostmi, které 

by v budoucnu nové látky určené k léčbě AD měly mít. 
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3 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo porovnat průběh změn koncentrace nitrobu-

něčného vápníku po stimulaci jednotlivých podtypů muskarinových receptorů xanomelinem.  

Hladina vápníku byla měřena v CHO buňkách exprimujících jednotlivé podtypy muska-

rinových receptorů pomocí fluorescenční sondy Fura 2, jejíž výhody spočívají hlavně ve vysoké 

afinitě pro vápník, dobré fotostabilitě a schopnosti měnit své excitační spektrum podle toho, je-li 

volná nebo váže vápník, což lze využít pro stanovení jeho hladiny.  

 

Dílčím cílem a předpokladem úspěšného měření vápníkové odpovědi na všech podty-

pech muskarinových receptorů byla transfekce buněk exprimujících oba sudé podtypy, tedy M2 

a M4 receptory cDNA pro lidský G-protein Gq/16. Jde o velice promiskuitní typ G-proteinu, pro 

který je typická schopnost spřahovat se s velkým množstvím GPCRs. Tato jeho vlastnost měla 

umožnit M2 a M4 receptorům vyvolat vápníkovou odpověď srovnatelnou se sudými podtypy. 

Dodatečná genetická informace byla do buněk vpravena lipofekcí.    
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4 MATERIÁL A METODY 

Buněčná kultura 
Pro všechny pokusy byly použity buňky CHO (Chinese hamster ovary) – fibroblasty 

z vaječníků křečíka (Cricetulus griseus). V našem případě byly tyto buňky trvale transfekovány 

DNA pro jednotlivé podtypy lidských muskarinových receptorů (Bonner, 1989). Velkou výho-

dou těchto buněk je, že samy o sobě neobsahují téměř žádné mAChR. CHO buňky byly pěstová-

ny v médiu dle Eagla v Dulbekově modifikaci (Dulbeco's modified Eagle medium – DMEM) 

obsahujícího navíc 10% fetální sérum a 0,005% geneticin. Dva až tři dny před pokusem bylo 

nasazeno 250 tisíc buněk na 24 mm mikroskopická sklíčka v 30 mm Petriho miskách 

s 3 ml DMEM. Buňky exprimující M2, resp. M4 byly den poté přechodně transfekovány cDNA 

pro lidský G-protein Gq/16 (viz. dále). 

 

Roztoky a chemikálie 
Přechodná transfekce 

1) plazmid obsahující cDNA pro lidský G-protein Gq/16 (Invitrogene, Carlsbad, CA, USA) 

2) Lipofectamin (GibcoBRL, Gaithesburgh, MD, USA), OptiMEM® (GibcoBRL, Gai-

thesburgh, MD, USA) 

 

Mikrofluorimetrické měření  

1) pufr KHB (Krebs-HEPES Buffer), pH 7,4 

• 10 mM HEPES, 138 mM NaCl, 4 mM KCl, 1,2 mM MgCl2, 1,2 mM Na(H2 PO4) 

• 10 mM glukóza (Penta, Chrudim, Česká republika) sloužící buňkám jako zdroj ener-

gie; pokus je pro buňky poměrně energeticky náročný (jsou vystaveny opakovaným 

vzestupům nitrobuněčné koncentrace Ca2+, kterou musí regulovat) 

• 1,3 mM CaCl2 (Fluka, Buchs, Německo) představující zásobárnu vápenatých iontů    

• 1 mM probenecid (Serva Feinbiochemica, Heidelberg, Německo) inhibující přenašeč 

organických aniontů (organic anion transporter), kterým by jinak sonda Fura 2 moh-

la unikat z buňky 

 

2) fluorescenční indikátor Fura 2-AM (Molecular Probes – Invitrogene, Carlsbad, CA, USA) 

v koncentraci 2 mM rozpuštěný v DMSO (Sigma, St. Louis, MO, USA) a smíchaný 

v poměru 1:1 s 20% pluronicem P 68 (Sigma), který zajišťuje lepší rozpustnost Fura 2 

v médiu a následnou prostupnost buněčnou membránou. 
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3) agonisté muskarinových receptorů: karbachol (Sigma) – plný agonista všech podtypů 

mAChR pro kontrolní stimulaci receptorů a xanomelin (Eli Lilly & Company, Indianapo-

lis, IN, USA) 

 

Přístrojové a softwarové vybavení 

• laminární box  

• vodní lázeň 

• fluorescenční mikroskop 

• kamera 

• počítač  

• software 

› Metafluor 2.0 (Visitron Systems GmBH) pro vlastní měření a následné vyhodnocení 

naměřené fluorescence 

› Xmgrace (Weizmann Institute, Rehovot, Izrael) pro výsledné zpracování a vyhod-

nocení dat a grafů  

 

Použité metody 
Přechodná buněčná transfekce 

Transfekce slouží k vnesení dodatečné genetické informace do hostitelské (eukaryotic-

ké) buňky. Nejčastěji se provádí právě přechodná transfekce, která vede pouze k dočasné (pře-

chodné) expresi vneseného genu – to znamená jen v buňce, do které se gen původně dostal, 

a pouze po krátké časové období. V případě, že je buňka transfekována přechodně, se nový gen 

může z buňky kdykoli ztratit, a to nejpozději v průběhu mitózy.    

