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Abstrakt 

Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění způsobené expanzí CAG 

sekvencí do genu pro protein huntingtin. Takto mutovaný protein způsobuje degeneraci 

neuronů v mozku postižených pacientů, což vede k motorickým poruchám a rozkladu 

osobnosti. Kvůli nástupu projevů v dospělosti je tato nemoc velice zákeřná. Doposud 

neexistuje vhodná léčba, ale mnoho výzkumných týmů se soustředí na navržení vhodných 

léčebných postupů. K tomu je nezbytné vytvořit zvířecí modely Huntingtonovy choroby, na 

kterých budou možné terapeutické přístupy testovány. V této práci se snažím přehledně 

shrnout a popsat jednotlivé zvířecí modely, které se ve výzkumu používají. Nejčastěji 

používanými modelovými zvířaty jsou, díky snadnému chovu a nízké ceně, hlodavci. 

Mnohem důležitější jsou však zvířata příbuznější člověku, jako jsou ovce, prasata a primáti. 

Důležitým kritériem modelových organismů je způsob, jakým byly připraveny. Lze je 

v podstatě rozdělit na genetické a negenetické, přičemž platí, že genetické modely lépe 

napodobují komplexní projev nemoci u lidí. Tvorba zvířecích modelů Huntingtonovy choroby 

vede nejen k lepšímu porozumění podstatě nemoci, ale i k vyvinutí vhodné terapie pro 

pacienty s touto chorobou. 

 

Klíčová slova 

Huntingtonova choroba (HD), huntingtin, neurodegenerace, zvířecí model, transgeneze, 

knock-in, chinolinová kyselina (QA), 3-nitropropionová kyselina (3-NP)



5 

 

Abstract 

Huntington´s diease is a dominant inherited neurodegenerative disorder  that is caused by an 

expansion of a CAG repeats within a huntingtin gene. Mutant protein causes a neuron 

degeneration in a brain of HD pacients which leads to a motor abnormalities and personality 

decay. This disease is very malign because of its late onset. An equal therapy does not exist 

yet, but a lot of research teams focus on designig a suitable medical treatment. It is necessary 

to create animal models of Huntington disease which can be used for testing the therapies. In 

my work I aim to summarize the animal models of HD which are used in research. A rodent 

model is the most common due to its low price and easy breeding. However, more important 

are human related large animals like sheep, pigs or non-human primates. The principal 

criterion of animal model is  its method of creation. We can divide the models into two 

categories, genetic and non-genetic. The memebers of the first one are able to reproduce 

better expression of human Huntington disease. Generation of animal models of HD leads to 

better comprehension the principles of HD, and developing an equal therapy for HD pacients. 

 

Key words 

 Huntington disease (HD), huntingtin, neurodegeneration, animal model, transgenesis, 

knock-in, quinolinic acid (QA), 3-nitropropionic acid (3-NP)
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Seznam zkratek 

3-NP   3-nitropropionová kyselina 

AMK   aminokyselina 

ATP  adenosintrifosfát 

BAC   bacterial arteficial chromosome 

BDNF   brain-derived neurotrophic factor 

CAA   cytosin-adenin-adenin (aminokyseliny)  

CAG   cytosin-adenin-guanin (aminokyseliny) 

cDNA   complementary deoxyribonucleic acid 

CNS   centrální nervová soustava 

CTNF   ciliary neurotrophic factor 

ESC   embryonal stem cells 

GABA  γ-aminomáselná kyselina 

GDNF  glial-derived neurotrophic factor 

GFP   green fluorescent protein 

HAP-1  huntingtin-associated protein 1 

HD   Huntington disease 

Hdh   symbol pro myší ortolog lidského genu pro huntingtin 

HEAT  zkratka vytvořená z názvů proteinů, ve kterých se vyskytuje- 

Huntingtin, elongation factor 3 (EF3), protein phosphatase 2A (PP2A), 

yeast PI3-kinase TOR1 

HIPPI   huntingtin-associated protein 1- protein interactor 

Htt   oficiální symbol genu pro huntingtin 

K6   lysin číslo 6 

kB   kilobáze 

kDa   kilodalton 

MCS   multiple cloning site 

mhtt   mutovaný huntingtin  

N171-82Q 171 aminokyselin z N-konce proteinu nesoucí 82 CAG repetic 
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NADPH  nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

