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Abstrakt 
 

 

Vaniloidní receptor typu 1 - TRPV1 - je jedním z významných iontových kanálů 

z rodiny teplotně aktivovaných TRP receptorů, které se podílejí na integračních 

mechanizmech transdukce nociceptivních signálů v periferním nervovém systému. Na 

primárních aferentních senzorických neuronech je TRPV1 aktivován podněty chemickými 

(např: kapsaicin, reziniferatoxin, mediátory zánětu, endogenní vaniloidy, snížení pH < 6.5)  

a teplotními (nad 43 °C). Kromě zvýšené exprese na neuronech ganglií zadních kořenů 

míšních a trigeminálních gangliích byla potvrzena funkční exprese TRPV1 receptoru také 

v některých vyšších strukturách CNS. Strukturálně-funkční studie v průběhu posledních 13 

let, které uplynuly od naklonování tohoto polymodálního iontového kanálu, odhalily řadu 

specifických vlastností, zůstává však také mnoho nezodpovězených otázek, převážně 

 týkajících se buněčných mechanizmů regulace aktivity, modulace a komplexní funkce v 

nervovém systému.  

Cílem diplomové práce bylo pomocí elektrofyziologických a fluorescenčních 

technik charakterizovat časový průběh aktivace a desenzitizace rekombinantního TRPV1 

receptoru ve vztahu k dynamickým změnám intracelulární koncentrace Ca2+. Na základě 

toho stanovit protokol a hlavní parametry těchto dějů, na které se zaměřila následná 

strukturálně-funkční analýza. Jedním z hlavních úkolů bylo zavedení a optimalizace 

fluorescenčních metod umožňujících zjišťovat funkční souvislosti TRPV1 receptoru s 

rozpadem membránového PIP2 (využít metody FRET pro monitorování rozpadu PIP2 po 

vstupu Ca2+, nebo současné použití elektrofyziologických a fluorescenčních technik pro 

charakterizaci role PIP2 při aktivaci a desenzitizaci TRPV1 receptoru). Dalším cílem práce 

bylo určit, za jakých podmínek by bylo možné využit techniku FRET pro studium 

intramolekulárních interakcí.  

 

Klí čová slova: TRPV1, FRET, iontové kanály, desenzitizace, senzitizace, PIP2 
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Abstract 
 
 

Vanilloid Receptor Subtype 1 – TRPV1 – is an important member of the TRP ion 

channel family. The physiological role of this ion channel is to integrate the nociceptive 

signals from the peripheral nervous system. TRPV1 participates in the detection of noxious 

stimuli on the primary afferent sensory neurons: of the chemical stimuli, such as capsaicin, 

resiniferatoxin, inflammatory mediators, endogenous vanilloids, and of the low pH (<6.5), 

and of the noxious heat stimuli (>43°C). Apart from the high expression on the dorsal root 

ganglion neurons and trigeminal ganglions, the functional expression of this receptor has 

been also found in the central nervous system, where its role remains elusive, however. 

Structural–functional studies which have been carried out since the receptor was first 

cloned, that is 13 years ago, have revealed several specific characteristics. Nonetheless, a 

number of questions remain to be answered, particularly those concerning cellular 

mechanisms and regulation of TRPV1’s activation, modulation, and its complex function 

in the nervous system.   

The aim of this diploma thesis was to characterize, using electrophysiological and 

fluorescence techniques, the activation and desensitization kinetics of recombinant TRPV1 

receptor in relation to the dynamic changes of intracellular calcium. Based on these 

findings, a protocol and main parameters of these mechanisms for further structural-

functional analysis were going to be established. One of the main goals of this research 

was to implement and optimize fluorescence methods (FRET-based or methods for 

simultaneous measurements of the TRPV1 activity in conjunction with PIP2 depletion 

monitoring), which could contribute to elucidate the functional relationships of the TRPV1 

receptor and the membrane PIP2. Finally, the thesis also aspired to determine conditions 

under which it would be possible to monitor structural rearrangements of the protein-

complex after its activation. 

 

Key words: TRPV1, FRET, ion channels, desensitization, sensitization, PIP2 
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22  SSeezznnaamm  ppoouužžii ttýýcchh  zzkkrr aatteekk  

 
2-APB   2-aminoethoxydifenylborát 
AK   aminokyselina                
AKAP   A – kinase anchoring protein, kinázy ukotvovací protein A                
ARD   ankyrinová doména    
ATP   adenozintrifosfát 
BK1 a BK2               bradykininové receptory typu 1 a 2 
CaM-(Ca2+)  kalmodulin – vyskytuje se ve formě s nebo bez navázaného vápníku  
CaMKII                      Ca2+/kalmodulin dependentní protein kináza II 
cDNA   komplementární DNA 
CFP                            cyan fluorescent protein – modrá varianta GFP fluorescenčního 

proteinu 
CGRP   calcitonin gene – related peptide 
CNS              centrální nervová soustava 
DAG                    diacylglycerol 
ECS   extracelulární roztok 
FlAsH Fluorescein Arsenical Hairpin – funguje jako akceptor fotonů po 

navázání na tetracysteinovou proteinovou sekvenci 
FRET     fluorescenční rezonanční energetický přenos 
HEK293T                   lidské ledvinné embryonální buňky 293T 
HERG                     Human Ether–à–go–go Related Gene – gen kódující draslíkový                

iontový kanál Kv 11.1 
ICS                intracelulární roztok 
IP3                               inozitol–1,4,5–trifosfát 
KCNQ               skupina draslíkových iontových kanálů 
kD                            kilodalton – jednotka molekulové hmotnosti proteinů 
LTP                 long – term potentiation, dlouhodobá potenciace 
LTD                     long – term depression, dlouhodobá deprese 
MAP                       MAP kináza, mitogen activated protein kinase 
NGF   nervový růstový faktor 
PGE2   prostaglandin E2 

PIP2                            fosfatidylinozitol–4,5–bisfosfát 
PIP3                            fosfatidylinozitol–3,4,5–bisfosfát 
PIRT                          phosphoinositide interacting regulator of trp, protein regulující trp 
PKA                       protein kináza A 
PKC                            protein kináza C 
PLC                          fosfolipáza C 
ROI                         region of interest, oblast zájmu 
Src                              kináza rodiny Src 
TRP   transient receptor potential, skupina iontových kanálů 
TRPV1                       transient receptor potential vanilloid receptor type 1 
Trpv1                        gen TRPV1 proteinu 
V1/2                           poloviční hodnota maximální napěťové aktivace 
YFP                            yellow fluorescent protein – žlutá varianta GFP fluorescenčního 

proteinu  
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33  ÚÚvvoodd  

 

Vnímání okolních podnětů patří mezi základní předpoklady fungování života. Aby 

organizmus mohl vstupní podněty různých modalit správně vyhodnocovat, vyvinuly se v 

průběhu evoluce senzorické mechanizmy zahrnující specializované proteiny a signální 

kaskády - od velmi jednoduchých až po vysoce sofistikované. Mezi ty druhé patří aktivační 

mechanizmy polymodálních receptorů z rodiny TRP (transient receptor potential) 

iontových kanálů. Tyto membránové receptory se u savců vyvinuly jako multifunkční 

senzorické komplexy rozeznávající různé chemické podněty, převádějící informaci o 

okolní teplotě a sloužící jako transdukční integrační molekuly, pomocí kterých organizmus 

rozlišuje, zda jde o potenciální nebezpečí ohrožující jeho integritu. Na senzorických 

neuronech vede aktivace specifické podskupiny TRP tzv. vanilodních receptorů (TRPV) 

k depolarizaci buněčné membrány a ke vzniku nervového vzruchu, který se akčním 

potenciálem dostává až do vyšších struktur CNS, kde je náležitě vyhodnocen a převeden na 

elektrickou aktivitu a příslušnou obrannou reakci.  

TRPV rodina receptorů, z nichž nejlépe prozkoumaným je vaniloidní receptor 

podtypu 1 (TRPV1), se uplatňuje v řadě rozdílných fyziologických funkcí, od udržování 

iontové homeostázy až po vnímání bolesti. Specifický agonista TRPV1 receptoru, alkaloid 

kapsaicin obsažený v pálivých paprikách, je jedním ze spolehlivých indikátorů, kterým lze 

rozlišit nociceptivní neurony, jež zprostředkovávají informaci o podnětech vyvolávajících 

palčivou bolest u člověka. TRPV1 receptor lze aktivovat také teplem (>43°C) a dalšími 

látkami, které obvykle doprovázejí zánětlivé stavy (např. pH < 6.5), a právě tato 

charakteristická vlastnost, schopnost polymodální aktivace, je příčinou, proč je studium 

těchto mechanizmů experimentálně obtížné. 

Přes velké úsilí vkládané do poznání strukturních a funkčních vztahů celé 

specifické rodiny teplotně aktivovaných TRPV kanálů, nelze považovat molekulární 

podstatu tepelné či chemické aktivace za objasněné. Předložená diplomová práce se 

pokouší přispět k poznání některých z těchto mechanizmů.  
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44  LL ii tteerr áárr nníí  ppřřeehhlleedd    

4.1 Fyziologická úloha TRPV1 receptoru 
TRPV1 receptor je exprimován v mnoha tkáních a typech buněk. Funguje jako 

senzor na primárních aferentních neuronech, kde je aktivován podněty, které člověk vnímá 

jako bolestivé. Mezi ně patří teplota přesahující 43 °C, slabé kyseliny, kapsaicin (Caterina 

et al., 1997), kafr (Xu et al., 2005), allicin (Macpherson et al., 2005, McNamara et al., 

2005), mediátory zánětu (bradykinin, histamin, serotonin a prostaglandin E2), které snižují 

pH v okolí poraněné tkáně (Vyklicky et al., 1998). K jeho aktivaci dochází také 

membránovou depolarizací (> 20 mV).  

TRPV1 je neselektivní kationtový kanál jehož poměr propustností po aktivaci 

kapsaicinem je 1/5/10  pro  Na+/Mg2+/Ca2+. Tento poměr se dynamicky mění v závislosti 

na typu agonisty (Chung et al., 2008). Kromě toho je TRPV1 kanál propustný také pro 

protony (Hellwig et al., 2004), velké polyvalentní kationty (Ahern et al., 2006), organické 

kationty (Meyers et al., 2003) a aminoglykosidická antibiotika (Myrdal and Steyger, 2005). 

Funkce TRPV1 byla zatím studována převážně na primárních aferentních 

senzorických neuronech (Knotkova et al., 2008). Jeho exprese byla potvrzena i ve vyšších 

strukturách CNS (centrální nervová soustava). Kromě oblastí hipokampální formace (CA1, 

CA3, gyrus dentatus) byl TRPV1 identifikován také v talamických a hypotalamických 

jádrech, locus coeruleus, periakvaduktální šedi, v mozečku, dále v kortikálních a 

limbických strukturách včetně amygdaly, putamen a substantia nigra pars compacta 

(Roberts et al., 2004, Van Der Stelt and Di Marzo, 2004, Toth et al., 2005, Cristino et al., 

2006, Gibson et al., 2008). Otázkou stále zůstává, zdali regulace TRPV receptorů je shodná 

s regulací na periferii, a v jakých mechanizmech centrálního nervového systému hraje roli. 

Bylo prokázáno, že TRPV1 receptor se v CNS uplatňuje při modulaci bolestivých vjemů 

(Cui et al., 2006). Dále bylo ukázáno, že myš s „knock-outovaným“ Trpv1 genem vykazuje 

projevy chování související se zvýšenou úzkostí a strachem (Marsch et al., 2007) a také 

byla popsána úloha v LTP (long – term potentiation) a LTD (long – term depression) 

v hipokampu (Marsch et al., 2007).  

Byly identifikovány minimálně čtyři endogenní ligandy produkované v CNS, o 

kterých bylo prokázáno, že se podílejí na přímé aktivaci TRPV1: anandamid, deriváty 

kyseliny hydroxyeikosatetraenové – HPETE, N – acyldopaminy a metabolity kyseliny 

linoleové. (Huang et al., 2002, Marinelli et al., 2007, Patwardhan et al., 2009).  
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4.2 Strukturální vlastnosti TRPV1 receptoru  
Struktura TRPV1 receptoru je tvořena 4 podjednotkami, z nichž každá má 6 

transmembránových segmentů (S1–S6) tvořených α-helixy a cytoplazmaticky 

orientovanými  N– a C– konci. Pór TRPV1 kanálu zahrnuje domény S5, hydrofobní kličku 

(tzv. P–loop) a S6. Pórová oblast patří mezi nejvíce konzervované oblasti mezi TRP 

receptory, což nasvědčuje tomu, že pro tyto kanály zřejmě existují společné principy 

selektivity, propustnosti a blokujících účinků některých antagonistů (např. ruteniové 

červeně). Naopak N– a C– koncové části jsou u TRP receptorů nejméně konzervované. 

Předpokládá se, že obsahují funkční domény zodpovědné za specifické vlastnosti 

jednotlivých podtypů receptorů. TRPV1 obsahuje 838 aminokyselinových zbytků (potkaní 

varianta) o molekulové váze 95 kD. Bylo identifikováno několik sestřihových variant, 

které vykazují funkční variabilitu (Lu et al., 2005, Sharif Naeini et al., 2006, Vos et al., 

2006).  

Na N– konci receptoru (432 AK) se nachází charakteristická struktura šesti 

ankyrinových motivů. Tato struktura je zatím jediná část receptoru, která byla 

krystalizována a pravděpodobně se uplatňuje v mechanizmech senzitizace/desenzitizace 

receptoru (Lishko et al., 2007). C– konec, je dlouhý (154 AK) a nachází se na něm úsek 

označovaný jako TRP doména. Ta je 25 AK dlouhá a obsahuje vysoce konzervovaný 

motiv tzv. TRP box o sekvenci (IWKLQR). Oblast TRP domény se pravděpodobně podílí 

na tetramerizaci kanálu, který může tvořit homomerní nebo heteromerní formu (Hellwig et 

al., 2005, Cheng et al., 2007). 

Pomocí strukturálně – funkčních studíí byla identifikována celá řada konkrétních 

aminokyselin, které se podílejí na specifických funkcích TRPV1 receptoru. Tyto informace 

jsou znázorněny na obrázku 1 a shrnuty v tabulce 1.  
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Obr. 1: Na obrázku je znázorněna podjednotka TRPV1 receptoru v membráně s doménami 
a aminokyselinami důležitými pro funkci. Podjednotka obsahuje 6 transmembránových 
segmentů, kde segmenty S5 a S6 spolu s P–kličkou, která je spojuje, tvoří pór kanálu. 
Modře jsou znázorněny aminokyselinové zbytky, které jsou zodpovědné za navázání 
vaniloidů, žlutě aminokyseliny zodpovědně za aktivaci sníženým pH, černě jsou vyznačena 
fosforylační místa: PKC: S502, S800, PKA: Ser116, T144, T370, S502, CaMKII: S502, 
T704. Fialově je znázorněn AKAP – ukotvovací protein pro PKC, PKA a Ca2+ závislou 
fosfatázu kalcineurin (PP2B). AKAP se váže na K735–N748. Kalmodulin vazebná místa 
jsou znázorněna zeleně. Aminokyseliny, které interagují s PIP2 jsou znázorněny oranžově 
(K571, R575, K694 a oblast L777–S820). Funkce domény (V686–W752) na C– konci se 
uplatňuje v aktivaci teplem. D178 a K735 jsou součástí Walker B domény vážící 
nukleotidy. Y671 usměrňuje propustnost pro malé kationty a hraje roli v akutní 
desenzitizaci. L681 zabraňuje propustnosti větším molekulám.  