Jedním ze způsobů provedení transfekce je tzv. lipofekce (Felgner et al., 1987) využitá 

také v tomto pokusu. Její podstatou je zavedení genetického materiálu do buňky prostřednictvím 

liposomů – váčků, které mohou snadno splynout s plazmatickou membránou cílové buňky. Vý-

hodami lipofekce jsou její vysoká účinnost, použitelnost pro všechny typy nukleových kyselin, 

široké spektrum cílových buněk, nízká toxicita a v neposlední řadě také snadnost provedení. 

Velmi užitečným prostředníkem přenosu je Lipofectamin – kationtový lipid, který nukleové ky-

selině umožní průchod přes plazmatickou membránu do cytoplazmy.        

 Přechodná transfekce použitá v pokusu, který je součástí této diplomové práce, má za 

cíl vnést do CHO buněk exprimujících M2 a M4 receptory cDNA pro lidský G-protein Gq/16, kte-

rý se vyznačuje nízkou specificitou spřahování s konkrétními GPCRs (Offermanns and Simon, 
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1995). M2 a M4 podtypy mAChR přednostně přenášejí signál do buňky prostřednictvím G-

proteinů třídy Gi (Caulfield, 1993). Přechodná transfekce buněk exprimujících sudé podtypy 

mAChR promiskuitním G-proteinem Gq/16 umožňuje těmto receptorům efektivně aktivovat sig-

nální dráhu vedoucí k uvolnění vápenatých iontů z nitrobuněčných zásobáren.   

 

Postup transientní transfekce: 

1) 0,5 µg cDNA bylo rozpuštěno v 0,75 ml OptiMEM®. 

2) 10 µl Lipofectaminu bylo rozpuštěno v 0,75 ml OptiMEM®. 

3) Po 5 minutách občasného míchání byly roztoky cDNA a Lipofectaminu spojeny a inkubo-

vány 20 minut při teplotě místnosti za občasného míchání. 

4) Od buněk na mikroskopických sklíčkách v Petriho miskách bylo odsáto DMEM, buňky by-

ly omyty PBS. 

5) K omytým buňkám bylo přidáno 150 µl směsi cDNA a Lipofectaminu. 

6) Po dalších 6 hodinách bylo k buňkám přidáno 1,5 ml DMEM. 

 

Rychlá mikrofluorimetrie 

Koncentraci nitrobuněčných vápenatých iontů v živých buňkách lze měřit pomocí fluo-

rescenčních sond, mezi něž patří i Fura 2 použitá v tomto pokusu. Má řadu předností oproti 

předchozím typům fluorescenčních indikátorů, např. sondě Quin 2 (Grynkiewicz et al., 1985). 

Tyto výhody spočívají hlavně ve vyšším jasu fluorescence, schopnosti změnit vlnovou délku 

excitace po navázání Ca2+ (nejen změnit intenzitu fluorescence), vyšší vlnové délce excitace 

a výrazně lepší selektivitě pro Ca2+ ve srovnání s jinými dvojmocnými ionty, např. hořečnatými. 

Fura 2 strukturně vychází z EGTA, takže obsahuje čtyři karboxylové skupiny vážící 

vápník. Tato fluorescenční sonda je tedy chelátorem, který efektivně vychytává vápenaté ionty.  

Vlastní měření využívá schopnosti sondy měnit excitační spektrum podle toho, je-li 

volná nebo váže vápník. Vzorek (v tomto případě CHO buňky) je střídavě excitován světlem 

o vlnové délce 340 nm, při které má maximum excitace Fura 2 vázající vápenaté ionty, a světlem 

o vlnové délce 380 nm, při které má maximum excitace volná Fura 2. Poměr intenzity fluores-

cence naměřené při 340 ku intenzitě naměřené při 380 nm je tak přímo úměrný koncentraci vol-

ného vápníku v buňce. Vzhledem k tomu, že intenzita fluorescence při obou vlnových délkách 

také závisí na koncentraci sondy (a buňky se často neobarví rovnoměrně), je použití poměrové 

metody výhodné z toho důvodu, že poměr intenzit fluorescence roste nezávisle na koncentraci 

sondy. Při měření fluorescence rovněž nelze opomenout časové hledisko – s postupujícím časem 

intenzita fluorescence klesá z důvodu permanentního ozařování excitačním světlem (jde o tzv. 
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photobleaching neboli vysvícení). S tím souvisí další výhoda poměrové metody, protože poměr 

intenzit fluorescence se mění nezávisle na vysvěcování sondy. 

Fluorescenční mikroskop umožňuje sledovat přímo intenzitu fluorescence jednotlivých 

buněk, která je snímána kamerou ve velice krátkých časových úsecích. Propojení s počítačem 

umožňuje následně vyhodnotit výsledné poměry.  

Fura 2 je nabitá molekula, což s sebou nese fakt, že téměř neprostupuje plazmatickou 

membránou. Z tohoto důvodu byla vytvořena neutrální forma tohoto fluorescenčního barviva, 

která dokáže membránou projít. Označuje se jako Fura 2-AM (acetoxymetylester), lze ji přidat 

přímo do média a tím obarvit velké množství buněk najednou. Neutrální acetoxymetylester 

vstoupí do cytoplazmy, kde dojde činností buněčných esteráz k rozštěpení esterové vazby. Tím 

molekula získá záporný náboj, což značně omezí možnost jejího průniku zpět do média. Je velice 

důležité správně určit optimální dobu barvení. Na jedné straně je potřeba zajistit, aby celková 

doba postačovala k rozštěpení Fura 2-AM v buňkách. Na druhé straně se při esterázovém štěpení 

uvolňuje formaldehyd, jehož působení je pro buňku škodlivé. 