NES   nuclear export signal 

NLS   nuclear localization signal 

NMDA  N-metyl D-aspartát 

NRSE   neuron-restrictive silencer element 

NRSF   neuron- restrictive silencer factor 

P   prolin 

PCR   polymerase chain reaction 

Q   glutamin 

QA   chinolinová kyselina 

RE   restrikční endonukleáza 

RE1   repressor element- 1 

REST  (RE1)-silencing transcription 

rHD   označení pro primáta Makak rhesus nesoucího mutaci pro 

Huntingtonovu nemoc 

RNA   ribonucleic acid 

S421   serin číslo 421 

YAC   yeast arteficial chromosome
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1. Úvod 

Ve své práci se zabývám výzkumem léčby Huntingtonovy choroby, především zvířecími 

modely, které slouží k tomuto výzkumu v různých laboratořích. Nejběžnějším modelem jsou 

rodenti, především myš (Mus musculus) a potkan (Rattus norvergicus var. alba). Avšak 

rodenti mají spoustu fyziologických a morfologických odlišností od člověka, proto výsledky 

získané výzkumem na těchto modelech nemusí vždy odpovídat lidské fyziologii. Proto 

některé laboratoře jako modelová zvířata používají savce příbuznější Homo sapiens, například 

prase (rod Sus), ovce (rod Ovis) nebo primáty (rod Primates). V jednotlivých kapitolách se 

snažím popsat postupy, kterými jsou v laboratořích připravovány tyto modely. Především se 

zabývám transgenními modely rodentů, které jsou používány nejčastěji, protože napodobují 

nejpřesněji neuropatologii a behaviorální změny probíhající u pacientů s Huntingtonovou 

chorobou a zároveň je jejich chov levný a snadný v porovnání s většími zvířaty. Transgenní 

modely hlodavců lze rozdělit do tří kategorií. Za prvé jsou to modely, které exprimují exon 1 

nebo exony 1 a 2 lidského mutantního huntingtinu vedle dvou alel wild-type huntingtinu 

modelového zvířete. Za druhé modely, které exprimují plně dlouhý mutovaný lidský 

huntingtin vedle dvou alel wild-type huntingtinu modelového zvířete. A za třetí modely 

nejvěrohodněji napodobující stav u lidí s HD, které exprimují pouze jednu alelu wild-type 

huntingtinu zvířete a jednu alelu mutovaného huntingtinu vzniklého expanzí dlouhého polyQ 

řetězce do genu pro huntingtin hlodavce. Každý z těchto modelů přináší do výzkumu nové 

poznatky a má samozřejmě své výhody i nevýhody; záleží na tom, co je cílem konkrétního 

výzkumu. Nelze ale opomíjet ani negenetické modely, kde jsou patofyziologické projevy 

nemoci vyvolány působením toxinů. Tyto modely jsou vhodné pro studium mechanismů 

degenerace neuronů v mozku, neboť smrt neuronů nastává velmi rychle a odráží působení 

toxinů a mitochondriální dysfunkce, což se objevuje i u pacientů. Není u nich však přítomný 

mutantní huntingtin, takže nelze posuzovat jeho vliv na neurodegeneraci. Mnohem 

významnější pro testování terapeutických přístupů jsou však modely vyšších zvířat: ovce, 

prasata a primáti. Technická, organizační a finanční stránka jejich chovu však způsobují, že 

nejsou tak častým modelovým zvířetem, přestože jejich evoluční příbuznost s člověkem je 

mnohem vyšší než mezi člověkem a hlodavcem. Díky velké fyziologické podobnosti 

s člověkem mnohem lépe demonstrují komplexní projevy HD, jaké pozorujeme u pacientů. 