 

Pro aktivační a modulační mechanizmy TRPV1 proteinového komplexu je typické 

jejich alosterické a synergistické působení. Díky vzájemnému „sčítání“ nebo „násobení“ 

efektů jednotlivých agonistů a dynamickému stavu fosforylace a defosforylace, je studium 

jednotlivých efektů do značné míry obtížné. Hlavním mechanizmem senzitizace TRPV1 

receptoru je fosforylace, která alostericky moduluje citlivost ke specifickým podnětům. 

Většina mediátorů zánětu, jako je bradykinin, ATP nebo prostaglandin E2, aktivuje 

metabotropní receptory a spouští kaskády, které vedou k aktivaci PKA (proteinkináza A), 

PKC (proteinkináza C) a CaMKII (kalcium/kalmodulin-dependentní proteinkináza II). 

Kromě přímé senzitizace fosforylací receptoru může také docházet ke zvýšení počtu 

receptorů v membráně. Tímto mechanizmem docházá k upregulaci receptorů po aktivaci 

p38 MAP kinázové dráhy NGF (nerve growth factor) (Ji et al., 2002). K ovlivňování 

zvýšení počtu receptorů dochází pomocí ukotvovacího proteinu AKAP (A – kinase 
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anchoring protein) po fosforylaci tyrosinu Y200 Src kinázou. AKAP přibližuje enzymy 

k fosforylačním místům na podjednotce receptoru, a tím reguluje jeho funkci (Zhang et al., 

2008).  

Příkladem mechanizmu, kdy o otevření kanálu rozhoduje síla podnětu je snížené 

pH. K tomu dochází v okolí poškozené nebo ischemické tkáně. Funkce TRPV1 receptoru 

může být při mírném snížení pH (pH < 6.9) pouze modulována a pro otevření je vyžadován 

další podnět. Byly identifikovány aminokyselinové zbytky kyseliny glutamátové E600 a 

E648, jejichž neutralizací protony k modulaci dochází (Jordt et al., 2000). Při poklesu pH 

pod hodnotu 5.9 dochází k otevření kanálu již při pokojové teplotě, a to prostřednictvím 

jiného molekulárního mechanizmu (Ryu et al., 2007).   

 N– konec Membránové úseky C– konec 
Transmembránové domény  I. R432 – Y453 

II. F473 – Y495 
III. Y511 – L529 
IV. V542 – I564 
V. C578 – D601 
VI. I660 – E684 

 

Ankyrinové domény I. D113 – R138 
II. C157 – K182 
III. T203 – V221 
IV. P251 – Q269 
V. T286 – L319 
VI. P336 – E359 

   

Vazba kapsaicinu R114 R491, Y511, S512, 
M547, T550 

E761 

Vazba kapsazepinu  S481 – R550  
PKA fosforylace  S116, T144, T370  S774, S820 
PKC fosforylace  S502 T704, S800 
CaMK II fosforylace  S502 T704 
Vazba CaM F189 – E222  E767 – T801 
Vazba ATP WalkerB doména 

171 – 185 
 WalkerA 

doména 
726 – 740 

N glykozylace  N604  
pH aktivace  E478, E536, E600,  

D601, E648 
 

TRP doména 
TRP box 

  E684 – R721 
I696 – R701 

Místa spojená s propustností  E636, D646, E648,Y671  
Vazba PIP2  K571, R575 K694,777–820 
Teplotní citlivost   V686 – W752  
 
Tab. 1: Funkčně významné specifické oblasti TRPV1 receptoru rozděleny na  N– konec, 
C– konec a membránové úseky.  
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4.3 Aktivace a desenzitizace TRPV1 ve vztahu k dynamickým změnám 
intracelulární koncentrace Ca2+ 
 

Po vstupu vápníku do buňky dochází ke dvěma, pavděpodobně významným 

formám desenzitizace. První, akutní, forma desenzitizace vykazuje snižování odpovědi 

v průběhu aplikace kapsaicinu a druhá forma, tachyfylaxe, představuje snižování odpovědi 

při opakované aplikaci kapsaicinu. Do jaké míry obě formy sdílejí stejný molekulární 

mechanizmus je předmětem intenzivního studia (Cholewinski et al., 1993, Docherty et al., 

1996, Liu and Simon, 1996, Koplas et al., 1997, Piper et al., 1999, Bhave et al., 2003, 

Mohapatra and Nau, 2003, Numazaki et al., 2003). 

 Mechanizmem, který podporuje hypotézu akutní formy desenzitizace, jež nastává 

během prvních 20 s po aktivaci kapsaicinem při teplotě 25 °C, je snížená afinita 

k vaniloidům (Jung et al., 2004, Novakova-Tousova et al., 2007, Vyklicky et al., 2008). 

Tomu odpovídají i změněné kinetické vlastnosti membránových proudů:  

- nástup následující odpovědi po desenzitizaci je pomalejší  

- kinetika snižování membránových proudů po skončení druhé aplikace kapsaicinu 

vykazuje přibližně 4x rychlejší hodnotu než původní, nedesenzitizovaná odpověď 

- desenzitizovaný receptor lze reaktivovat vyššími koncentracemi, než kterými byl 

desenzitizován. 

Pro desenzitizovaný stav TRPV1 receptoru byl také prokázán výrazný posun poloviční 

efektivní koncentrace pro kapsaicin k vyšším koncentracím při zachování stejné 

kooperativity (Hillův koeficient, nH = 2). Zachována zůstala i hodnota jednotkového 

proudu a aktivace depolarizací (V1/2 = ~ 150 mV). Tyto skutečnosti naznačují, že 

desenzitizací není ovlivněn vlastní mechanizmus otevírání kanálu (Yao and Qin, 2009). 

Mechanizmus tachyfylaxe je podle dostupných dat spojován s konformačními 

změnami proteinového komplexu. Na TRPV1 receptoru byla identifikována dvě vazebná 

místa pro kalmodulin. Na C– terminálním konci receptoru ja kalmodulin navázán 

v konformaci bez Ca2+ a na N– konci, v oblasti ARD (anykrin repeat domain) 189–222 je 

vazebné místo pro komplex Ca2+–CaM, kde se překrývá s vazebným místem pro ATP 

(Rosenbaum et al., 2004). Z toho se usuzuje, že po vstupu vápenatých iontů do buňky 

může docházet k interakci obou konců a ke zmenšení propustnosti kanálu. Pro zotavení 

z desenzitizace je zapotřebí ATP a resyntéza PIP2 (Obr. 2) (Liu et al., 2005). V jaké míře 

se při desenzitizaci nebo tachyfylaxi uplatňuje PIP2, není zcela jasné.    
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Obr. 2: Model mechanizmu desenzitizace vaniloidního receptoru TRPV1: (A) zavřený 
kanál, (B) vápenaté ionty se po průchodu pórem otevřeného iontového kanálu vážou na 
kalmodulin (CaM) a komplex CaM–Ca2+

 kompetuje o vazebné místo pro senzitizační 
ligand adenozintrifosfát (ATP). (C) Konformační změna způsobená vazbou CaM-Ca2+ na 
ARD doménu N– konce receptoru oslabí interakci proximální části C– konce s 
membránovým lipidem PIP2 (ten je s přispěním vápenatých iontů dále enzymaticky 
degradován), což vede ke snížení afinity receptoru pro vaniloidy (Lishko et al., 
2007{Novakova-Tousova, 2007 #84, Novakova-Tousova et al., 2007, Vyklicky et al., 
2008). 
 

4.4 Regulace TRPV1 lipidy 
 Jedním z dosud neobjasněných, fyziologicky významných mechanizmů modulace 

TRPV1 receptoru (a také řady příbuzných TRP receptorů) je vliv lipidů plazmatické 

membrány, z nichž nejpodstatnější v tomto kontextu je signální fosfoinozitid 

fosfatidylinozitol 4,5-bisfosfát (PI(4,5)P2, PIP2).  

4.4.1 Membránové proteiny jsou ovlivňovány složením plazmatické membrány 

Plazmatická membrána, dynamická fluidní mozaika, je tvořena proteinovou a 

lipidovou složkou. Procentuální množství membránových lipidů, mezi něž patří 

fosfolipidy, glykolipidy a steroidy, je variabilní a záleží na konkrétním buněčném typu. 

Nejvíce jsou zastoupeny fosfolipidy: fosfatidylcholin (lecitin), fosfatidylserin, 

fosfatidyletanolamin a fosfoinozitidy. I když fosfoinozitidy tvoří pouze 1–5% lipidů vnitřní 

strany plazmatické membrány, jsou významné pro svoji signální a modulační úlohu.  

Všechny fosfoinozitidy vznikají z fosfatidylinozitolu, který je buď recyklován nebo 

de novo syntetizován v endoplazmatickém retikulu. Syntéza PI(4,5)P2 probíhá 

z fosfatidylinozitolu dvěma reakcemi: enzymem fosfatidylinozitol 4–kinázou a 

fosfatidylinozitol 4–fosfát 5–kinázou. PI(4,5)P2 může být dále fosforylován 
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fosfatidylinozitol 3–kinázou za vzniku PI(3,4,5)P3 a PI(3,4)P2 (Obr. 3). Do plazmatické 

membrány je transportován pomocí přenašečových proteinů. Úloze PI(4,5)P2 v modulaci 

membránových proteinů je věnována největší pozornost, neboť jeho signalizační úloha je 

považována mezi ostatními fosfoinozitidy za nejdůležitější a pro mnoho receptorů byla 

spolehlivě prokázána (dále v textu bude PI(4,5)P2 označován jako PIP2). Ostatní zástupci 

se  buď takovou měrou na biologických funkcích nepodílejí, nebo je jejich koncentrace ve 

srovnání s PIP2 výrazně nižší. Také nelze vyloučit, že jejich význam doposud pouze nebyl 

prokázán (Rohacs, 2009).  

 

 

Obr. 3: Metabolizmus PIP2 včetně vznikajících a aktivovaných signálních molekul. Řada 
uvedených signálních molekul se uplatňuje v aktivaci a modulaci TRP receptorů.    
 

Kromě toho, že PIP2 je prekurzorem tří významných signálních molekul – IP3, 

DAG a PIP3, uplatňuje se také v rozmanitých procesech, jako je například 

exocytóza/endocytóza, jako vazebný protein cytoskeletálních proteinů, nebo kofaktor 

enzymů. Díky třem fosfátovým skupinám a celkovému negativnímu náboji z = -4 při 

pH = 7 je tato molekula předurčena k celé řadě interakcí s ostatními nabitými proteiny. Jak 

je ale celá paleta odlišných biologických jevů, která je napojena na metabolizmus PIP2, 

regulována, není zcela jasné. V experimentálních podmínkách je obtížné zajistit 

definovanou koncentraci PIP2 a sledovat její účinek bez vlivu dalších signálních drah, a tak 

většina informací, které se týkají  regulace iontových kanálů tímto fosfolipidem je získána 

nepřímými metodami (inhibicí fosfatidylinozitol kináz, aplikací analogů PIP2 ve vodě lépe 

rozpustných jako např. dioctanoyl PIP2, inhibicí PIP2 polyvalentními kationty, nebo 

protilátkou (Balla et al., 2009)) . 

Není pochyb o tom, že membránové proteiny jsou ovlivněny složením membrány, 

které se v průběhu (nebo přímo vlivem) jejich aktivace může do značné míry dynamicky 

měnit. Buňka může lokálně regulovat tloušťku a rigiditu membrány, například zvýšenou 
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koncentrací cholesterolu nebo konkrétní lipidové složky (lipidové rafty). Metabolizmus 

PIP2 je úzce spojen s intracelulární koncentrací Ca2+ a existují studie, které dokazují, že 

lokální změny vápenatých iontů mohou ovlivňovat lokální koncentrace PIP2, a tak nepřímo 

a nestejnoměrně ovlivňovat membránové proteiny (McLaughlin and Murray, 2005).  

Příkladem proteinu, který významně ovlivňuje dostupnost PIP2 je MARCKS 

(myristoylated alanine–rich C–kinase substrate), protein, který se váže k negativně nabitým 

elementům plazmatické membrány přes myristylovou membránovou kotvu na N– konci a 

kladně nabitou doménu uprostřed molekuly. MARCKS může ovlivňovat lokální 

koncentraci PIP2 tím, že jeho bazická doména, která je navázána na tři molekuly PIP2, 

elektrostaticky interaguje po lokální zvýšené hladině Ca2+ s komplexem Ca2+/CaM, a tím 

dojde k uvolnění PIP2 z inhibice touto molekulou. MARCKS je také substrátem pro 

proteinkinázu C (PKC). Ta fosforylací eliminuje pozitivní náboj MARCKS a představuje 

tak druhý způsob disociace této molekuly od PIP2 (McLaughlin and Murray, 2005).  

Regulace lokální koncentrace PIP2 je pravděpodobně podstatná v modulaci TRPV1 

receptoru, u kterého byla prokázána resyntéza PIP2 jako nezbytná pro reaktivaci 

 desenzitizovaného receptoru (Liu et al., 2005). Další prokázaný mechanizmus související s 

regulačními mechanizmy zprostředkovanými PIP2 je popisován v nedávné studii o 

možnosti ovlivnění koncentrace PIP2 cholesterolem (Chun et al., 2010). V této studii byl 

dán do souvislosti vztah koncentrace cholesterolu s funkcí draslíkových iontových kanálů 

typu HERG a KCNQ, které přímo interagují s PIP2. Výsledky naznačují, že nadbytek 

cholesterolu by mohl snižovat množství PIP2 aktivací PLC, což by znamenalo, že jde o 

obecný mechanizmus, který se může uplatňovat i v případě jiných iontových kanálů 

modulovaných PIP2. Tyto příklady ukazují, že nepřímých mechanizmů, které ovlivňují 

lokální koncentrace membránových lipidů, je více a mohou mít důležitý vliv na funkci 

membránových proteinů včetně iontových kanálů. Ovšem do jaké míry se tak děje a jaká je 

molekulární podstata těchto procesů vyžaduje další studie.  

  

4.4.2 Regulace TRP iontových kanálů PIP2  

PIP2 reguluje celou řadu membránových proteinů včetně iontových (Suh and Hille, 

2005). PIP2 může kanál aktivovat, inhibovat, nebo ho ovlivňovat prostřednictvím interakce 

s cytoplazmatickými nebo membránovými doménami jiných proteinů nebo samotného 

iontového kanálu. V mnoha případech dochází také k různé míře kombinace těchto jevů 
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v závislosti na buněčných dějích, což identifikaci regulace lipidy mnohdy značně 

komplikuje.   

4.4.3 Přímá interakce  

Velká část iontových kanálů, které interagují s PIP2 přímo, je pro svou aktivaci 

vyžaduje (Obr. 4) (Suh and Hille, 2005, 2008, Rohacs, 2009). Mnohé receptory ale pro 

plnou aktivaci vyžadují ještě další podnět. V tomto případě je důležitým parametrem míra 

afinity PIP2 k receptoru, která se s určitým podnětem může dynamicky měnit. Zdali 

k aktivaci iontového kanálu dojde či nikoliv pak záleží na konkrétních podmínkách (míře 

vyčerpání PIP2 nebo změně afinity po stimulaci) (Obr. 4). Při aktivační funkci PIP2 a 

vysoké afinitě k iontovému kanálu je kanál aktivní i při vyčerpání určité části PIP2 a k jeho 

inhibici dochází až po úplném vyčerpání PIP2. Na druhé straně, při nízké afinitě může dojít 

k inhibici kanálu už při částečném vyčerpání PIP2, nebo naopak, ke zvýšení aktivity po 

zvýšení jeho koncentrace, což může mít značný fyziologický význam při změnách 

v lokálních koncentracích PIP2. 