 

Schéma pokusu 
Příprava na pokus 

První den: nasazení CHO buněk na mikroskopická sklíčka 

Druhý den: v případě CHO exprimujících M2 nebo M4 podtyp muskarinových receptorů 

transfekce cDNA pro Gq/16 

Třetí až čtvrtý den: mikrofluorimetrické měření 

1) 2x promytí buněk pufrem 

2) předznačení 5 µM Fura 2-AM v KHB 1 hodinu při 37°C (ve vodní lázni) 

3) 2x promytí buněk pufrem  

4) mikrofluorimetrické měření do jedné hodiny po předznačení 

Vlastní pokus – mikrofluorimetrické měření vápníkového signálu  

1) kontrolní stimulace 1 µM karbacholem, délka trvání 10 s  

2) promývání pufrem, délka trvání 4 minuty 

3) stimulace 10 µM xanomelinem, délka trvání 1, 3 nebo 10 minut 

4) promývání pufrem, délka trvání 1 hodina 

5) stimulace 1 µM karbacholem, délka trvání 10 s 

6) promývání pufrem, délka trvání 2 min 

7) vyhodnocení vápníkového signálu jednotlivých buněk  
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Díky počítačovému softwaru (v tomto případě programu Metafluor 2.0) lze nastavit nej-

různější parametry měření. Jedním z nich je i frekvence osvěcování vzorku (buněk) excitačním 

paprskem. Zvláště při dlouhém měření by intenzivní ozařování světlem v ultrafialové části spekt-

ra (kam spadají obě vlnové délky – 340 i 380 nm – používané k excitaci fluorescence) mohlo 

vést k jeho poškození nebo vysvícení vzorku až na neměřitelné hodnoty. Při tomto měření byla 

počáteční frekvence (to znamená po prvních čtrnáct minut měření) nastavena na jedno osvícení 

za sekundu (a tedy i jeden snímek za sekundu). Na hodinové promývání pufrem byla doba mezi 

jednotlivými ozářeními prodloužena na dvacet sekund.  

Při mikrofluorimetrii byly ukládány snímky celého zorného pole, které byly vyhodno-

covány až po vlastním měření. Program Metafluor dovoluje vybrat k vyhodnocování části zorné-

ho pole, v našem případě jednotlivé buňky. Do vyhodnocování byly vybrány jen ty buňky, které 

dávaly zřetelnou a rychlou odpověď na první (kontrolní) stimulaci karbacholem. Tím byly z vy-

hodnocování vyloučeny buňky, které neodpovídaly na muskarinové agonisty z důvodu jejich 

poškození nebo neúčinné transfekce Gq/16 v případě CHO buněk exprimujících M2 nebo M4 pod-

typ muskarinových receptorů. V každém měření bylo zpravidla vybráno 8 až 12 buněk a jejich 

signály po odečtení pozadí zprůměrovány a normalizovány (klidový poměr emisí = 1) v progra-

mu Grace. 
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5 VÝSLEDKY  
 

Hlavním cílem této práce je porovnat průběh uvolňování vápníku po stimulaci jednotli-

vých podtypů muskarinových receptorů xanomelinem. Vlastnímu mikrofluorimetrickému měření 

vápníkového signálu u M2 a M4 receptorů předcházela transfekce buněk Gq/16 G-proteinem, který 

měl receptorům umožnit účinnou aktivaci signální dráhy vedoucí k mobilizaci nitrobuněčných 

iontů Ca2+. Karbachol (plný agonista všech mAChR a analog ACh) v koncentraci 1 μM vyvolal 

velice rychlou a srovnatelnou vápníkovou odpověď u lichých i sudých podtypů mAChR, z čehož 

se dá usuzovat, že transfekce se zdařila. V grafech 1 až 5 jsou ukázána reprezentativní měření 

hladiny nitrobuněčného vápníku na všech pěti podtypech muskarinových receptorů. Pokus sestá-

val ze tří stimulací:  

První (kontrolní) stimulace 1 μM karbacholem vyvolala rychlé uvolnění nitrobuněčného 

Ca2+ u všech podtypů receptorů. Čas potřebný k dosažení maximálního signálu od počátku per-

fuze karbacholem byl 6,20 ± 0,35 s u M2 receptorů až 7,90 ± 0,65 s u M5 receptorů, přičemž se 

vápníkový signál zvýšil na 1,47 ± 0,04 násobek bazálu u M5 až 1,68 ± 0,09 násobek bazálu u M3 

(průměry ± SEM, n=6, Tabulka 3). Signál byl rychlejší u M2 a M3 receptorů než u M5 receptoru 

a větší u M1, M2 a M3 receptorů než u M4 a M5 receptorů (P<0,05; ANOVA, Tukey-Kramerův 

test). Po 4 minutách promývání KHB se vápníkový signál vrátil k bazálním hodnotám. 

Druhá stimulace, tentokrát 10 μM xanomelinem po dobu 1, 3 nebo 10 minut, rovněž 

vedla k rychlému uvolnění vápenatých iontů. Uvolnění však bylo pomalejší než u karbacholu. 

Odpověď byla nejrychlejší u M1 receptoru, kdy čas od počátku perfuze k dosažení maxima byl 

9,61 ± 1,75 s, a nejpomalejší u M3 42,6 ± 5,7 s a M5 receptoru 38,9 ± 3,0 s (průměry ± SEM, 

n=6, Tabulka 3). Největší byla tato odpověď na M1 receptoru, kde byla dokonce vyšší než odpo-

věď na první stimulaci 1 μM karbacholem, 118 ± 3 % odpovědi na karbachol. U M4 receptoru 

byla tato odpověď stejná jako odpověď na karbachol, 103 ± 5,1 %, a u ostatních podtypů nižší 

než odpověď na karbachol. U M2 receptoru dokonce nedosahovala ani poloviny odpovědi na 

karbachol, 45,3 ± 2,2 % (průměry ± SEM, n=6, Tabulka 3). Zvýšení hladiny vápníku po aplikaci 

xanomelinu bylo jen dočasné a začalo klesat ještě během perfuze xanomelinem. Buňky exprimu-

jící M1, M3 a M4 receptory vykazovaly po jedno-, tří- i desetiminutové stimulaci xanomelinem 

a následném šedesátiminutovém promývání KHB zvýšenou hladinu vápníku, zatímco u M5 re-

ceptorů se hladina vápníku ve všech případech vrátila na původní úroveň. U M2 receptoru k vyš-

ší hladině vápníku vedla pouze desetiminutová stimulace 10 μM xanomelinem. Zvýšení hladiny 

vápníku bylo větší u M1 než u M3 a M4 receptorů (P<0,05; ANOVA, Tukey-Kramerův test). 

Zvýšené hladiny vápníku u M1 a M4 receptorů vykazovaly směs výrazných rychlých oscilací 
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s periodami 1 až 3 minuty. Zvýšené hladiny vápníku u M3 a M2 receptorů tyto rychlé oscilace 

nevykazovaly. 

Třetí stimulace, 10 s 1 μM karbacholem, také vedla k mobilizaci Ca2+ u všech podtypů 

vyjma M1 a desetiminutové stimulace M4 xanomelinem. Rychlost odpovědi na karbachol v po-

rovnání s první stimulací byla v případě M2 a M4 receptorů stejně rychlá, kdežto v případě M3 

a M5 receptorů zhruba dvakrát pomalejší (P<0,05; párový t-test). Velikost vápníkové odpovědi 

byla kromě jednominutové stimulace M2 receptoru xanomelinem ve srovnání s první stimulací 

nižší. U M2, M3 a M5 receptorů snižování velikosti vápníkové odpovědi vykazovalo závislost 

na délce stimulace xanomelinem. Čím delší byla stimulace xanomelinem, tím menší byla násle-

dující odpověď na karbachol (P<0,05, ANOVA, Dunnettův test). 
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Grafy a tabulky 
Změny nitrobuněčné koncentrace vápníku v CHO buňkách exprimujících jednotlivé pod-
typy mAChR  
 
Graf 1: M1 receptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 2: M2 receptor 
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Graf 3: M3 receptor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Graf 4: M4 receptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



55 
 

Graf 5: M5 receptor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafy 1–5: 
 

Grafy vyjadřují průběh změn koncentrace nitrobuněčného vápníku po úvodní kontrolní 

desetisekundové stimulaci 1 μM karbacholem a následné jednominutové (černá křivka), tříminu-

tové (červená křivka) a desetiminutové (modrá křivka) stimulaci 10 μM xanomelinem. Po hodině 

promývání byla provedena ještě jedna desetisekundová stimulace karbacholem.  

Osa x: čas v minutách 

Osa y: Emission ratio, normalizovaný poměr intenzity fluorescence naměřené při 

340 nm ku intenzitě naměřené při 380 nm.   

Jednotlivé křivky jsou průměry z 8 až 12 buněk jednoho reprezentativního pokusu po-

tvrzeného v dalších 5 až 8 nezávislých měřeních ve třech různých nasazeních buněk. 
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Tabulka 3:  Porovnání jednotlivých podtypů mAChR z hlediska rychlosti jejich vápníkové odpovědi, 
 velikosti vápníkového signálu a jeho přetrvání po odmytí xanomelinu 
 
 M1 M2 M3 M4 M5

první stimulace 
(1 μM CBC) 

     

čas, za který sig-
nál dosáhne ma-
xima [s] 

6,82 ± 0,66 6,20 ± 0,35 6,28 ± 0,67 6,9 ± 0,60 7,9 ± 0,65 

průměrná hodnota 
maxima signálu 
(max1) [Em ratio] 

1,64 ± 0,05 1,67 ± 0,07 1,68 ± 0,09 1,53 ± 0,05 1,47 ± 0,04 

druhá stimulace 
(10 μM xano) 

     

čas, za který sig-
nál dosáhne ma-
xima [s] 

9,61 ± 1,75 29,2 ± 5,77 42,6 ± 5,7 16,6 ± 2,8 38,9 ± 3,0 

průměrná hodnota 
maxima signálu 
[% max1] 

118 ± 3 45,3 ± 2,2 92,1 ± 5,6 103 ± 5,1 58,7 ± 3,9 

průměrná hodnota 
klidového signálu 
v čase 30–60 min. 
[Em ratio] 

     

  po 1 min. xano 1,34 ± 0,06* 1,04 ± 0,03 1,20 ± 0,06* 1,18 ± 0,06* 1,01 ± 0,03 
  po 3 min. xano 1,44 ± 0,12* 1,08 ± 0,05 1,23 ± 0,07* 1,19 ± 0,08* 1,02 ± 0,03 
  po 10 min. xano 1,53 ± 0,09*   1,09 ± 0,05* 1,25 ± 0,05* 1,31 ± 0,13* 1,03 ± 0,03 
třetí stimulace 
(1 μM CBC) 