    

 

 
Obr. 4: Hypotetické možnosti regulace funkce iontového kanálu prostřednictvím nabitých 
membránových lipidů. (A) PIP2 (žluté symboly) tonicky aktivuje iontový kanál přímou 
interakcí s kladně nabitými doménami. Po jeho vyčerpání se kanál zavře. (B) Pro aktivaci 
kanálu je vyžadován jak membránový PIP2, tak další stimul. Např. po navázání ligandu 
(červené trojúhelníky) dochází ke zvýšení afinity k PIP2 a k  aktivaci kanálu. 
 

U TRP rodiny iontových kanálů nalezneme několik rozdílných reprezentativních 

příkladů ovlivnění funkce receptoru prostřednictvím PIP2. TRPV5 a TRPV6 jsou 

konstitutivně aktivní iontové kanály podílející se na udržování iontové (Ca2+) homeostázy 

v těle (Hoenderop et al., 2005) (Obr. 4A). Oba vyžadují PIP2 pro svou aktivitu a zavírají se 
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při jeho vyčerpání. U jiného iontového kanálu, TRPM8, který lze aktivovat chladem a 

látkami vyvolávajícími chladivý pocit u člověka, např. mentolem, byla popsána 

nízkoafinitní pozitivní vazba na PIP2. Tato afinita se zvyšuje po aktivaci kanálu, tím se 

zvyšuje pravděpodobnost jeho otevření, která po vyčerpání PIP2 klesá (Obr. 4B) (Rohacs et 

al., 2005). Opačný, inhibiční účinek PIP2, který je méně častý, byl popsán u zástupců 

z rodiny TRPM Gon–2 a GTL–1 regulujících svalové kontrakce trávícího traktu 

u Caenorhabditis elegans. V případě těchto iontových kanálů dochází po aktivaci 

fosfolipázy C (PLCγ) k hydrolýze PIP2, což vede k aktivaci kanálu (Xing and Strange, 

2010).  

4.4.4 Nepřímá interakce 

Nepřímý mechanizmus působení membránových lipidů na iontové kanály zahrnuje 

řadu cytozolických i membránových proteinů, které mohou interagovat přes rozmanitou 

skupinu vazebných motivů (Lemmon, 2003). Cytozolický protein může po určitém 

podnětu přispívat k aktivaci, inhibici, nebo změnám afinity receptoru k PIP2 a tím k 

regulaci hodnoty aktivačního prahu. Charakteristickým příkladem je kalmodulin, negativně 

nabitý, cytozolický protein, přítomný ve všech eukaryotických buňkách. Ten je schopný 

vázat čtyři ionty Ca2+. Jejich navázáním dochází ke konformační změně a tím ke změně 

polarity Ca2+–kalmodulinového komplexu. Takto nabitý protein je schopen interagovat se 

značným množstvím vazebných motivů a ovlivňovat řadu dějů (Yap et al., 2000). Jedním 

z nich může být i kompetice o PIP2 s iontovými kanály, která byla prokázána i u zástupců 

TRP rodiny (TRPV1, TRPC6) (Numazaki et al., 2003, Kwon et al., 2007). Po otevření 

iontového kanálu dochází ke vstupu vápenatých iontů do buňky a k jejich navázání na 

kalmodulin. Tento komplex poté může vytlačit z vazebného místa receptoru PIP2, a tím 

dochází k zavření iontového kanálu (Obr. 5). Podobný mechanizmus regulace 

kalmodulinem byl popsán u TRPC6 (Kwon et al., 2007).  
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Obr. 5: Příklad nepřímého mechanizmu regulace iontového kanálu prostřednictvím PIP2 a 
cytoplazmatického proteinu, například kalmodulinu (zelené obdélníky). Po aktivaci kanálu 
ligandem dojde ke vstupu Ca2+ iontů do cytoplazmy, kde se naváží na čtyři vazebná místa 
kalmodulinu a kompetují o vazbu na membránovém PIP2. To má v tomto případě na 
iontový kanál inhibiční vliv. 
 

Jak bylo uvedeno, kalmodulin může ovlivňovat iontové kanály i dalším nepřímým 

mechanizmem, a to ovlivňováním koncentrace PIP2. Kalmodulin působí spolu s PIP2 i při 

regulaci TRPV1 kanálu. Byla prokázána jeho vazba na distální část karboxylového konce 

TRPV1 receptoru Ca2+–nezávislým způsobem a na aminový– konec Ca2+-závislým 

způsobem (Tominaga and Tominaga, 2005, Lishko et al., 2007, Grycova et al., 2008). Tyto 

nálezy vedly k představě, že obě vazby by se mohly současně uplatňovat v regulaci 

TRPV1 a vysvětlit tak jev Ca2+–závislé desenzitizaci kanálu viz kapitola 4.3 a pro detailní 

souhrn (Vyklicky et al., 2008). 

Existují také důkazy, že v mechanizmech nepřímé modulace TRPV1 receptoru PIP2 

se může uplatňovat jiný membránový protein, který se vyskytuje společně s TRPV1 na 

primárních nociceptivních neuronech (Kim et al., 2008). Je jím PIRT – „phosphoinositide 

interacting regulator of TRP“, který byl popsán (pomocí počítačového programu) jako 

transmembránový protein se dvěma podjednotkami, interagující jak s TRPV1 receptorem, 

tak s PIP2. Elektrofyziologickými pokusy na HEK293T buňkách a DRG neuronech bylo 

prokázáno, že PIRT potencuje odpovědi TRPV1 receptoru vyvolané kapsaicinem, 

zvýšením teploty i depolarizujícím membránovým napětím. Myš postrádající gen PIRT 

vykazuje podobný fenotyp jako myš postrádající TRPV1 receptor. Autoři ukázali 

biochemickými technikami vazbu C– terminálního konce PIRT na PIP2 a prokázali i vazbu 

na TRPV1. Na jakou oblast TRPV1 se tento 135 AK dlouhý protein váže a jakým 

molekulárním mechanizmem působí zatím nebylo prokázáno. 
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4.4.5 Účinek PIP2  na TRPV1 receptor 

Výsledky většiny současných studií svědčí o tom, že přímá interakce PIP2 s TRPV1 

má potenciační účinek (Dittert et al., 1998, Kim et al., 2008, Yao and Qin, 2009).  První 

studie zabývající se úlohou PIP2 v aktivaci TRPV1 receptoru byla založena na studiu 

účinků aktivace bradykininového (BK2) a tyrozinkinázového (TrkA) receptoru na 

membránové proudy snímané z celé buňky při nízké, nesaturující koncentraci agonisty 20–

100 nM v heterologním expresním systému (oocytech) (Chuang et al., 2001). Po aplikaci 

senzitizujících zánětlivých mediátorů, bradykininu a NGF, dochází k aktivaci PLC signální 

dráhy, která vede k rozštěpení PIP2. Autoři pozorovali, že protilátky snižující aktivitu PLC, 

nebo koncentraci PIP2, vedou k potenciaci TRPV1 receptoru a mimikují tak senzitizující 

účinek bradykininu a nervového růstového faktoru. Výsledky studie byly interpretovány 

tak, že to má za následek zvýšenou pravděpodobnost otevření TRPV1 receptoru z důvodu 

uvolnění TRPV1 z inhibice PIP2. Bylo navrženo, že za tuto inhibiční roli je zodpovědný 

úsek C– terminálního konce TRPV1 receptoru v oblasti 777–820 (Prescott and Julius, 

2003). TRPV1 receptor postrádající tuto oblast vykazoval menší změnu v aktivitě po 

aktivaci PLC a také vyšší citlivost ke kapsaicinu než nemutovaný TRPV1 (wild–type).  

Původně navrhovaný mechanizmus tonické inhibice prostřednictvím PIP2 byl 

zpochybněn a byla navržena hypotéza, že potencující efekt po aplikaci bradykininu je spíše 

způsoben nepřímo fosforylací PKA a PKC a upregulací TRPV1 proteinu v membráně 

zprostředkovaný zakotvujícím proteinem AKAP 79/150 (A – kinase anchoring protein) 

(Zhang et al., 2008). AKAP 79/150 váže proteinkinázy PKA a PKC, kalcineurin (PP2B) a 

cytoplazmatický konec TRPV1 receptoru a pravděpodobně tak udržuje tyto enzymy 

v lokální blízkosti receptoru, čímž umožňuje regulaci dynamické rovnováhy mezi 

senzitizačními a desenzitizačními procesy fosforylace a defosforylace. To potvrzují i další 

měření, kde byla dokázána aktivační role PIP2 v konfiguraci vytrženého membránového 

terčíku. (Stein et al., 2006, Klein et al., 2008). Jiná studie ovšem ukázala na dvojí roli PIP2 

v regulaci TRPV1 kanálu (Lukacs et al., 2007). Výsledky studie byly interpretovány tak, 

že ve vytrženém membránovém terčíku PIP2 pozitivně moduluje funkci TRPV1 kanálu, ale 

v kontextu celé buňky je situace složitější a pravděpodobně se zde uplatňují jiné, nepřímo 

působící mechanizmy. Tento model dvojí regulace zahrnuje senzitizaci TRPV1 receptoru 

po aktivaci PLC tím, že PLC indukuje rozpad pouze určitého množství PIP2, což stačí 

k vyloučení jeho inhibiční úlohy. Rozpad PIP2 ovšem není dostatečný pro zrušení 

aktivačního účinku PIP2. K tomu dochází až při vysokých koncentracích agonisty a po 
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rozpadu značného množství PIP2, který limituje aktivitu TRPV1 receptoru a podílí se tak 

na mechanizmu desenzitizace. Metodami molekulární biologie, homologního modelování 

a molekulárního dokování byla navržena možná vazebná místa přímé interakce TRPV1 

receptoru s PIP2 (Brauchi et al., 2007) (Obr. 1), zejména aminokyselinové zbytky K571 a 

R575 v druhé intracelulární kličce receptoru, které interagují se zbytkem K694 na vedlejší 

podjednotce kanálu.Tato rezidua jsou v současné době uvažována v možné souvislosti 

s napěťovou citlivostí kanálu. Zda se skutečně účastní vazby proteinu s PIP2 a jaký význam 

má tato vazba pro funkci receptoru však bude třeba ještě objasnit. 

Neobjasněnou otázkou také stále zůstává role proteinu PIRT, který interaguje s TRPV1 

i PIP2. Funkce PIRTu byla zatím identifikována jako potencující a nezbytná pro správný 

přenos bolestivých podnětů do CNS. Tento fakt potvrzuje i jeho nepřítomnost v CNS, kde 

je přítomnost TRPV1 receptoru uvažována v souvislosti s jeho odlišnými funkcemi, než na 

primárních aferentních senzorických neuronech. Interpretace současných informací o 

regulaci TRPV1 lipidy jsou nejednoznačné a pravděpodobně neúplné. Je zřejmé, že PIP2 

reguluje TRPV1 receptor několika mechanizmy, a to přímými i nepřímými (Brauchi et al., 

2007). Proto byla v diplomové práci věnována tomuto tématu zvláštní pozornost.  



 
 

 
 

23 

 

55  CCííllee  ddiipplloommoovvéé  pprr ááccee  

 

Předložená diplomová práce si klade za cíl přispět k objasnění některých 

mechanizmů, které se uplatňují při aktivaci a modulaci vaniloidního receptoru TRPV1 

chemickými a teplotními podněty. Práce uvádí nové výsledky týkající se souvislostí 

modulace TRPV1 receptoru vápenatými ionty a aktivity membránových fosfolipidů a 

pokouší se interpretovat tyto nálezy v kontextu současných představ o molekulární 

podstatě těchto dějů. 

 
Diplomová práce se zabývá řešením následujících experimentálních otázek: 
 

- Pomocí elektrofyziologických a fluorescenčních technik charakterizovat časový 

průběh aktivace a desenzitizace rekombinantního TRPV1 receptoru ve vztahu 

k dynamickým změnám intracelulární koncentrace Ca2+. Určit, do jaké míry se 

uplatňuje vliv modulace Ca2+ TRPV1 při aktivaci teplotními podněty. Stanovit 

protokol a hlavní parametry těchto dějů, na které se zaměří další strukturálně–

funkční analýza.   

 

- Pokusit se zavést a standardizovat techniku fluorescenčního rezonančního přenosu 

energie (FRET) s cílem monitorovat v reálném čase aktivitu TRPV1 receptoru 

exprimovaného v HEK293T buňkách v průběhu aktivace chemickými a teplotními 

podněty.  

 

- Určit, do jaké míry se uplatňuje v aktivaci TRPV1 receptoru membránový lipid 

fosfatidylinositol–4,5–bisfosfát a jaká mohou být technická omezení 

experimentálního studia těchto dějů. 

 

- Pokusit se stanovit experimentální podmínky, za jakých by bylo možné využít 

techniku FRET pro studium intramolekulárních interakcí, o kterých se teoreticky 

předpokládá, že jsou molekulárním podkladem vzniku Ca2+–závislé desensitizace 

TRPV1 receptoru.  

 

 



 
 

 
 

24 

66  MM eettooddiikkaa  

6.1 Tkáňové kultury, transfekce a molekulárně biologické konstrukty  

6.1.1 Tkáňové kultury a transfekce 

Používali jsme buňky HEK293T, které oproti HEK293 buňkám obsahují navíc T–

antigen z viru SV–40 (simian virus 40 „large tumor antigen“). T–antigen působí jako silný 

induktor DNA syntézy, váže se na ori (origin of replication) a umožňuje masivnější 

pomnožení transfekovaných plazmidů v těchto buňkách. Buňky jsou přechovávány 

zamražené v tekutém dusíku a pro experimenty je použita vždy jedna linie, která ztrácí 

svoji vitalitu přibližně dvacátou pasáží. HEK 293T byly kultivovány v mediu OPTI-MEM 

(Life Technologies, USA), které bylo doplněno 5% fetálním hovězím sérem, na miskách 

pokrytých poly-L-lyzinem s hustotou přibližně 180 000 buněk/cm2.  

HEK 293T buňky byly přechodně transfekovány rekombinantní cDNA myšího 

nebo potkaního vaniloidního receptoru (TRPV1), nebo konstrukty (uvedeny níže) ve 

vektoru pcDNA3 v koncentraci zhruba 200-400 ng na misku pomocí MATra Reagent, 

IBA. Pro identifikaci pozitivně transfekovaných buňek při elektrofyziologických měřeních 

byly buňky současně transfekovány zeleným fluorescenčním proteinem neseným ve 

vektoru pQBI 25, a to v koncentraci 100 ng/misku. Transfekované buňky byly rozmístěny 

na sklíčka pokrytá poly–L–lyzinem (tři sklíčka o průměru 12 mm na jedné misce o 

průměru 35 mm).  

6.1.2 Konstrukty  

cDNA kódující myší izotyp TRPV1 receptoru s CFP fluorescenčním proteinem na 

C– konci (varianta Cerulean)  byla poskytnuta Prof. Jie Zhengem (University of California, 

USA). Konstrukty myších izotypů TRPV4, TRPV5 a TRPV6 receptorů s CFP a YFP 

fluorescenčním proteinem byly poskytnuty Prof. C. Harteneckem (Tubingen, Německo). 

Na dvou místech N– konce konstruktu TRPV1–CFP (oblast AK 12–17 a 72–77) byla 

navržena sekvence CCPGCC, na kterou se specificky váže FlAsH–EDT2 (Molecular 

Probes). Dva různé konstrukty obsahující takovou sekvenci vytvořila Ing. I. Jelínková, 

PhD. (oddělení proteinových struktur, Fyziologický ústav AV ČR, Praha).  

6.2 Elektrofyziologické techniky 
Elektrické proudy z povrchu celých buněk (konfigurace whole-cell) byly snímány 

elektrofyziologickou technikou patch clamp obvykle 24 až 48 h po transfekci. Pro každou 
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skupinu pokusů bylo studováno 5 až 8 pozitivních buněk (exprimujících marker GFP) na 

každém sklíčku z nejméně tří nezávislých transfekcí. Whole-cell proudy byly snímány 

zesilovačem Axopatch 1–D s použitím programu pCLAMP10. K měření byly použity 

elektrody z borosilikátového skla (o vnitřním průměru 1.1 mm a vnějším průměru 1.6 mm) 

naplněné intracelulárním roztokem, které po naplnění vykazovaly odpor v rozmezí od 3 do 

6 MΩ. Sériový odpor byl obvykle menší než 10 MΩ a byl kompenzován na 60-80%. Pro 

rychlou aplikaci chemických a teplotních podnětů byl použit aplikační systém umožňující 

přesné řízení teploty aplikovaných roztoků procházejících vždy jednou ze sedmi 

silikonových kapilár napojených na společné ústí vyrobené ze skleněné kapiláry, okolo 

které je omotán izolovaný měděný drátek (o průměru 20 µm) ohřívající roztoky aplikované 

na buňky (Dittert et al., 2006). Teplota protékajících roztoků byla měřena malým 

termočlánkem umístěným do ústí kapiláry, které bylo vzdálené přibližně 100 µm od 

buňky, na niž byly aplikovány roztoky.  

6.2.1 Roztoky   

Kontrolní extracelulární roztok obsahoval (mM): NaCl (160), KCl (2.5), CaCl2 (1), 

MgCl2 (2), HEPES (10), glukóza (10), pH bylo upravováno pomocí NaOH na hodnotu 7.3. 

Osmolarita extracelulárního roztoku byla 320 mOsm. Pro plnění elektrod byl použit 

intracelulární roztok, který obsahoval (mM): Cs-glukonát (125), CsCl (15), EGTA 

(ethylene glykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N‘,N‘-tetraacetic acid) (5), HEPES (10), 

CaCl2 (0.5), ATP (2), pH bylo upravováno pomocí CsOH na hodnotu 7.3. Osmolarita 

intracelulárního roztoku byla 290 mOsm. Roztoky agonistů kapsaicin, bradykinin a 2–APB 

byly připravovány z 0.1 M zásobního roztoku v etanolu skladovaném při teplotě –20 °C. 

Konečná koncentrace etanolu byla < 0.001 %.  

6.3 Fluorescenční techniky 
Fluorescenční měření byla prováděna pomocí systému  Cell R^ s invertovaným 

mikroskopem Olympus IX81. Pro excitaci vzorku specifickou vlnovou délkou byl použit 

Polychromator V (Till Photonics, Německo) a emise byla detekována kamerou 

Hamamatsu Orca ER. Pro současné snímání emise dvou vlnových délek byl použit systém 

Dual View (Optical Insights, LLC). 

 



 
 

 
 

26 

6.3.1 Fluorescenční (poměrové) snímání změn intracelulární koncentrace Ca2+ 

Pro monitorování intracelulárních změn koncentrace volných iontů vápníku byla 

použita fluorescenční sonda FURA 2/AM (Molecular Probes) (koncentrace c=2 µM). 

Buňky s FURA 2/AM byly inkubovány 45 minut při teplotě 37 °C. Po obarvení bylo 

sklíčko s buňkami omyto od volné sondy a umístěno do měřicí komůrky mikroskopu. 

Fluorescence byla excitována střídavě vlnovými délkami 340 nm (expozice 30 ms) a 380 

nm (expozice 40 ms) a snímána kamerou při vlnové délce nad 450 nm. Intenzity obou 

obrazů byly po odečtení intenzity pozadí vyděleny (I340/I380) a použity jako míra 

koncentrace volného vnitrobuněčného vápníku. Tyto signály nebyly kalibrovány a byly 

používány k porovnávání aktivace a vápníkové propustnosti studovaných receptorů. 

6.3.2 FRET 

Ke studiu interakcí mezi molekulami byla použita metoda FRET (Fluorescence 

Resonance Energy Transfer). Tato metoda je založena na přenosu excitační energie mezi 

dvěma fluorescenčními značkami umístěnými na studovaných molekulách. Značka 

používaná jako donor je excitována světlem vhodné vlnové délky. Pokud je v blízkosti 

molekula druhé fluorescenční značky – akceptoru a jsou splněny určité podmínky, dojde 

k nezářivému přenosu excitační energie na akceptor, který potom emituje fluorescenci. 

Vhodné podmínky zahrnují dostatečný překryv emisního spektra donoru a excitačního 

spektra akceptoru, vhodnou orientaci obou molekul a hlavně mezimolekulovou vzdálenost. 

Efektivnost přenosu energie závisí nepřímo úměrně na 6. mocnině vzdálenosti, takže je 

efektivní jen do vzdálenosti několika nanometrů, a proto je dobrým indikátorem 

molekulárních interakcí. Přenos energie se projevuje poklesem emise donoru a vzrůstem 

emise akceptoru.  

Jako donor jsme používali modrý fluorescenční protein Cerulean (varianta CFP). 

Jako akceptor jsme použili žlutě fluoreskující protein YFP nebo barvivo FlAsH (Molecular 

Probes), které se navazuje na specifický tetracysteinový motiv proteinu. K měření jsme 

používali mikroskop vybavený systémem DualView (Optical Insights, LLC) k současné 

detekci obrazů ve dvou oborech emisních vlnových délek. Byly použity následující sestavy 

filtr ů: excitační filtr 436/20 s dichroickým zrcátkem 455 a sestava emisních filtrů 480/30 a 

535/40 s dichroickým zrcátkem 505.    

Jednou z variant kvantifikace efektivnosti přenosu energie, a tím i molekulární 

interakce, je i metoda fotovybělování (photobleaching) akceptoru (Van Munster et al., 
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2005). Metoda je založená na tom, že v preparátu obsahujícím donor i akceptor změříme 

intenzitu emise donoru a pak intenzivní excitací vybělíme fluorescenční molekuly 

akceptoru, které pak nemohou přijímat energii od donoru. Naměřený vzrůst emise donoru 

ukazuje míru přenosu energie před vybělením.  

Pro metodu fotovybělování jsme použili protokol obsahující 8–10 po sobě jdoucích 

světelných pulzů o vlnové délce 490 nm trvající 30 s o maximální intenzitě lampy a šířce 

štěrbiny.  

6.3.3 Monitorování membránového PIP2 doménou PH 

Jako markery monitorování množství PI(4,5)P2 v buňce pomocí metody FRET byla 

použita dvojice fúzních proteinů tvořených 174 N– koncovými aminokyseliny (Obr. 6) 

lidské fosfolipázy C δ1 s navázanými fluorescenčními proteiny (Cerulean nebo YFP) na 

C– konci (dále označovány jako PH domény). Tyto fúzní proteiny jsme obdrželi od Tamas 

Balla (NIH, Bethesda, USA). Za interakci s fosfolipidy byly vytipovány pozitivně nabité 

aminokyseliny, které jsou v obrázku 6 vyznačeny v sekvenci modře. Podrobný princip 

měření za využití PH domén je přesně popsáno v publikaci (van der Wal et al., 2001). 

PI(4,5)P2

PH doména

fluorescenční 
protein

Membrána

Cerulean eYFP  

 

MDSGRDFLTLHGLQDDEDLQALLKGSQLLKVKSSSWRRERFYKLQEDCKTIWQ 
ESRKVMRTPESQLFSIEDIQEVRMGHRTEGLEKFARDVPEDRCFSIVFKDQRNTL 
DLIAPSPADAQHWVLGLHKIIHHSGSMDQRQKLQHWIHSCLRKADKNKDNKMS 

   FKELQNFLKELNI 

Obr. 6: 3D schéma interakce PIP2 s PH doménami s navázanými fluorescenčními proteiny 
a sekvence PH–domény s vyznačenými místy interakce s PIP2. 
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77  VVýýsslleeddkkyy  

7.1 Charakterizace aktivačních vlastností TRPV1 receptoru 
Postupné snižování odpovědí při přetrvávajícím působení agonisty je obvyklou 

vlastností ligandem aktivovaných receptorů a iontových kanálů. Z fyziologického hlediska 

je tento děj, nazývaný desenzitizace, považován za projev adaptace nebo také 

zpětnovazebného mechanizmu obrany organizmu proti nadměrné aktivaci. 

Z molekulárního hlediska je desenzitizace iontového kanálu důsledkem konformačních 

změn bílkovinných molekul receptorových podjednotek vlivem působení agonisty nebo 

bezprostředním následkem jejich aktivace. Proces desenzitizace, někdy také nazývaný 

desenzibilizace, je v definicích farmakologické literatury často uváděn jako projev 

zeslabení účinku látky. Taková definice však není zcela přesná, protože zásadně souvisí 

s definicí pojmu „účinek látky“. Vaniloidní receptor TRPV1 je příkladem iontového 

kanálu, u kterého aktivační účinek látky přechází v účinek desenzitizující, a právě pro tento 

„účinek“, který přetrvává a v určitých situacích zesiluje, jsou aktivátory TRPV1 receptoru 

úspěšně využívány k léčení některých chronických bolestivých stavů. Desenzitizace 

TRPV1, ke které dochází v přetrvávající přítomnosti agonisty (kapsaicinu, pH < 6.5, nebo 

zvýšené teploty extracelulárního roztoku),  je nazývána akutní, na rozdíl od tachyfylaxe, ke 

které dochází v určitých intervalech opakovanou aktivací receptoru (viz Lit. úvod).  

Desenzitizace TRPV1 receptoru vyvolaná kapsaicinem je procesem s časově a 

stavově proměnnými kinetickými komponentami, které jsou dynamicky závislé na vstupu 

vápenatých iontů kanálem do buňky, souhrnném stavu jejích signalizačních drah, 

koncentraci agonisty, lipidovém obsahu buněčné membrány i celkové velikosti odpovědi. 

Je proto zřejmé, že popis časového průběhu tachyfylaxe, na rozdíl od akutní desenzitizace, 

je znesnadňován existencí dodatečného parametru časového intervalu mezi jednotlivými 

expozicemi, kdy je třeba zvažovat i relaxační čas deaktivace (děje začínající v okamžiku, 

kdy je ukončeno působení agonisty) a resenzitizace (děj, kdy receptory opouštějí 

desenzitizovaný stav a jsou schopny opakované aktivace). Z těchto důvodů se proto 

veškeré studie a úvahy v této diplomové práci zaměřují na procesy související s akutní 

formou desenzitizace.  

Pro detailní studium mechanizmů akutní desenzitizace TRPV1 bylo třeba vyřešit 

následující experimentální otázky: 
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- Stanovit hlavní parametry časového průběhu akutní desenzitizace TRPV1 receptoru 

a definovat vhodný standardní protokol aplikace, který by umožnil charakterizovat 

tento děj. 

- Porovnat vliv stanoveného protokolu na časový průběh aktivace TRPV1 receptoru 

v různých experimentálních uspořádáních a různými technikami snímání.  

- Určit, zda při studiu akutní desenzitizace lze využít skutečnosti, že teplota zrychluje 

kinetické rychlostní konstanty desenzitizace a resenzitizace TRPV1.  

- Porovnáním dat získaných elektrofyziologickými a fluorimetrickými  přístupy 

pokusit se stanovit, do jaké míry jsou změny intracelulární koncentrace [Ca2+] 

příčinným a do jaké míry ‘doprovodným‘ jevem akutní desenzitizace TRPV1. 

 

7.1.1 Hlavní parametry časového průběhu akutní desenzitizace TRPV1 

Akutní desenzitizace TRPV1 kanálu je vyvolána chemickou aktivací receptoru za 

přítomnosti vápenatých iontů v extracelulárním prostředí. Při aktivaci TRPV1 dochází k 

rychlému snížení amplitudy membránových proudů již během první aplikace kapsaicinu. 

Dlouhou dobu se předpokládalo, že míra desenzitizace není závislá na koncentraci agonisty 

(Koplas et al., 1997), ani na skutečnosti, zda je agonista aplikován kontinuálně nebo 

přerušovaně (Docherty et al., 1996). Později bylo prokázáno, že vysoké koncentrace 

kapsaicinu (blížící se koncentraci saturující, tj. ~10 µM) aktivují membránové proudy, 

které vykazují jiné charakteristiky časového průběhu odpovědí než proudy vyvolané 

nesaturujícími koncentracemi (Novakova-Tousova et al., 2007). Také se postupně ukázalo 

být více pravděpodobné, že děje akutní desenzitizace a tachyfylaxe lze od sebe 

experimentálně oddělit. Molekulární podstata těchto procesů není dosud plně objasněna a 

parametry, které je popisují, jsou v literatuře často velmi odlišné. Jednou z příčin 

heterogenity dostupných nálezů týkajících se aktivace, a zejména desenzitizace TRPV1, je 

použití nestejných protokolů pro aktivaci. 

V našich experimentech jsme se proto nejdříve zaměřili na standardizaci 

stimulačního protokolu a charakterizaci časového průběhu odpovědí TRPV1 receptoru 

během definovaného intervalu 20 sekund první aplikace 1 µM kapsaicinu. HEK 293T 

buňky transfekované TRPV1 byly stimulovány v přítomnosti 1 mM extracelulární 

koncentrace Ca2+ dvěma po sobě jdoucími aplikacemi 1 µM kapsaicinu, přičemž doba 

působení a interval mezi jednotlivými aplikacemi byl vždy 20 s. Z každého 

experimentálního sklíčka byla použita vždy jen jedna buňka a poté bylo sklíčko vyměněno, 
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aby bylo zajištěno, že záznamy jsou pořízeny z buněk, které nebyly ovlivněny žádnou 

předchozí aplikací kapsaicinu. Při úpravě experimentálního uspořádání jsme vycházeli 

z předchozích experimentů, které byly provedeny na našem pracovišti (Novakova-Tousova 

et al., 2007) a v nichž bylo zjištěno, že 20 s představuje maximální hodnotu časové 

konstanty desenzitizace při teplotě 25 °C. Druhou aplikací kapsaicinu po 20 s jsme pro 

porovnání se známými literárními údaji zjišťovali také míru tachyfylaxe. V některých 

případech, kdy byla zjišťována maximální kapacita aktivace receptorů, jsme v druhé 

aplikaci místo 1 µM koncentrace použili 10 µM kapsaicinu. V uvedené studii totiž bylo 

zjištěno že, je-li TRPV1 receptor zcela desenzitizován v důsledku aplikace kapsaicinu o 

koncentraci 1 µM, lze aplikací kapsaicinu o vyšší koncentraci ( ≥10 µM) dosáhnout opět 

maximální odpovědi. To má za následek okamžité a plné obnovení maximální aktivity 

kanálu dokonce s nižším stupněm akutní desenzitizace než při první aplikaci 1 µM 

kapsaicinu. 