     

čas, za který sig-
nál dosáhne ma-
xima [s] 

     

  po 1 min. xano  NA 6,41 ± 0,35 13,8 ± 1,2* 7,11 ± 0,60 13,5 ± 1,5* 
  po 3 min. xano  NA 7,36 ± 0,97   14,2 ± 0,72* 8,62 ± 0,92 13,5 ± 0,6* 
  po 10 min. xano NA 7,58 ± 0,28   15,2 ± 0,92* NA 15,9 ± 0,7* 
průměrná hodnota 
maxima signálu 
[% max1] 

     

  po 1 min. xano NA 99,0 ± 4,8 65,5 ± 4,1* 74,2 ± 3,3* 89,5 ± 4,5* 
  po 3 min. xano NA 79,1 ± 3,9* 59,0 ± 3,6* 70,1 ± 3,1* 79,0 ± 3,7* 
  po 10 min. xano NA 61,4 ±3,0* 55,2 ± 3,3* NA 43,4 ± 2,1* 
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Vysvětlivky 
 
NA data nejsou k dispozici 
* statisticky významný rozdíl oproti kontrolní (první) stimulaci nebo bazální hladině vápní-

kového signálu; P<0,05 
CBC karbachol 
xano xanomelin 
Em ratio emission ratio, poměr intenzit emisí 
 
 
Data jsou průměry ± SEM z 6 pokusů na 8 až 12 buňkách. 
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6 DISKUSE 
Pomocí rychlé mikrofluorimetrie se podařilo zaznamenat průběh změn koncentrace nit-

robuněčného (cytoplazmatického) vápníku po stimulaci všech podtypů muskarinových receptorů 

jejich agonisty karbacholem a xanomelinem. Oba dva agonisté vyvolali na všech podtypech 

mAChR rychlé uvolnění Ca2+ s tím, že vápníková mobilizace po stimulaci xanomelinem byla 

u všech podtypů pomalejší než první (kontrolní) stimulace plným agonistou karbacholem. Na M1 

receptoru byla odpověď na xanomelin největší (a navíc větší než předcházející odpověď na kar-

bachol). Hladina vápníku začala klesat ještě během perfuze xanomelinem, ale v případě M1, M3, 

M4 (a také u nejdelší stimulace xanomelinem v případě M2 receptoru) neklesla ani po hodinovém 

promývání na bazální úroveň, naopak zůstala dlouhodobě zvýšená. U M1 a M4 receptoru byla 

navíc doprovázená výraznými oscilacemi. Velikost vápníkové odpovědi po druhé stimulaci kar-

bacholem byla u všech měřených receptorů (kromě M2 po jednominutové stimulaci xanomeli-

nem) nižší než první, tedy kontrolní stimulace karbacholem.  

Ačkoliv i sudé podtypy muskarinových receptorů jsou schopny uvolňovat nitrobuněčné 

zásoby vápníku v CHO buňkách (Doležal et al., 1997), odpověď na agonisty je mnohem poma-

lejší a nastává se zpožděním a s menší účinností než u lichých podtypů muskarinových recepto-

rů. Jak jsme si ověřili v předběžných pokusech, tento typ odpovědi je natolik odlišný, že se ne-

hodí pro srovnávání agonistických účinků mezi jednotlivými podtypy muskarinových receptorů. 

K tomu, aby bylo možné i u buněk exprimujících sudé podtypy mAChR měřit vápníkovou mobi-

lizaci se srovnatelnými parametry s uvolňováním vápníku stimulací lichých podtypů, byla pro-

vedena přechodná transfekce G-proteinem Gq/16. Ten patří do stejné třídy G-proteinů jako prefe-

renční G-protein lidských podtypů Gq/11 a jeho aktivace vede ke stimulaci PLCβ a následnému 

zvýšení cytoplazmatické koncentrace Ca2+. Jeho zvláštností je, že se dovede spřahovat s velkým 

množstvím GPCRs. S odkazem na grafy 1–5, na kterých je jasně vidět rychlá a prakticky stejně 

velká odpověď všech receptorů na plného agonistu karbachol, lze říci, že transfekce se zdařily a 

že G-protein Gq/16 je v CHO buňkách schopen se spřahovat jak s M2, tak i s M4 receptorem. Po-

dobné výsledky byly zaznamenány také v COS buňkách exprimujících M2 (ale také β-adrenergní 

receptory, které se preferenčně spřahují s G-proteiny třídy Gs), kde transfekce Gq/16 G-proteinem 

vedla k několikanásobnému vzrůstu produkce IP3 (Offermanns and Simon, 1995). Také 

v případě metabotropních glutamátových receptorů mGluR2 a mGluR4 (přednostně předávají-

cích signál do buňky přes Gi G-proteiny) exprimovaných v HEK buňkách vedla transfekce Gq/16 

G-proteinem k nárůstu aktivity PLC (Gomeza et al., 1996). I xanomelin vyvolal na všech podty-

pech uvolnění vápenatých iontů, což lze považovat za další důkaz úspěšné transfekce.  
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Podobně jako v předchozích funkčních pokusech na muskarinových receptorech (měří-

cích hlavně akumulaci IP3 nebo vazbu nehydrolyzovatelného analogu GTP – GTPγS), i v tomto 

pokusu se lišila odpověď receptorů na stimulaci karbacholem a xanomelinem, a to hlavně rych-

lostí a velikostí. U některých podtypů mAChR byl tento rozdíl výrazný, u některých méně. Vý-

sledky měření vápníkového signálu na M1 receptoru jsou v souladu s výsledky měření nárůstu 

produkce IP3. Na M1 receptoru in vitro se xanomelin (stejně jako karbachol) chová jako plný 

agonista a stimulace xanomelinem vyvolává větší odpověď receptoru než stimulace karbacho-

lem. Na M2 receptoru je situace jiná. Tady xanomelin působí jako částečný agonista a odpověď 

na xanomelin je ve srovnání s odpovědí na karbachol jen asi 40% (Jakubík et al., 2006). Podobně 

tomu bylo i v našem pokusu – i zde dosahovala odpověď na xanomelin přibližně 45 % odpovědi 

na první stimulaci karbacholem. Naproti tomu velikost odpovědi M2 receptorů nacházejících se v 

jejich přirozeném prostředí (v tkáňových řízcích mozkové kůry a striata potkana) na karbachol 

a xanomelin je prakticky stejná (Machová et al., 2007). Předpokládá se, že za rozdílem oproti 

ex vivo podmínkám stojí receptorová rezerva nebo skutečnost, že presynaptická inhibice uvolňo-

vání ACh je na rozdíl od aktivace PLC zprostředkována uvolněným dimerem podjednotek βγ 

(Herlitze et al., 1996). Na M3 a M5 receptory má stimulace xanomelinem rovněž částečně agonis-

tický účinek a vyvolává přibližně poloviční, resp. čtvrtinový nárůst produkce IP3 ve srovnání 

s karbacholem (Noetzel et al., 2009, Grant and El-Fakahany, 2005). Naproti tomu velikost váp-

níkové odpovědi po stimulaci M3 a M5 receptorů xanomelinem v našem pokusu byla ve srovnání 

s kontrolní karbacholovou stimulací asi 92%, resp. 59%. Za tímto rozdílem by se mohla skrývat 

rozdílná exprese receptorů, rozdílná citlivost měření, nelinearita či saturace vápníkového signálu. 

Jednotlivé podtypy mAChR rovněž vykazovaly rozdíly v rychlosti nástupu vápníkové 

odpovědi na xanomelin. Např. vápníková odpověď M1 receptoru byla přibližně 2,5krát rychlejší 

než tomu bylo v případě M2 receptoru (čas měřený od počátku aplikace agonisty do doby, než 

signál dosáhl svého maxima, byl 9,61 s, resp. 29,2 s). Podobně je tomu také in vitro – aktivace 

M1 receptoru má asi 2,5krát větší rychlostní konstantu než aktivace M2 podtypu (Jakubík et al., 

2006).      

U všech sledovaných podtypů muskarinových receptorů byl patrný pokles vápníkového 

signálu po dosažení maximální odpovědi na xanomelin. Docházelo k němu navzdory tomu, že 

agonista byl v médiu přítomen jednu, tři nebo dokonce deset minut. Pokles hladiny vápníku měl 

u každého receptoru jiný průběh. V případě M1 a M4 receptoru se hladina vápníku snižovala 

velmi rychle bez ohledu na délku stimulace xanomelinem, jen u M1 receptoru se v případě dese-

timinutového působení xanomelinu pokles zastavil na vyšší hladině vápníku (Graf 1 a 4). U zbý-

vajících podtypů mAChR byl pokles celkově pozvolnější a doba poklesu odpovídala délce sti-
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mulace xanomelinem (delší stimulace xanomelinem s sebou nesla delší a často i pozvolnější po-

kles signálu; Graf 2, 3 a 5). Za snižováním vápníkové odpovědi (i přes přetrvávající přítomnost 

agonisty) stojí na prvním místě mechanismy regulující hladinu vápníku v buňce, které začínají 

působit ihned při zvýšení hladiny nitrobuněčného vápníku a jsou patrny již na vzestupné části 

vápníkové odpovědi jak xanomelinu tak karbacholu jako zpomalení růstu koncentrace nitrobu-

něčného vápníku, které není důsledkem vyčerpání zásob v endoplazmatickém retikulu a snížení 

gradientu Ca2+. Vzhledem k rozdílům v průbězích snižování vápníkové odpovědi u jednotlivých 

podtypů receptorů je zřejmé, že ke snižování vápníkové odpovědi přispívá i desenzitizace, která 

je pro jinak fenotypově shodné buňky u různých receptorů různá. Desenzitizace je regulační děj 

mající zpětnovazebnou funkci, který způsobuje zmenšení velikosti odpovědi receptoru na opa-

kovaný nebo dlouhotrvající podnět (Lohse, 1993). Receptorová desenzitizace zahrnuje více kro-

ků. Prvním je odpřažení receptoru od jeho efektorové signální dráhy následované redistribucí 

receptorů v důsledku jejich internalizace. Konečným důsledkem je down-regulace (neboli sníže-

ní počtu) receptorů, která může rovněž odrážet proteolytické štěpení nebo omezení syntézy re-

ceptorů. Mnoho předchozích pokusů zaznamenalo pokles funkční odpovědi na stimulaci muska-

rinových receptorů jejich agonisty v důsledku předchozí preinkubace s těmito agonisty. Jak u 

M1, tak u M3 receptorů exprimovaných CHO buňkami dochází ke snížení hydrolýzy fosfoinosi-

tidů a také poklesu počtu receptorů vlivem působení plného agonisty karbacholu. Rovněž vyšla 

najevo zajímavá skutečnost týkající se závislosti míry agonistou vyvolané desenzitizace a snížení 

počtu receptorů na účinnosti agonisty. Karbachol vyvolává desenzitizaci M1 i M3 receptorů 

s velice podobnými parametry. Na druhou stranu částečný agonista selektivní pro M1 podtypy, 

McN-A-343, způsobuje na M1 receptorech pomalý pokles odpovědi na karbachol, ale rychlý 

pokles odpovědi na opětovnou stimulaci McN-A-343. Na M3 receptorech nevede preinkubace s 

McN-A-343 k poklesu odpovědi na karbachol (Hu et al., 1991). Je tedy možné, že také rozdílná 

rychlost snižování odpovědi na xanomelin u různých podtypů mAChR by mohla mít souvislost 

s různou účinností xanomelinu na jednotlivých podtypech.        