 

 

Obr. 7: Reprezentativní záznam časového průběhu membránových proudů vyvolaných 
kapsaicinem (1 µM a 30 µM) v HEK293T buňkách exprimujících potkaní TRPV1 
receptor. Proudy jsou snímány technikou patch clamp z celé buňky (v konfiguraci whole-
cell), filtrovány (interní Besselův filter zesilovače Axopatch 200B, 5 kHz) a digitalizovány 
frekvencí 10 kHz programem Clampex (pCLAMP 10 software). Skleněná elektroda byla 
naplněna standardním intracelulárním roztokem (viz Metody). Kapsaicin byl aplikován 
v intervalech 20 s. Trvání a koncentrace agonisty jsou vyznačeny nad záznamem. (A) Po 
20 sekundách aplikace 1 µM kapsaicinu je patrna výrazná desenzitizace závislá na 
přítomnosti vápenatých iontů v extracelulárním roztoku. Druhá aplikace vykazuje snížení 
amplitudy. (B) Receptor je reaktivován následnou aplikací 30 µM kapsaicinu.   
 

7.1.2 Porovnání stimulačního protokolu „20 s – 20 s – 20 s“ v různých experimentálních 
uspořádáních 

Kapsaicin je lipofilní látka, která má při dlouhodobějším působení cytotoxické 

účinky, z nichž některé dokonce nesouvisí s aktivací TRPV1 receptorů. Bylo například 
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zjištěno, že kapsaicin při koncentracích vyšších než 10 µM urychluje vznik 

gramicidinových kanálů, ovlivňuje elasticitu lipidové dvojvrstvy a reguluje aktivitu 

některých iontových kanálů ((Lundbaek et al., 2005) a literatura citovaná v (Novakova-

Tousova et al., 2007). Cytotoxicita zprostředkovaná TRPV1 receptory má příčinu nejen ve 

zvýšené intracelulární koncentraci Ca2+ proniknuvších póry iontového kanálu, ale také 

zcela jistě souvisí s aktivitou TRPV1 receptorů, které jsou ve velké míře exprimovány 

v endoplazmatickém retikulu (Olah et al., 2001, Gallego-Sandin et al., 2009). 

Uvědomovali jsme si, že účinky stimulačního protokolu, který v podmínkách 

elektrofyziologického snímání umožňuje optimální charakterizaci hlavních kinetických 

parametrů desenzitizace TRPV1 kanálu, nemusí být vhodný z hlediska možného vzniku 

morfologických změn, které lze očekávat při delší expozici. Působení kapsaicinu a dalších 

aktivátorů, které byly v této diplomové práci použity, bylo proto dále podrobeno testování 

ve světelném mikroskopu a ve fluorescenčním zobrazení.  

7.1.3 Aplikace roztoků 

Pozorování aktivity iontových kanálů exprimovaných v živých buňkách vyžaduje 

přesné nastavení ústí aplikačního systému tak, aby bylo vždy a co nejdříve dosaženo plné 

koncentrace roztoku na sledované buňce. Vzhledem k tomu, že střídání roztoků samo o 

sobě vyvolává nežádoucí optické jevy, jako je deformace buněčné membrány, stín 

tekoucího roztoku, nebo dokonce pohyb celé buňky, bylo třeba nejprve získat zkušenost 

s rozsahem „ještě přijatelných“ morfologických změn.  

7.1.4 Světelné zobrazení a fluorescenční zobrazení 

Při světelném mikroskopickém zobrazení s použitím objektivu se 40 násobným 

zvětšením a za použití metod zvyšujících kontrast zobrazení ve světelném mikroskopu 

(DIC – diferenciální interferenční kontrast) jsme zaznamenali morfologické změny, které 

při dlouhodobější aplikaci kapsaicinu jsou zejména patrné v předpokládané oblasti 

membrány. Při aplikaci 10 µM kapsaicinu po dobu 20 s dochází jak v DIC, tak ve 

fluorescenčním zobrazení k morfologickým změnám (Obr. 8A,B). 1 µM kapsaicin již 

takové morfologické změny nevykazuje. (Obr. 8C). Tyto údaje závisí na expresi TRPV1 

proteinového komplexu a na době měření po transfekci a mohou se značně lišit. Na 

obrázku jsou zobrazneny buňky, které byly transfekovány 500 ng DNA a měřeny 36 hodin 

po transfekci. Dále je prokazatelná přímá souvislost se vstupem vápníku do buňky a 

stavem jednotlivých buněk. 
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Tato pilotní série experimentů poukázala na nutnost dodržovat maximální opatrnost 

při interpretaci malých změn v časovém průběhu fluorescence, zejména při analýze signálů 

z oblastí menších než je celá buňka a v prvních několika stovkách milisekund (0–500 ms) 

po výměně testovaných roztoků (může docházet k artefaktům způsobených přepnutím 

ventilku, např. pohybu buňky). Také jsme ukázali, že protokol, při kterém je kapsaicin 

v koncentraci do 10 µM aplikován do 20 sekund, ještě nevyvolává morfologické změny 

zásadního charakteru, které by bylo třeba přičítat k cytotoxickému účinku a jež by 

nesouvisely se specifickou aktivací receptorů. Prokázali jsme také, že snímání aktivity 

TRPV1 kanálu exprimovaného v buňkách HEK293T fluorescenčním mikroskopem není 

zatíženo morfologickými změnami v případě, že se aplikuje kapsaicin v koncentraci do 10 

µM několikrát za sebou (3–5x po dobu 5–10 s) při celkovém trvání záznamu cca 2-5 min. 

 

 

 

Obr. 8:  Monitorování morfologických změn po aplikaci 1 µM  a 10 µM kapsaicinu na 
HEK293T buňkách pod světelným (DIC) a fluorescenčním zobrazením (objektiv 40x). Po 
20 s aplikaci 10 µM kapsaicinu jsou patrny morfologické změny ve světelném zobrazení 
(DIC) (A), které jsou ještě více zřetelné pod fluorescenčním zobrazením (B). Při stejně 
dlouhé aplikaci 1 µM (C), morfologické změny nejsou patrny.
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7.2 Účinek teploty >43° na fluorescenční snímání 

7.2.1 Účinek teplotních změn na morfologii HEK293T buněk 

Zvláštní pozornost jsme museli věnovat účinkům specifického aktivátoru TRPV1 

receptoru, působení teplot přesahujících 43°C. Zjistili jsme, že již při překročení teploty 

35–38°C extracelulárního roztoku dochází k rozostření obrazu. Uvědomovali jsme si, že 

tento jev by mohl silně ovlivňovat výběr a celkovou intenzitu fluorescence při měření 

sledovaných oblastí zájmu (ROI). Pro účely snímání teplotních změn musela být proto 

v dílnách Fyziologického ústavu AV ČR vyvinuta kovová komůrka, jejíž dno tvořilo 

závitem uchycené krycí sklíčko (průměr 24 mm, tloušťka 150 µm). Ukázalo se, že teplotní 

setrvačnost takového uspořádání již dokáže zabránit rozostření buněk a je optimální pro 

studium teplotních změn. 

7.2.2 Účinek zvýšené teploty na fluorescenční měření 

Teplota přesahující hodnotu 43°C je jedním z fyziologicky významných aktivátorů 

TRPV1 receptoru. Tento významný biofyzikální parametr má ovšem také zásadní vliv na 

mnoho dalších dějů, se kterými je nutno počítat při fluorescenčním měření. Kromě dilatace 

buněk a teplotních změn v jejich okolí je velkou překážkou při studiu teplotní aktivace 

TRPV1 receptoru závislost intenzity různých fluorescenčních sond i proteinů na teplotě. 

Ukázalo se, že v dalším studiu bude vždy nutné nejdříve zjišťovat teplotní citlivost 

samotných fluoroforů a tento parametr odečítat od samotného účinku teploty na cílový 

protein, který je fluorescenčně označen (viz kapitolu 7.9). Tato zjištění také poukazují na 

nutnost zaručit stabilní teplotu roztoků v průběhu pokusu, protože změna o 5°C vnější 

teploty může vést až k 10% změně intenzity fluorescence. 

7.3 Fluorescenční (poměrové) snímání změn intracelulární koncentrace 
Ca2+  

Vaniloidní receptor TRPV1 vytváří neselektivní kationtové kanály, kterými při 

otevření procházejí do nitra buňky sodné i vápenaté ionty. Původně zjištěná hodnota 

relativní propustnosti PCa/PNa = ~10 byla po dlouhou dobu považována za neměnnou, ale 

postupně publikované hodnoty byly velmi různé a zejména závislé na metodě, se kterou 

byly stanoveny. V roce 2008 byla publikována práce, která ukázala, že PCa/PNa je 

hodnotou, která se mění v průběhu aktivace TRPV1 kanálu. Bylo ukázáno, že tato hodnota 

je podstatným způsobem závislá na extracelulární koncentraci Ca2+ ([Ca2+] i), koncentraci 
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agonisty a je odrazem změn efektivního průměru póru iontového kanálu (Chung et al., 

2008). Abychom rozpoznali určující úlohu Ca2+ v časovém průběhu desenzitizace TRPV1 

kanálu, je třeba informaci, kterou získáme při snímání aktivity běžnými 

elektrofyziologickými technikami, doplnit také informací o časovém průběhu změn 

intracelulární koncentrace Ca2+. Účinek kapsaicinu na aktivitu rekombinantního TRPV1 

receptoru je z tohoto hlediska považován za důkladně prozkoumaný, nenajdeme však 

mnoho literárních údajů o účinku aktivace zvýšenou teplotou. Z tohoto důvodu jsme 

protokol, který byl používán v elektrofyziologických pokusech, testovali i při 

fluorescenčním poměrovém snímání změn intracelulární koncentrace Ca2+ (F340/F380) 

(Obr. 9). Při aplikaci teplotního podnětu (lineárně zvyšující se teplota z hodnoty 25°C na 

45°C v časovém intervalu 5 s dosahuje nárůstu relativního zvýšení fluorescence F340/F380 

jen zhruba 1/5 amplitudy signálu, který je odpovědí na aplikaci 1 µM kapsaicinu. To 

potvrzuje dřívější pozorování, která ukázala, že relativní propustnost  pro vápenaté ionty je 

při aktivaci TRPV1 kapsaicinem mnohem vyšší než při aktivaci teplem (Nagy and Rang, 

1999). Jsou-li aplikovány oba podněty současně (kapsaicin při teplotě 43°C), amplituda 

F340/F380 není dramaticky zvýšena, jako je tomu v obdobné situaci u 

elektrofyziologických experimentů.  

Souhrnně, tato série pokusů ukázala, že při aktivaci teplem (> 43°C) je TRPV1 

méně propustný pro vápenaté ionty než při aktivaci 1 µM kapsaicinem. Je-li kapsaicin 

aplikován opakovaně, po 3 min od první aplikace je možné dosáhnout srovnatelného 

zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+ jako při první aplikaci. Při elektrofyziologickém 

snímání tomu tak není, plné amplitudy již během měření není možné dosáhnout. 

Pozorovali jsme ještě jeden rozdíl mezi těmito dvěma typy měření: fluorescenční záznam 

ukázal, že synergie při působení obou TRPV1 aktivátorů, kapsaicinu a tepla, se z hlediska 

[Ca2+] i signalizace uplatňuje až při delší (> 100 s) expozici.  Znamená to tedy, že buď (a) 

podmínky elektrofyziologického snímání membránových proudů jsou z hlediska ovlivnění 

aktivity receptorů jiné než při fluorescenčním snímání změn [Ca2+] i, nebo (b) relativní 

propustnost TRPV1 receptoru není konstantní a mění se v závislosti na délce a typu 

aplikovaného podnětu.  



 
 

 
 

35 

 

 
Obr. 9: Fluorescenční poměrové snímání změn intracelulární koncentrace Ca2+ 
(F340/F380). Obdélníky nad záznamem značí aplikace tepla (červené) nebo kapsaicinu 1 
µM  (žluté).  

7.4 Modulace bradykininem jako model senzitizace/desenzitizace TRPV1 
receptoru 

V nativním prostředí, tj. za fyziologických podmínek, je zřejmě TRPV1 receptor 

aktivován v rozsahu, který odpovídá jen několika desítkám procent jeho plné aktivační 

kapacity. Značný modulační potenciál, který vlastnosti iontového kanálu za určitých 

patofyziologických podmínek může zásadním způsobem měnit, je zřejmě podstatou 

některých chronických bolestivých onemocnění. Děje se tak v závislosti na uvolňovaných 

látkách v okolí, jako jsou cytokiny, chemokiny, zánětlivé mediátory, neurotrofické faktory, 

nebo neuropeptidy např: prostaglandin PGE2, bradykinin, serotonin, ATP, histamin, 

nervový růstový faktor (NGF), substance P nebo peptid CGRP.  Modulace těmito látkami 

probíhá prostřednictvím specifických receptorů, které spouštějí řadu signálních kaskád. 

Mnohé z nich aktivují receptory, které jsou spřaženy s heterotrimerními G proteiny 

různých typů, u mnohých je konkrétní mechanizmus nejasný.  

Mechanizmy signálních dráh, které patří v této souvislosti k intezivně studovaným, 

zahrnují senzitizaci TRPV1 receptoru bradykininem. Tento peptid, který se váže na BK1 a 

BK2 metabotropní receptory působí jako vazodilatátor a je znám pro svůj potencující 

účinek při zánětlivých bolestivých stavech. Byla potvrzena aktivace několika signálních 

kaskád bradykininem: může dojít k aktivaci alfa podjednotek Gq, Gi, nebo také MAP 

kinázové dráhy (mitogen activated protein kinase). Výklad mechanizmu, kterým 
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bradykinin působí na TRPV1 receptor není dosud jednoznačně přijatý. Působení 

bradykininu je uváděno v souvislosti s uvolněním TRPV1 z tonické inhibice PIP2 (Chuang 

et al., 2001) ale spíše se uplatňuje jeho role v aktivaci fosforylačních kaskád (Zhang et al., 

2008).  

Abychom zjistili, zda v našich podmínkách lze pozorovat potenciaci 

membránových proudů zprostředkovaných TRPV1 kanály bradykininem, popsanou jinými 

autory (viz Lit. úvod a uvedené reference), exprimovali jsme BK2 receptory současně s 

TRPV1 receptory v HEK293T buňkách a snímali odpovědi vyvolané kapsaicinem (Obr. 

10) na membránovém potenciálu –70 mV. Nízká (prahová) koncentrace 30 nM kapsaicinu 

byla vždy dvakrát aplikována na buňku po dobu 20 sekund. Poté, co byl na buňku 

aplikován bradykinin o koncentraci 80 nM po dobu 60 sekund, následné odpovědi na 

kapsaicin se 14–násobně (± 2; n = 4) zvýšily. Touto sérií pokusů jsme prokázali, že i 

v námi používaném heterologním expresním systému dochází ke zvýšení aktivity TRPV1 

receptoru vlivem bradykininu a že tento model může být dále využit ke studiu 

mechanizmů, které za potenciaci bradykininem odpovídají. Vzhledem k tomu, že stejné 

modulační dráhy se „v opačném směru“  také uplatňují v procesech, které jsou zodpovědné 

za desenzitizaci TRPV1 receptoru, považujeme uvedený systém za vhodný pro další 

podrobné studium těchto dějů.   