Dlouhé promývání po stimulaci muskarinových receptorů xanomelinem bylo zvoleno 

proto, aby bylo možné sledovat změny vápníkového signálu nejen v přítomnosti xanomelinu, ale 

i po jeho odmytí. Xanomelin může na rozdíl od karbacholu ovlivňovat funkci receptoru i dlou-

hodobě, a to díky své schopnosti navázat se na receptor neodmyvatelnou vazbou, která vzniká 

v jiném než ortosterickém, tzv. ektopickém místě. Bylo prokázáno, že neodmyvatelná vazba se 

může utvořit na všech podtypech mAChR, ale její vlastnosti a funkční důsledky jsou různé 

v závislosti na konkrétním podtypu receptoru.  



61 
 

Na M1 receptoru se neodmyvatelná vazba vytváří prakticky okamžitě a vede 

k dlouhotrvající aktivaci receptoru a alosterické modulaci vazby ligandů do ortosterického místa 

(Christopoulos et al., 1998, Jakubík et al., 2002). Ukázalo se, že jednominutová expozice M1 

receptorů xanomelinu následovaná promýváním médiem bez xanomelinu vede k postupnému 

snižování vazby NMS beze změny afinity NMS k receptoru, což svědčí pro postupné snižování 

počtu receptorů (De Lorme et al., 2007). V našem měření vápníkové odpovědi M1 receptorů po 

stimulaci xanomelinem byl patrný její rychlý pokles (za který je zřejmě odpovědné snížení počtu 

povrchových receptorů). V souladu s předchozími pozorováními byla i v našem pokusu zřejmá 

dlouhodobá aktivace receptorů v důsledku vzniku neodmyvatelné vazby xanomelinu, protože 

hladina vápníku zůstala po celou dobu zvýšená. Navíc ji doprovázely výrazné oscilace, které 

byly pravděpodobně způsobeny právě vysokou mírou aktivace M1 receptorů díky funkční selek-

tivitě a vysoké účinnosti xanomelinu (Graf 1). Vápenaté ionty, které pronikají 

z endoplazmatického retikula do cytoplazmy IP3 kanály, způsobují po překročení hraniční kon-

centrace zavření těchto kanálů. Vzhledem k tomu, že receptor zůstává díky navázanému xano-

melinu trvale aktivován, hladina Ca2+ stoupá, posléze se začnou zavírat IP3 kanály, což se projeví 

jako pokles hladiny vápníku. Činností vápníkových pump může ale dojít k opětovnému snížení 

koncentrace Ca2+. Díky tomu se IP3 kanály mohou stát opět aktivními a znovu umožnit průchod 

vápenatých iontů do cytoplazmy. 

Na M2 receptoru se neodmyvatelná vazba vytváří mnohem pomaleji než na M1 recepto-

ru a neodmyvatelně navázaný xanomelin snižuje schopnost karbacholu aktivovat M2 receptor 

(afinita karbacholu k receptoru klesá; Jakubík et al., 2006). Xanomelin působí jako trvalý agonis-

ta, což se projevuje mimo jiné jako inhibice elektrickou stimulací vyvolaného výlevu ACh 

z nervových zakončení striata a mozkové kůry (Machová et al., 2007). I z našeho pokusu vyplý-

vá, že k dlouhotrvající aktivaci M2 receptoru je nutná delší doba stimulace xanomelinem – za-

tímco jedno- a tříminutová stimulace nestačily k vyvolání dlouhodobě zvýšené koncentrace Ca2+, 

desetiminutová stimulace už ano (Graf 2). Podobně jednominutová stimulace xanomelinem ne-

byla dostačující k tomu, aby došlo ke snížení odpovědi na karbachol po hodině promývání (Ta-

bulka 3, dole).  

Podobně jako na M1 receptoru, i v případě M3 receptoru dochází ke vzniku neodmyva-

telné vazby xanomelinu velmi rychle, už po jedné minutě expozice receptorů tomuto agonistovi. 