 
 
Obr. 10: Potenciace kapsaicinové odpovědi bradykininem. Aplikace nízké koncentrace 
kapsaicinu (30 nM) vede pouze k nízkým amplitudám odpovědí. Po stimulaci 
bradykininem (80 nM) dochází k aktivaci TRPV1 receptoru (zvýšení bazálního proudu a 
zvýšení proudového šumu odrážejícího aktivaci kanálů) a výraznému (14–ti násobnému) 
nárůstu kapsaicinových odpovědí. Opakované aplikace již vedou k tachyfylaxi. 
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7.5 Standardizace techniky FRET 
Jedním z hlavních cílů této diplomové práce bylo pokusit se využít vhodných 

dostupných mikroskopických technik ke studiu aktivace a desenzitizace TRPV1 receptoru 

tak, abychom získali novou představu o procesech, které souvisejí s aktivací a desenzitizací 

TRPV1 a o nichž máme dosud informaci založenou jen na základě elektrofyziologických 

měření. Logickým řešením takové úlohy bývá velmi často volba vhodné mikroskopické 

metody, která umožňuje strukturálně–funkční studium aktivity iontových kanálů: 

fluorescenční technika využívající princip rezonančního přenosu energie mezi 

fluorescenčně značenými proteiny (FRET). Na našem pracovišti tato technika nebyla 

v době zadání diplomové práce zavedena a specifické metody, které by využívaly 

fluorescenční mikroskop s programovým vybavením, bylo třeba nejdříve implementovat 

pro naše podmínky. V dalších pokusech jsme se proto nejdříve zaměřili na standardizaci 

fluorescenční metody FRET za použití dvojic fluorescenčně označených proteinů, na 

kterých byl již jinými autory rezonanční přenos energie spolehlivě prokázán. Při snímání 

FRET se v zásadě používají tři konfigurace zaznamenávání fluorescenčních signálů. Pro 

zjednodušení je označujeme jako konfigurace D (donor), A (akceptor), F (Fret). 

V konfiguraci D excitujeme donor a snímámé jeho fluorescenci, při konfiguraci A 

excitujeme akceptor a snímáme jeho fluorescenci a při konfiguraci F excitujeme donor a 

snímáme fluorescenci akceptoru. Z důvodů nedokonalosti fluorescenčních filtrů a překryvu 

spekter obou barviv dochází k tomu, že při snímání signálu může dojít k zatížení výsledku 

několika chybami. Z těchto důvodů je potřeba určovat korekční faktory.    

Nejprve jsme určili hodnoty korekčních faktorů („Cross-talk“ a „Bleed-through“), 

které jsou nezbytné pro správné určení parametrů rezonančního přenosu. Abychom tyto 

parametry určili, provedli jsme dvě série ověřovacích experimentů se samotným donorem 

nebo akceptorem exprimovaným spolu s TRPV4 nebo TRPV6 podjednotkou iontového 

kanálu. 

7.5.1 Cross-talk (přímá excitace akceptoru excitační vlnovou délkou pro donor) 

Ideální fluorofory by měly vykazovat pouze překryv emisního spektra donoru a 

excitačního spektra akceptoru, aby mohlo dojít k energetickému přenosu. Většina variant 

fluoroforů odvozených od zeleného fluorescenčního proteinu GFP tyto ideální vlastnosti 

nevykazuje a dochází k jevu v anglické literatuře označovaném jako „spectral cross-talk“. 

Dochází k přímé excitaci akceptoru současně s excitací donoru (Obr. 11, znázorněno 
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modře). V našem případě tato „parazitní“ excitace budila akceptor ze 7% (± 0.5; n =20) 

jeho celkové intenzity.  

7.5.2 Bleed – through (přesvit) 

Na obrázku 11 je červeně znázorněn přesvit emise donoru do oblasti emise 

akceptoru. V našem případě byla tato hodnota 67% (± 2; n = 20) z celkové emise 

akceptoru. Při vyhodnocování dat jsme obě hodnoty od celkové fluorescence akceptoru 

odečítali.  

 

Obr. 11: Parametry použitých filtrů (šedé sloupce) a odpovídající absorpční a emisní 
spektra fluoroforů (Cerulean a YFP). V oblasti excitačního filtru donoru je modře 
znázorněna zasahující část excitačního spektra akceptoru, která je tak přímo excitována. 
Červenou barvou v emisním filtru akceptoru je znázorněna část emisne donoru, která 
přesvítá do fluorescence  akceptoru. 
 

Pro určení těchto korekčních faktorů jsme provedli ověřovací experimenty a poté 

jsme použili několik způsobů měření FRET pro zjišťování proteinových interakcí 

(sledování emise donoru při vybělování akceptoru a sledování změn hodnot emise 

akceptoru a donoru při excitaci donoru (systémem Dual View)).   

7.5.3 Fotovybělování akceptoru 

V biologickém expresním systému s největší pravděpodobností nelze docílit 

ideálního poměru donoru k akceptoru 1:1. Tuto skutečnost jsme měli na paměti a 

uvědomovali jsme si, že sledujeme-li snížení intenzity fluorescence donoru nebo vzestup 

intenzity fluorescence akceptoru, můžeme přesnou hodnotu efektivnosti FRET stanovit 

pouze při zachování tohoto ideálního poměru. Jakmile ve vzorku převládají například 

oblasti, kde jsou fluorofory, které nejsou v dostatečné vzdálenosti nebo orientaci pro FRET 
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nebo je přítomen přebytek jednoho z fluoroforů, negativně to ovlivňuje výslednou 

hodnotu. Při metodě fotovybělování akceptoru hodnotíme efektivnost FRET pouze 

z intenzity donoru, a proto je možné exprimovat nadbytek akceptoru a tím zvýšit 

pravděpodobnost interakce maximálního počtu molekul donoru. Jak je znázorněno na 

obrázku 12 je v pokusu, kterým jsme ověřovali interakci podjednotek iontového kanálu 

pomocí metody vybělování akceptoru, velmi těžké docílit ideálního poměru.   

7.6 Heteromerizace TRP 
V této sérii experimentů jsme se pokusili potvrdit dříve publikované výsledky 

autorů (Hellwig et al., 2005), kteří ukázali, že podjednotky TRPV4 a TRPV6 iontových 

kanálů (blízce příbuzných receptoru TRPV1) mezi sebou neinteragují a nemohou tedy 

vytvářet funkční iontové kanály. Jednotlivé podjednotky TRPV4 a TRPV6 značené na  C–  

konci buď CFP nebo YFP fluorescenčními proteiny (Obr. 12) jsme exprimovali jednotlivě, 

nebo současně v HEK293T buňkách a snímali jsme střídavě intenzitu akceptoru a donoru 

při vybělování akceptoru fluorescenčním pulzem o vlnové délce 490 nm a délce trvání 30 

s 8–10x za sebou. Interval mezi změřením hodnoty intenzity fluorescence akceptoru byl 

vzhledem k výměně filtrů na fluorescenčním mikroskopu přibližně 33 sekund.  

 

 

Obr. 12: Schematicky znázorněné podjednotky TRPV4 a TRPV6 iontových kanálů použité 
pro stanovení FRET pomocí metody fotovybělování akceptoru. 
 

Pokusy byly provedeny na buňkách, které byly transfekovány v poměrech akceptor:donor 

1:1 a 2:1 a fluorescence byly snímány v konfiguraci D a A (viz kapitola 7.5). Efektivnost 

FRET byla vypočtena podle (Van Munster et al., 2005) fitováním časového průběhu 

intenzity fluorescence akceptoru exponenciální funkcí a za použití získané hodnoty časové 

konstanty τa následně fitováním časového průběhu intenzity donoru teoretickou funkcí  
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Id(t) = Id,0 . (1-E0.e
(-t/τa)) . e(-t/τd) + Id,bg , 
 

 

kde E0 je efektivnost v čase t = 0, Id,0 je intenzita donoru bez přítomnosti FRET v čase t = 

0, Id,bg je konstantní příspěvek autofluorescence a přesvitu excitačního světla v kanálu 

donoru. Tato funkce bere v úvahu jak ztráty energie přenosem na akceptor, tak částečné 

vybělování donoru, který také slabě absorbuje v oblasti 490 nm a proto jeho intenzita 

v závěru grafů klesá. Stanovené hodnoty intenzity přenosu energie 3.8 ± 0.9% (n = 13) pro 

TRPV4 (Obr. 13A) a  2.0 ± 0.4% (n = 5) pro TRPV6 (Obr. 13B) ukazují, že podjednotky 

TRPV4 a TRPV6 vytvářejí homomerní kombinace. Nepřítomnost přenosu energie v grafu 

TRPV4-YFP a TRPV6-CFP (Obr. 13C) ukazuje, že k tvorbě heteromerů nedochází. 

Vypočtené hodnoty efektivnosti FRET se z  různých pokusů lišily, což 

pravděpodobně způsobily rozdílné hladiny skutečné exprese donoru i akceptoru a 

nespecifická fluorescence. Naše výsledky potvrdily dříve publikovaná data, která 

prokazují, že TRPV4 a TRPV6 receptory mohou homomerizovat, ale nevytvářejí vzájemně 

heteromery. I když jsme nebyli schopni s jistotou určit efektivnost FRET, výsledky 

ukázaly, že technické prostředky, které máme k dispozici, jsou vhodné pro optická měření 

z živých buněk, že nastavení filtrů plně vyhovuje našim účelům a že metoda 

fotovybělování je v našich experimentálních podmínkách vhodná pro určení 

homo/heteromerizace daných iontových kanálů. 
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Obr. 13: Intenzity fluorescence donoru a akceptoru při expresi homomerních podjednotek 
TRPV4 (A) respektive TRPV6 (B) kanálů. (C) Exprese heteromerních podjednotek 
TRPV4-YFP a TRPV6-CFP. Grafy ukazují pozitivní FRET při expresi stejných 
podjednotek obou typů kanálů a žádný FRET při expresi TRPV6 jako donoru a TRPV4 
jako akceptoru.  
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7.7 Měření intramolekulárních interakcí TRPV1 iontového kanálu 
Na základě získaných zkušeností s fluorescenčním snímáním signálu 

intermolekulárního FRET mezi označenými molekulami TRPV podjednotek jsme se 

pokusili zaznamenat změny na úrovni intramolekulární. V případě aktivace TRPV1 

receptoru se všeobecně předpokládá, že po aktivaci dochází k rozsáhlým konformačním 

změnám celého proteinového komplexu TRPV1 kanálu. Dle dostupných informací se 

předpokládá, že po otevření póru iontového kanálu, kterým procházejí sodné i vápenaté 

ionty do nitra buňky, interaguje C– terminálně vázaný kalmodulin s N– terminálním 

koncem TRPV1 receptoru (viz. Lit. úvod). Velmi pravděpodobné je tedy, že v důsledku 

aktivace se přiblíží oba cytoplazmatické konce, což by mohlo být opticky měřitelné 

v případě, že jsou oba konce fluorescenčně označené. Pokusili jsme se charakterizovat 

dynamické změny ve vzdálenosti obou konců při aktivaci TRPV1 pomocí metody FRET. 

Pomocí molekulárně biologických technik byly vytvořeny dva různé konstrukty s N–

terminálně navázanou variantou modrého fluorescenčního proteinu (CFP) Cerulean jako 

donorem a akceptorem v oblasti N– terminálního konce v blízkosti pravděpodobného 

vazebného místa pro kalmodulin (označené jako konstrukty I a II, v oblasti AK 72–77 a 

12–17). Jako akceptor bylo použito barvivo FlAsH–EDT2 rozeznávající specifickou 

sekvenci, která po navázání funguje jako fluorofor (Adams and Tsien, 2008). Oba 

vytvořené konstrukty byly podle výsledků elektrofyziologického vyšetření plně funkční. 

Obdobně jako u výše uvedených metod byly stanoveny korekční faktory potřebné pro 

vyhodnocení duální fluorescenční emise a byla optimalizována metoda barvení pomocí 

FlAsH-EDT2.  

Na buňky transfekované konstruktem I nebo II jsme 20 s aplikovali kapsaicin o 

koncentraci 1 µM a po 1 min kapsaicin v koncentraci 10 µM. V časovém intervalu 2 min 

jsme nezaznamenali žádné změny v intenzitě fluorescence obou kanálů, což znamená, že 

v našich experimentálních podmínkách nedošlo k měřitelným změnám ve vzdálenosti obou 

fluoroforů (Obr. 14). 
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Obr. 14: Aplikace 1 a 10 µM kapsaicinu na TRPV1–CFP receptor s vloženou sekvencí 
CCPGCC na N– konci receptoru, na kterou se váže barvivo FlAsH–EDT2, které slouží 
jako akceptor. Po aplikaci kapsaicinu nedošlo ke změnám intenzity ani donoru ani 
akceptoru. 

7.8 Monitorování časového průběhu změn vyvolaných aktivací iontových   
kanálů  

V další sérii experimentů jsme se chtěli přesvědčit o možnostech optického 

sledování dynamických změn, které probíhají v důsledku aktivace iontových kanálů a 

odrážejí změny v proteinových interakcích. Použili jsme ověřený expresní systém, který 

využívá vlastností dvojice specifických domén (PH domén) fosfolipázy C podtypu δ1 

(PLCδ1) s navázaným fluorescenčním proteinem CFP nebo YFP (PH-CFP a PH-YFP). PH 

doména fosfolipázy C se v plazmatické membráně specificky váže na PIP2, při jehož 

hydrolýze se uvolňuje do cytoplazmy a umožňuje tak monitorovat změny v koncentraci 

tohoto fosfoinozitidu (Obr. 15). 
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Obr. 15: PH doména PLCδ1, která se specificky váže na PIP2. Každá PH doména je 
označena  modrozelenou (cyanovou) nebo žlutou variantou fluorescenčního proteinu. 
 

Při heterologní koexpresi dvou různých konstruktů obsahujících PH doménu  je 

velká pravděpodobnost kolokalizace obou různě označených domén v takové blízkosti, 

která vede k rezonančnímu přenosu energie. Pokud jsou oba typy konstruktů obsahující PH 

domény exprimovány současně s TRPV1 receptorem, dochází po aplikaci aktivátoru 

TRPV1 v důsledku zvýšené intracelulární koncentrace Ca2+ k rychlému rozpadu PIP2,  

disociaci PH domén do cytoplazmy a ukončení rezonančního přenosu energie (Obr. 16). 
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Obr. 16: Dynamické změny v hodnotách intenzit současně snímaných z CFP i YFP kanálů 
při koexpresi PH-YFP, PH-CFP a TRPV1 receptoru (Konfigurace fluorescenčního snímání 
F). (A) Aplikace 10 µM kapsaicinu vyvolává rapidní pokles intenzity YFP a mírný vzestup 
intenzity CFP. (B) Normalizované hodnoty relativní intenzity fluorescence (FRET 
Fakceptor/Fdonor). (C) Normalizované hodnoty fluorescence při aktivaci TRPV1 receptoru 300 
µM 2-APB. Rapidní vzestup bezprostředně po aplikaci 2-APB je nespecifický efekt 
působení na fluorofory. Specifická změna FRET následuje po ukončení aplikace. Druhá 
aplikace 2-APB již nevyvolá pokles, neboť PH domény jsou disociované od membrány 
v takové míře, že není patrná změna FRET. 