(Noetzel et al., 2009). Právě vazbě xanomelinu na M3 receptor (a jeho agonistickému účinku) 

jsou přičítány četné vedlejší periferní účinky, které se projevily v klinických studiích po podání 

xanomelinu lidským dobrovolníkům (Bymaster et al., 1997). Xanomelin je schopen rychle vyvo-

lat funkční odpověď M3 receptoru (tedy produkci IP3). Ta ovšem s postupujícím časem promý-
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vání médiem bez xanomelinu nebo naopak po dlouhodobějším vystavení xanomelinu klesá, což 

zřejmě souvisí s desenzitizací receptoru. Rovněž s prodlužující se dobou xanomelinové stimula-

ce klesá odpověď receptoru na karbachol (Noetzel et al., 2009). V našem pokusu xanomelin vy-

volal dlouhotrvající aktivaci M3 receptorů po jedno-, tří- i desetiminutové stimulaci xanomeli-

nem (Graf 3). Fakt, že jedna minuta přítomnosti xanomelinu v médiu stačila pro vyvolání dlou-

hotrvající aktivace receptoru, svědčí pro rychlý vznik neodmyvatelné vazby. Neodmyvatelná 

vazba xanomelinu měla v našem pokusu poměrně značný vliv na velikost odpovědi receptorů na 

karbachol po hodině promývání KHB. Podobně, jak bylo zmíněno o pár řádek výše, odpověď na 

karbachol v podobě zvýšení vápníkové koncentrace měla klesající tendenci v závislosti na délce 

trvání předchozí xanomelinové stimulace.  

Kromě M1 receptoru vykazuje xanomelin do značné míry funkční selektivitu i pro M4 

mAChR (Bymaster et al., 1997). M4 plní v mozku úlohu autoreceptorů, a to především ve striatu 

(Zhang et al., 2002). Podle výsledků pokusu zkoumajícího působení xanomelinu na výlev acetyl-

cholinu se zdá, že podobně jako u M2 receptoru se i na M4 receptoru vytváří neodmyvatelná vaz-

ba pomaleji než na M1 nebo M3 receptoru. A stejně jako v případě M2 receptoru vede k trvalé 

aktivaci M4 receptoru (Machová et al., 2007). K trvalé aktivaci M4 receptoru došlo i v našem 

pokusu a navíc byla provázená četnými oscilacemi podobného charakteru jako u M1 receptoru, 

které zřejmě odrážejí vysokou účinnost neodmyvatelně vázaného xanomelinu v aktivaci M4 re-

ceptoru (Graf 4).  

M5 receptor je posledním podtypem mAChR, který byl naklonován, a prozatím nebyly 

objeveny žádné selektivní ligandy pro tento receptor (Tabulka 2). I na tento podtyp je xanomelin 

schopen navázat se neodmyvatelnou vazbou. Neodmyvatelná vazba má ovšem odlišné funkční 

důsledky než na ostatních podtypech mAChR – neodmyvatelně navázaný xanomelin působí na 

receptor jako trvalý antagonista, což se projevuje snížením odpovědi receptoru vyvolané plným 

agonistou karbacholem (Tabulka 3, Graf 5). Co se týče vlivu dlouhodobého vystavení receptorů 

xanomelinu na jejich počet, i tady se objevuje pozvolný pokles jejich počtu (Grant and El-

Fakahany, 2005). Je možné, že to souvisí s nízkou účinností xanomelinu vůči M5 podtypu. Fakt, 

že neodmyvatelná vazba xanomelinu nevyvolává aktivaci M5 receptoru, je zřetelně vidět i na 

vápníkové odpovědi (Graf 5). Hladina vápníku je u tohoto podtypu zvýšená jen po dobu přítom-

nosti xanomelinu v médiu (což odpovídá jeho účinkům jako částečného agonisty), ale poté se 

vrací na bazální úroveň, což je zřejmě způsobeno antagonizujícím účinkem neodmyvatelné vaz-

by na receptor. Z křivek je pak patrné, že návrat k basálním hodnotám je pozvolný i bez aktivač-

ních účinků neodmyvatelně vázaného xanomelinu.  

 



63 
 

7 ZÁVĚR 
Rychlá mikrofluorimetrie na živých buňkách využívající fluorescenční sondu Fura 2 se 

ukázala být vhodnou metodou pro dlouhodobé měření průběhu uvolňování nitrobuněčného váp-

níku po stimulaci jednotlivých podtypů muskarinových receptorů. Díky její vysoké afinitě pro 

vápník a dobrým fluorescenčním vlastnostem se podařilo zaznamenat rozdíly v průběhu změn 

hladiny vápníku vyvolané aktivací jednotlivých podtypů muskarinových receptorů. V souladu 

s funkční selektivitou xanomelinu pro M1 a M4 receptory a rychlým vznikem neodmyvatelné 

vazby na těchto podtypech byla i po jednominutové stimulaci xanomelinem patrná jejich dlou-

hodobá aktivace. Naproti tomu na M5 receptoru byl vzrůst koncentrace vápníku po stimulaci 

xanomelinem relativně malý a i po jeho desetiminutovém působení se koncentrace vápníku vráti-

la na původní úroveň, což je v souladu s publikovaným antagonistickým účinkem neodmyvatel-

né vazby na tento muskarinový receptor. Neodmyvatelná vazba je původcem desenzitizace nebo 

internalizace receptorů, protože stimulace xanomelinem způsobuje přetrvávající aktivaci M1–M4 

receptorů a snížení odpovědi vyvolané plným ortosterickým agonistou karbacholem i po důklad-

ném odmytí volného xanomelinu a hodinovém intervalu na zotavení buněk. Pouze u M5 recepto-

ru lze toto snížení odpovědi vysvětlit antagonistickým účinkem neodmyvatelně navázaného xa-

nomelinu. Pochody xanomelinem vyvolané desenzitizace a down-regulace, molekulární mecha-

nismus vazby xanomelinu a jeho podtypové rozdíly budou předmětem našich dalších studií. No-

vé poznatky by mohly mít přínos z hlediska využití agonistů muskarinových receptorů v lidské 

medicíně nejen pro terapii neurodegenerativních onemocnění.   
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