7.9 Vliv tepla na hodnoty fluorescence a použití metody FRET při studiu 
teplotně aktivovaných iontových kanálů 

Vzhledem k tomu, že předmětem našeho zájmu byly teplotně aktivované iontové 

kanály, chtěli jsem se přesvědčit o možnostech použití metody FRET při aktivaci teplem 

(Obr. 17). Zjistili jsme, že oba použité fluorofory, YFP i CFP, samy o sobě vykazují 

rozdílnou závislost na teplotě. Při aplikaci tepla (50 °C) na buňku exprimující samotný 

donor (CFP) dochází ke snížení fluorescence o 50% ± 5% n = 12. U YFP při stejné změně 

teploty okolního prostředí klesá fluorescence o 10% ± 3 (n = 12). Při aplikaci tepla na 

buňku exprimující oba typy konstruktů, PH domény s navázaným donorem i PH domény 

obsahující akceptor (CFP-PH i YFP-PH), dochází oproti kontrolním hodnotám získaným 

pro jednotlivé konstrukty ke změnám poměru intenzit. Intenzita fluorescence donoru (CFP) 

se při teplotách 50 °C snižuje méně (38 ± 4 % n = 12) než v kontrole a pokles intenzity 

akceptoru (42 ± 5% n =12 YFP) je výraznější než v případě, že je exprimován akceptor 

samotný.  
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Obr. 17: Teplotně vyvolaná inhibice fluorescence donoru (A) a akceptoru (B) při jejich 
samostatné expresi. Při současné expresi donoru (C) a akceptoru (D) jsou patrné změny 
v intenzitách fluorescence způsobené FRET. Teplotní závislosti fluorescence CFP (E) a  
YFP (F) při buď samotné (kontrola) nebo společné (FRET) expresi (konfigurace snímání 
fluorescence pro samotné CFP nebo YFP byla D nebo A, při expresi obou proteinů 
současně byla F). 
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Na základě dříve publikovaných dat prokazujících, že FRET mezi fluorescenčně 

označenými PH doménami odráží jejich lokalizaci v plazmatické membráně, domníváme 

se, že pozorované snížení hodnoty FRET odráží sníženou intenzitu rezonančního přenosu 

energie mezi těmito dvěma fluorofory. Tato data potvrzují i naše výsledky, kdy jsme při 

zvýšení teploty na 53 °C pozorovali sníženou distribuci intenzity fluorescence označených 

PH domén v membráně buňky oproti distribuci při 25 °C (Obr. 18). Při expresi obou 

fluoroforů byly emise snímány systémem Dual View (Optical Insights, LLC), který 

umožňuje pozorovat emise CFP i YFP najednou při excitaci pouze donoru (konfigurace F). 

Po odečtení korekčních faktorů definovaných dříve tyto výsledky naznačují, že po 

tepelném stimulu jde skutečně o pokles FRET. Co je podstatou tohoto děje, zda se PH 

domény lokalizované v plazmatické membráně od sebe skutečně vzdalují, nebo zda jen 

dochází ke konformační změně znamenající „odvrácení“ fluorescenčních proteinů 

v cytoplazmě, zůstává předmětem dalšího studia.  

 

Obr. 18: Donor (PH-CFP) a akceptor (PH-YFP) jsou zde znázorněny při teplotě 25 resp. 
53°C. Vpravo jsou grafy relativních distribucí fluorescene reprezentující žlutou čáru na 
obrázcích vlevo při obou teplotách. Je patrno snížení distribuce fluorescence v membráně.  

7.10 Vztah aktivity TRPV1 a lokalizace membránových lipidů 

Výsledky popsané v předchozí kapitole prokázaly, že pomocí fluorescenčně 

označených PH domén je možné zaznamenat změny ve vzdálenosti (interakci) 

membránových proteinů vyvolané zvýšením teploty okolního prostředí. Zajímalo nás, jak 

se na relativní intenzitě FRET mezi PH doménami projeví přítomnost tepelně a chemicky 
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aktivovaného receptoru TRPV1. Transfekovali jsme proto buňky komplementární DNA 

kódující všechny tři proteiny, PH-CFP, PH-YFP a TRPV1. 

Kombinací výše uvedených přístupů v monitorování rozpadu membránového PIP2 

pomocí měření FRET při současné koexpresi TRPV1 receptoru můžeme přímo sledovat 

časový průběh koncentrace tohoto lipidu v korelaci s aktivací TRPV1 receptoru a 

zvýšením koncentrace vápenatých iontů v buňce. Na obrázku 19 je vidět vzestup 

fluorescence donoru a rapidní pokles akceptoru při první tepelné stimulaci buňky. Při 

chemické aktivaci agonistou TRPV1 receptoru 2-APB (300 µM) dochází nejprve 

k nespecifickému zvýšení fluorescence akceptoru a snížení donoru vlivem efektu 2-APB. 

Poté dochází ke specifickému efektu, který se projevuje jako pokles intenzity FRET. 

Následuje aplikace 1 µM kapsaicinu, která vyvolá další disociaci PH domén. Poslední 

v pořadí je stimulace zvýšenou teplotou, kdy je PIP2 v membráně buňky vyčerpán natolik, 

že už nebyl detekován FRET.  
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Obr. 19: Současné snímání fluorescence donoru a akceptoru z HEK293T buněk 
transfekovaných TRPV1, PH-CFP a PH-YFP (konfigurace fluorescenčního snímání F). 
Horní záznam ukazuje časový průběh teploty extracelulárního roztoku aplikovaného na 
buňku (25-48 °C), Aplikovány látky 300 µM 2-APB, 1 µM kapsaicin. Vpravo: ukázky 
fluorescenčně snímané buňky v časových intervalech a,b,c, vyznačených v záznamu vlevo. 
Časový průběh změn FRET koreluje s aktivací TRPV1 receptoru. Změny fluorescence 
CFP a YFP jsou interpretovány jako odraz zvyšování koncentrace intracelulárního vápníku 
procházejícího póry aktivovaného TRPV1 kanálu a hydrolýzy membránového PIP2. 

7.11 Současné snímání aktivity TRPV1 receptoru a fluorescenčního 
signálu PLCδδδδPH-YFP 

Membránové lipidy hrají důležitou roli v modulaci TRPV1 receptoru. Pomocí 

fluorescenčního snímání fluorescenčně označených PH domén a současného 

elektrofyziologického snímání membránových proudů lze přímo sledovat funkční důsledek 

rozpadu PIP2 ve vztahu k funkci TRPV1 kanálu. Naše výsledky uvedené v kapitole 7.1 

ukázaly, že experimentální podmínky při elektrofyziologickém snímání membránových 

proudů v konfiguraci whole-cell mohou být z hlediska ovlivnění aktivity TRPV1 receptorů 

jiné než při fluorescenčním snímání změn [Ca2+] i. Interpretace výsledků získaných oběma 
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technikami je dále ztížena skutečností, že v nativním i heterologním systému jsou TRPV1 

receptory exprimovány nejen v plazmatické membráně. Plně funkční ektopické TRPV1 

kanály se uplatňují i v endoplazmatickém retikulu, odkud při aktivaci kapsaicinem 

zprostředkovávají výlev Ca2+. Úloha vápenatých iontů v aktivaci a modulaci TRPV1 je 

zásadní, a proto měření za pomoci fluorescenční sondy, jakou je FURA-2, často 

neumožňuje od sebe oddělit signály těchto dvou významných zdrojů Ca2+ signalizace 

v důsledku TRPV1 aktivity.  

V dalším studiu jsme se proto zaměřili na možnost využití PLCδPH-YFP proteinu, 

který na základě změn lokalizace v plazmatické membráně umožňuje kvalitativní i 

kvantitativní popis změn souvisejících s Ca2+ signalizací. Tento fluorescenčně označený 

protein jsme exprimovali současně s TRPV1 receptorem v HEK293T buňkách a 

elektrofyziologicky snímali aktivitu z celé buňky, vyvolanou opakovanou aplikací 1 µM a 

10 µM kapsaicinu. Současně jsme snímali fluorescenční obraz buňky v intervalech 0.3 s 

(Obr. 20). 
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Obr. 20: Současné snímání elektrofyziologické aktivity TRPV1 receptorů a 
fluorescenčního signálu PLCδPH-YFP v HEK293T buňkách. (A, B) Membránové proudy 
byly snímány v konfiguraci whole-cell, filtrovány (interní Besselův filter zesilovače 
Axopatch 200B, 5 kHz) a digitalizovány frekvencí 10 kHz programem Clampex 
(pCLAMP 10 software). Současně byl na druhém kanálu analogově-digitálního převodníku 
zaznamenáván signál synchronizující aplikace extracelulárního roztoku. Skleněná 
elektroda byla naplněna standardním intracelulárním roztokem (viz Metody). 
Fluorescenční obraz (Exc. 490 nm, Emise 535 nm) byl snímán frekvencí 3.3 Hz. (C) 
Časový průběh intenzity fluorescence z celé buňky v  časovém úseku odpovídajícím 
záznamu B, z oblasti vybrané tak, aby neobsahovala špičku skleněné pipety. (D) Diference 
((Fi+1-Fi)/∆t) z časového průběhu fluorescenčního signálu zobrazeného v (C).  
 

  Podle našeho očekávání vyvolala aktivace TRPV1 receptorů při každé aplikaci 1 

µM kapsaicinu vždy silný úbytek intenzity fluorescenčního signálu (translokace PLCδPH-

YFP do cytozolu v důsledku zvýšené intracelulární koncentrace Ca2+). Kromě toho se 

intenzita signálu trvale snižovala, a to zřejmě v důsledku pronikání intracelulárního obsahu 

buňky do špičky snímací elektrody. Následná analýza však k našemu překvapení ukázala, 

že časový průběh diference intenzity fluorescenčního signálu téměř dokonale koreluje 

s časovým průběhem membránového proudu zaznamenávaného technikou patch-clamp.  

Tyto výsledky přinesly náznak zcela nového přístupu rozšiřujícího možnosti současných 

metod používaných ke studiu mechanizmů působení Ca2+ na TRPV1 (a také na jiné 

neselektivní kationtové kanály). Přestože jde zatím o sérii předběžných pokusů, podařilo se 
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nám potvrdit schůdnost popsaného přístupu a prokázat, že intenzita fluorescenčního 

signálu PLCδPH-YFP může být vhodným parametrem odrážejícím lokální změny 

koncentrace Ca2+ v závislosti na aktivaci iontového kanálu, a tedy bez vlivu dalších často 

nesouvisejících doprovodných jevů intracelulární vápníkové signalizace. Pokud by se tuto 

hypotézu podařilo prokázat, časový průběh diference fluorescenčního signálu 

zprostředkovaného PLCδPH-YFP by pak mohl být velmi přesným ukazatelem lokální 

koncentrace membránového PIP2, což by rozhodně znamenalo průlom v současných 

experimentálních technikách založených na nepřímém monitorování hladiny PIP2 (Rohacs 

et al., 2008). 
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88  DDiisskkuuzzee    

 
Pokusy, které byly provedeny v úvodní části diplomové práce a ve kterých byly 

studovány hlavní charakteristiky časového průběhu aktivace a desenzitizace TRPV1 

receptoru, potvrzují údaje získané dříve na našem pracovišti (především (Novakova-

Tousova et al., 2007)). Na základě stanovených charakteristik byly definovány stimulační 

protokoly pro následující fluorescenční nebo kombinovaná elektrofyziologická měření, 

která měla za cíl pokusit se objasnit strukturálně – funkční vztahy související s aktivací 

tohoto receptoru. Vzhledem k tomu, že jedním z aktivačních podnětů pro TRPV1 je 

zvýšení teploty vnějšího prostředí o více než 20°C (oproti běžné laboratorní teplotě), 

důležitou součástí experimentální práce bylo rovněž stanovení podmínek, za kterých je 

možné využít fluorescenční techniky pro studium mechanizmů teplotní aktivace. 

Vzhledem k tomu, že intenzita použitých fluoroforů vykazovala vysokou závislost na 

okolní teplotě, ale také citlivost k některým aktivátorům (např. 2-APB) a ke změnám ve 

struktuře buňky, bylo nutné charakterizovat nejdříve rozsah těchto změn. 

 

Ukázali jsme, že při aplikaci kapsaicinu v koncentraci 1 nebo 10 µM a následném zvýšení 

intracelulární koncentrace vápenatých iontů dochází k viditelným morfologickým změnám 

patrným již po 20 s expozice v membráně i cytoplazmě buněk, které vedou až k buněčné 

smrti. Tyto děje byly v literatuře dobře popsány pro nativní i heterologní systém (Olah et 

al., 2001, Grant et al., 2002), proto jsme se soustředili pouze na určení časového intervalu, 

kdy v našich podmínkách tyto změny ještě neovlivňují celkovou intenzitu fluorescence ve 

vybrané oblasti. Prokázali jsme, že průběh těchto buněčných změn se v konkrétních 

případech liší a závisí na míře exprese TRPV1 iontových kanálů, a to jak na plazmatické 

membráně, tak velmi pravděpodobně i v endoplazmatickém retikulu (Gallego-Sandin et 

al., 2009). Stanovili jsme, že při optimální expresi proteinu (která opticky nenarušuje stav 

buňky pozorovaný bezprostředně na začátku snímání), je možné spolehlivě získat 

elektrofyziologická data a fluorescenční záznamy měřené z celé buňky v době trvání cca 

do 5 minut při několikanásobné aplikaci agonisty (3 – 5 x po dobu 5 – 10 s). 

 

Při porovnání elektrofyziologických dat a údajů o změnách intracelulární koncentrace 

vápenatých iontů (Obr. 7 a Obr. 9) je patrný rozdíl mezi relativní velikostí po sobě 

jdoucích aplikací 1 µM kapsaicinu. U fluorescenčního poměrového měření intracelulárního 
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vápníku je možné dosáhnout opakovanými aplikacemi stejných amplitud a není zde patrna  

tachyfylaxe, jako je tomu u elektrofyziologicky snímaných proudových odpovědí. Tyto 

nálezy interpretujeme jako projev nestejných podmínek: při elektrofyziologickém snímání 

membránových proudů dochází postupně k výměně cytoplazmatického obsahu 

intracelulárním roztokem a buňka je trvale udržována na konstantním membránovém 

potentciálu, zatímco při fluorescenčním snímání změn [Ca2+] i je buňka v těchto ohledech 

intaktní. Domníváme se proto, že výsledky získané těmito dvěma přístupy musí být 

porovnávány s výhradami, také zejména protože relativní propustnost TRPV1 receptoru 

pro vápenaté ionty není konstantní a mění se v závislosti na délce a typu aplikovaného 

podnětu. Údaje z literatury uvádějí rozdílné poměry PCa/PNa při chemické a teplotní 

stimulaci a charakterizují dynamickou změnu tohoto poměru v průběhu aktivace TRPV1 

(Chung et al., 2008). Byly prokázány odlišné aktivační mechanizmy pro teplotní a 

chemické podněty, kdy teplotní aktivace, na rozdíl od chemické, zahrnuje konformační 

změny v oblasti póru mezi pátou a šestou transmembránovou doménou na extracelulární 

straně proteinového komplexu (Yang et al., 2010) a na C-terminálním konci receptoru 

(Vlachova et al., 2003, Brauchi et al., 2007). Dalším mechanizmem, který se na regulaci 

intracelulární hladiny vápníku může podílet, zahrnuje funkční TRPV1 receptory 

exprimované v hojné míře na endoplazmatickém retikulu (ER). Patrný je i rozdíl 

v distribuci fluorescenčně označených TRPV1 kanálů, kdy naše data, ve shodě s jinými: 

(Hellwig et al., 2005) ukazují jako hlavní zdroj intenzity fluorescence oblast odpovídající 

ER. TRPV1 kanály na ER vykazují sníženou afinitu ke kapsaicinu oproti receptorům na 

plazmatické membráně. Dále bylo jinou laboratoří prokázáno, že po zrušení 

Ca2+/kalmodulinových vazebných míst delecí 35 aminokyselinových zbytků na distálním 

C– konci nebo bodovou mutací na pozici K155 na N-konci se afinita TRPV1 receptorů na 

ER zvyšuje (Gallego-Sandin et al., 2009), což znamená, že regulace komplexem 

Ca2+/kalmodulin je zřejmě společný mechanizmus pro receptory jak v plazmatické 

membráně, tak v ER. Naopak se tyto dva odlišně lokalizované skupiny TRPV1 receptorů 

zřejmě liší v ovlivnění regulačními mechanizmy zahrnujícími membránový PIP2, který se 

na membráně ER nevyskytuje.  

Z těchto údajů vyplývá, že naše výsledky, ve kterých byla použita koncentrace 1 

µM kapsaicinu, zřejmě nejsou ovlivněny přítomností TRPV1 receptorů na ER, protože 

jejich aktivita při této koncentraci je velmi nízká (~7%). V případě teplotní stimulace 

nemůžeme vyloučit, že se tyto receptory uplatňují ve vyšší míře, a proto by se při dalším 

studiu měly analytické přístupy zaměřit pouze na oblast membrány.   
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Desenzitizace TRPV1 receptoru je z fyziologického hlediska považována za 

adaptační mechanizmus, za první fázi obrany buňky před toxicitou, která je spojena se 

zvýšením intracelulární koncentrace vápenatých iontů (Yao and Qin, 2009). Při 

přetrvávající zvýšené hladině dochází k buněčné smrti. Tohoto mechanizmu je využíváno 

v tradiční medicíně i lékařské praxi při některých chronických bolestivých stavech, kdy po 

aplikaci kapsaicinu může dojít až k degeneraci nervových zakončení. Problematika tohoto 

lékařského přístupu neřeší problém se schopností TRPV1 receptoru opětovné reaktivace 

vyšší koncentrací, která může být příčinou závažných vedlejších příznaků. Objasnění 

rozdílných aktivačních a regulačních mechanizmů, jak bylo naznačeno výše, může pomoci 

v hledání vhodných, specifických farmakologických přístupů k ovlivnění patologických 

jevů spojených s TRPV1 receptorem.  

Bradykinin jako jeden z mnoha modulátorů senzitizuje TRPV1 receptor a ve 

fyziologických podmínkách zvyšuje bolestivé vjemy například při zánětu. Kombinace 

elektrofyziologických měření a snímání fluorescenčních záznamů (v našem případě rozpad 

PIP2 nebo změna konformace proteinu měřené pomocí FRET) může pomoci získat více 

informací o těchto dějích. Jedním z cílů diplomové práce bylo uplatnit tyto metody při 

studiu aktivity TRPV1 receptoru. Postupů, kterými je možné použít metodu FRET pro 

získání informace o možných intramolekulárních interakcích, je více (např: fotovybělování 

akceptoru, fotovybělování donoru nebo jiné přístupy, které se většinou liší ve způsobu 

provedení. Zvolení správné varianty měření FRET a správná standardizace včetně určení 

potřebných korekčních faktorů je zásadní pro správnost výsledných dat (Takanishi et al., 

2006, Domingo et al., 2007). Našimi pilotními pokusy, které zavedly a optimalizovaly dvě 

z těchto metod v našich experimentálních podmínkách, jsme určili korekční faktory, které 

jsme pak dále používali. Pomocí jedné z metod: fotovybělováním akceptoru, jsme spočítali 

hodnoty efektivnosti FRET a porovnali s hodnotami, které byly v literatuře dostupné. 

Prokázali jsme, že dva blízce příbuzné typy iontových kanálu rodiny TRP: TRPV4 a 

TRPV6, nejsou schopny tvořit navzájem heteromerní kanály, ale pouze homomerní. 

Výsledné efektivnosti FRET:  x = 3.8%  ± 0.9% pro TRPV4 a x  = 2.0 ± 0.4% se lišily od 

hodnot publikovaných (Hellwig et al., 2005) o cca 17%. Při výpočtu efektivnosti FRET 

metodou fotovybělování akceptoru může výslednou hodnotu ovlivnit například rozdílná 

exprese molekul akceptoru a donoru nebo nespecifická fluorescence. Tato fluorescence se 

neúčastní FRET, ale je zahrnuta ve výsledné hodnotě efektivnosti. Eliminovat nevhodný 

poměr donor – akceptor může přidání nadbytku akceptoru. Proto jsme zmíněné pokusy 

zkoušeli měřit také za situace, kdy byl v buňkách exprimován přebytek molekul akceptoru. 
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I přes tyto kontroly byl rozptyl výsledných hodnot efektivnosti FRET v rámci jednotlivých 

pokusů značný ( ± 6 %, n = 12). Rozdílné hodnoty přičítáme různým hladinám skutečné 

exprese donoru i akceptoru, které se mohou značně lišit i přes stejnou hodnotu použité 

koncentraci cDNA (Takanishi et al., 2006). 

Ani zmíněná publikace, která zkoumala multimerizaci všech TRPV proteinů  

(Hellwig et al., 2005), nedokázala signifikantně prokázat heteromerizaci TRPV1 a TRPV3, 

což bylo potvrzeno pomocí koimunoprecipitačních a histochemických metod kolokalizace 

podjednotek  (Smith et al., 2002).  Později publikované výsledky pomocí jiného přístupu 

měření FRET (tzv. „SpectraFRET“) prokázaly funkční heteromerizaci TRPV3 s TRPV1 

(Cheng et al., 2007). Metoda SpectraFRET vychází ze snímání fluorescence nikoliv z celé 

buňky jako původní publikace (Hellwig et al., 2005), ale pouze z plazmatické membrány, 

která je definovaná spektrografem připojeným k mikroskopu (Bykova, Zhang et al. 2006; 

Cheng, Yang et al. 2007). Tyto údaje ukazují, že kvantifikaci měření metodou vybělování 

akceptoru při studiu multimerizace receptorů je nutno brát opatrně. I když jsme došli 

k závěru, že není možné určit s přesností efektivnost FRET, a naše výsledky se lišily od 

(Hellwig et al., 2005), lze použít metodu vybělování akceptoru použít v našich 

podmínkách pro stanovení  pozitivního FRET signálu a rozlišení, zdali spolu podjednotky 

interagují či nikoliv. 

 

V našich pokusech, které měly za cíl prozkoumat možnost, zda dochází k 

intramolekulárním nebo intermolekulárním interakcím mezi cytoplazmatickými konci 

proteinového komplexu TRPV1 kanálu v průběhu aktivace, jsme nepozorovali změny 

v hodnotách fluorescenčních signálů. Je možné, že jsme nezvolili vhodnou metodu, která 

by byla schopna v tomto případě FRET detekovat. Například exprese TRPV1 konstruktu 

nemusela být pro FRET detekci na povrchu plazmatické membrány dostačující, nebo při 

snímání fluorescence z celé buňky nemusí být námi zvolená metoda přesná. Je známo, že 

použití jiných metod snímání FRET (e.g. SpectraFRET) může měření zpřesnit a rozeznat i 

nepatrné detaily změn intenzit FRET v důsledku změn konformace (Bykova et al., 2006).  

Bylo také prokázáno, že značná část z celkového množství TRPV1 receptoru je 

exprimována v membráně endoplazmatického retikula, což může znemožnit pozorování 

malých změn ve fluorescenci, ke kterým dochází jen v plazmatické membráně. Je také 

možné, že funkce TRPV1 receptorů exprimovaných v membráně ER může být odlišná od 

funkce na membráně (např. absence PIP2 v membráně) a sledujeme tak nehomogenní 

populaci receptorů.  
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Zcela samostatnou záležitostí je pak ověření vhodného umístění fluorescenčních sond 

v rámci TRPV1 proteinu a dostatečného barvení fluorescenční značkou FlAsH, které 

vyžaduje řadu ověřovacích pokusů a bude předmětem dalšího studia. V našich pokusech 

jsme vyzkoušeli dvě různá umístění tetracysteinové sekvence. Jedna sekvence byla 

generována v oblasti AK 12–17, druhá 72–77. Tato místa byla vybrána podle následujících 

kritérií: a) predikovaná sekundární struktura oblasti nebyla helikální, b) zahrnovala alespoň 

jeden nativní cystein a prolin a c) nezasahovala do funkčně důležité oblasti ankyrinových 

domén. Naše negativní nálezy ovšem neznamenají, že neexistuje vhodnější oblast N– 

konce pro umístění tetracysteinové sekvence. Jedním z možných řešení je systematicky 

vyzkoušet metodami mutageneze poměrně velké množství různých konstruktů, nebo zvýšit 

pravděpodobnost přiblížení tím, že na N– cytoplazmatický konec bude umístěna 

prostorově větší fluorescenční značka, např. YFP protein. To ovšem nese s sebou vyšší 

riziko nespecifických vedlejších efektů. 

 

Dokázali jsme, že pomocí metody FRET jsme schopni prokázat souvislost mezi rozpadem 

membránového PIP2 a vstupem vápníku do buňky přes TRPV1 receptor. 

Současné elektrofyziologické měření a snímání fluorescenčních signálů disociace PH 

domény po rozpadu PIP2 korelovalo s aktivitou TRPV1 receptoru a ukázalo souvislost 

zvýšené intracelulární koncentrace Ca2+ s úbytkem fluorescence. Tyto výsledky nazačují, 

že funkce TRPV1 receptoru úzce koreluje s koncentrací membránového PIP2 v membráně. 

Tento přístup kombinace elektrofyziologických a fluoresčních technik představuje užitečný 

doplněk k jiným metodám, které ukazují časový práh v aktivaci TRPV1 v přímé souvislosti 

se změnami [Ca2+]. 

  

Při zkoumání teplotně vyvolané aktivity zprostředkované TRPV1 receptorem jsme nejprve 

museli stanovit, jaký vliv má samotné teplo na fluorescenční proteiny. Dospěli jsme 

k závěru, že při expresi samotných PH domén na membráně dochází při aplikaci tepla 

k oddálení domén z membrány a ke zmenšení FRET signálu. Tato změna je reverzibilní. 

Aplikace tohoto poznatku do pokusů a objasnění skutečných mechanizmů, které se v tomto 

procesu uplatňují bude předmětem dalších studií. 
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99  ZZáávvěěrr   

 

• Pomocí fluorescenčního měření za současného snímání membránových proudů 

vyvolaných aplikací kapsaicinu a tepla  jsme stanovili souvislost mezi rozpadem 

PIP2 a funkcí TRPV1 kanálu. 

• Potvrdili jsme, že bradykinin má silný modulační efekt na TRPV1 receptor při 

použití nízkých, nesaturujících koncentracích kapsaicinu. Při stejné koncentraci 

bradykininu dochází k rozpadu PIP2, což může být buď příčinný, nebo jen 

doprovodný děj senzitizace TRPV1.  

• Potvrdili jsme, že homomerní podjednotky TRPV4 resp. TRPV6 označeny CFP a 

YFP jako donor a akceptor vykazují signifikantní FRET při použití metody 

vybělování akceptoru. Naproti tomu chybějící FRET signál v buňkách 

exprimujících TRPV4-CFP a TRPV6-YFP podjednotky potvrdil, že nedochází k 

heteromerizaci. Výsledky ukazují možnost použití této metody při dostatečné 

expresi (intenzitě) fluoroforů za daných experimentálních podmínek . 

• Při měření konformačních změn mezi N– a C– koncem TRPV1 iontového kanálu 

v důsledku aktivace kapsaicinem jsme neprokázali měřitelné změny ve vzdálenosti 

cytoplazmatických konců.  

• Při  stanovení experimentálních podmínek a určení optimálního protokolu pro 

určování konformačních změn TRPV1 iontového kanálu v důsledku aktivace jsme 

došli k několika poznatkům:  

a) Efektivní měření je závislé na dostatečných hodnotách exprese konkrétních 

fluoroforů.  

b) Měření fluorescence z membrány je závislé na zvolené metodě a metoda měření 

fluorescence může mít zásadní vliv na přesnost měření.  

c) Velká část TRPV1 iontových kanálů je funkčně exprimována 

v endoplazmatickém retikulu, kde se jeho úloha může lišit od úlohy na plazmatické 

membráně, nebo může převládat silné pozadí intenzity z nefunkčních kanálů. 
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1100  PPeerr ssppeekktt iivvyy  ssoouuččaassnnééhhoo  ssttuuddiiaa  aakktt iivvaaccee  TTRRPPVV  iioonnttoovvýýcchh  
kkaannáállůů  

 

Výsledky předložené diplomové práce prokazují, že mikrofluorimetrické přístupy 

mohou zásadním způsobem rozšířit naše poznání o mechanizmech aktivace i modulace 

TRPV1 receptoru. Přes velké úsilí vkládané do poznání strukturních a funkčních vztahů 

celé specifické rodiny teplotně aktivovaných TRP kanálů, které zaznamenala odborná 

literatura v posledních deseti letech, nelze považovat molekulární podstatu tepelné či 

chemické aktivace za objasněné. Hlavními příčinami našich nedostatečných znalostí je a) 

skutečnost, že TRP receptory byly oproti mnohým ligandem aktivovaným kanálům 

vyklonovány v poměrně nedávné době a není dosud nashromážděn dostatek informací o 

jejich funkci, b) silně alosterický charakter polymodální aktivace TRP kanálů, který 

neumožňuje nezávislé ovlivnění jen jedné z modalit a který nemá analogii mezi jinými 

iontovými kanály.  

Nejnovější směry výzkumu navazují podobně jako řada dalších biologických oborů 

na ‚postgenomické‘ období, kdy již relativně dobře známe molekulární identitu této 

unikátní skupiny iontových kanálů, jejich expresní profil a specifičnost aktivace. Není však 

dosud objasněn skutečný fyziologický a funkční význam, důsledky farmakologického 

ovlivnění a není dokonce jistota o přesných vazebných místech pro specifické aktivátory. 

Přesto jsou značné naděje i prostředky největších farmaceutických firem vkládány do 

rozsáhlých studií, jejichž cílem je vyvinout specifické agonisty a antagonisty TRP 

receptorů prostředky chemické kombinatoriky a vysokopropustnými metodami 

využívajícími současné poznatky molekulární biologie, fluorimetrie a elektrofyziologie 

k farmakologickému testování (Wong and Gavva, 2009).  

Předkládaná diplomová práce je od prvních fází diskuze o možném zadání 

(28.2.2007) až po její sepsání jedním z dokladů svědčících o tomto rychle se vyvíjejícím 

směru výzkumu. Naše experimentální úsilí se původně zaměřilo na možnou interakci 

cytoplazmatických konců TRPV1 receptoru v průběhu aktivace a následné desenzitizace 

(Lishko et al., 2007, Novakova-Tousova et al., 2007). Předpokládali jsme, že tato interakce 

může zodpovídat za změny v procesu otvírání iontového kanálu a současně ovlivňovat 

vazebné místo pro agonistu (Vyklicky et al., 2008). Tato původní, všeobecně přijímaná 

představa o dějích souvisejících s aktivací a akutní desenzitizací TRPV1 receptoru, byla 

v průběhu let 2008-2009 několikrát poopravena (Klein et al., 2008, Zhang et al., 2008, 
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Latorre, 2009), ale také některé naše dílčí nálezy byly jinými laboratořemi potvrzeny (Yao 

and Qin, 2009).  

Výsledky této diplomové práce v souhrnu potvrzují skutečnost, že každá odpověď 

na experimentální otázku vždy generuje řadu jiných, dosud nezodpovězených, otázek, a 

vytvářejí tak pevný základ pro další studium. V současné době existuje stále více důkazů o 

tom, že TRPV1 receptor se uplatňuje nejen v procesech souvisejících s nocicepcí a bolestí, 

ale také v řadě metabolických procesů a v mechanizmech udržování homeostázy. Lze 

předvídat, že znalost struktury TRPV1 receptoru na atomární úrovni, o níž již máme 

v současné době k dispozici první představy (Moiseenkova-Bell et al., 2008, Phelps et al., 

2008), bude jen jedním z dalších mnoha kroků směřujících k vysvětlení strukturálně-

funkčních vztahů, podstaty aktivace, modulace a fyziologické úlohy. 
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