V závěru této práce se zabývám jednotlivými terapeutickými přístupy, které by v budoucnu 

mohly vést k oddálení, zmírnění nebo odstranění příznaků této nemoci.
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2. Huntingtonova choroba 

Huntingtonova choroba je neurodegenerativní, autozomálně dominantně dědičné 

onemocnění způsobené expanzí polyglutaminového řetězce (tripletů CAG) do genu pro 

protein huntingtin. Lidský gen pro huntingtin (dříve pojmenovaný IT15) má 3144 

aminokyselin a leží na krátkém raménku chromozomu 4
1
. K mutaci dochází v 1. exonu tohoto 

genu, CAG úsek začíná od 18. aminokyseliny na NH2 konci řetězce. Počet CAG repetic 

v genu pro huntingtin je nestabilní. Zdraví jedinci mají v tomto genu 6- 35 opakování 

sekvence CAG, jedinci se 36-39 opakováními jsou rizikoví pro vznik nemoci (nemusí se u 

nich nemoc projevit za celý život, ale postiženou alelu předávají na potomky) a jedinci se 40 a 

více opakováními mají téměř 100% jistotu, že u nich nemoc propukne. Množství repetic 

negativně koreluje s věkem propuknutí nemoci. U osob s větším počtem repetic je tendence 

k propuknutí nemoci v nižším věku. U osob s extrémním počtem repetic (60 a více) propuká 

nemoc už v dětství nebo v období adolescence, tato forma Huntingtonovy choroby je 

označována jako juvenilní (8). Avšak věk propuknutí nemoci je množstvím CAG repetic 

ovlivněn jen asi ze 40-50%, vliv mají z velké části také environmentální a ostatní genetické 

faktory. Počátek nemoci v dospělosti bývá nejčastěji mezi 35. a 50. rokem. Pouze u cca 10% 

postižených jedinců propuká nemoc okolo 20. roku, tato juvenilní forma nemoci je poměrně 

vzácná. Nemoc může propuknout i u osob starších 60 let, tato forma nemoci se označuje jako 

Huntingtonova choroba s pozdním počátkem a je také poměrně vzácná (8). Mutace bývá 

nejčastěji zděděna  od jednoho z postižených rodičů (u 97% nemocných jedinců), ale může 

vzniknout také de novo. To je ale poměrně vzácné, pouze u 3% postižených vznikla mutace 

v genu pro huntingtin de novo v paternální linii a byla přenesena zdravým otcem na potomka. 

Mutace de novo vzniká téměř výhradně u mužů, protože je mnohem větší riziko expanze 

CAG během meiózy u spermatogeneze než u oogeneze (7). Kromě gametické nestability lze 

pozorovat i somatickou nestabilitu. Během dělení somatických buněk v různých tkáních 

(mozek, játra) dochází ke změnám v počtu CAG tripletů v nových buňkách. U starších 

jedinců se tedy objevují v některých buňkách delší CAG repetice (14). 

Většina výzkumů se doposud soustředila na „gain-of-function“ teorii (mutantní huntingtin 

získává škodlivou funkci) a byla opomíjena „loss-of-function“ teorie (ztráta funkce wild-type 

huntingtinu) (3). Ztráta jedné alely wild-type huntingtinu ještě nevede k rozvoji HD (16). 

Je tedy nutná alespoň jedna alela mutantního huntingtinu, aby se nemoc manifestovala. 

                                                             
1 Zdroj: databáze www.ncbi.nlm.nih.gov 
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Ale nelze vyloučit, že ztráta normální alely nemá žádný vliv na rozvoj nemoci. Dřívější 

výzkumy ukazují, že fenotyp heterozygota a homozygota se neliší, což by znamenalo, že 

jedna přítomná  wild–type alela huntingtinu nemá na fenotyp žádný pozitivní vliv. Avšak toto 

se těžko posuzuje, neboť projevy HD jsou velmi rozmanité a závažnost projevu a věk 

manifestace nemoci záleží ve velké míře na množství CAG repetic. Současné genetické studie 

nemohou přesvědčivě vyloučit možný účinek wild-type alely huntingtinu na fenotyp nemoci. 

Je nutné rozlišit, které příznaky nemoci jsou způsobené přítomností mutantního huntingtinu a 

které chyběním wild–type formy huntingtinu, protože na fenotypu HD se podílejí obě 

složky (2). 

 

2.1.     Struktura a funkce huntingtinu 

2.1.1. Funkce huntingtinu v embryonálním vývoji 

Funkce wild-type (zdravého) huntingtinu není doposud úplně jasná. Je známo, že 

huntingtin je nezbytný pro správný vývoj embrya, kompletní inaktivace tvorby huntingtinu u 

huntingtin-knockoutovaných myší vede ke smrti embrya ještě před gastrulací a tvorbou 

nervového systému (2). Avšak pro správný vývoj embrya stačí i přítomnost mutovaného 

huntingtinu, znamená to tedy, že pro vývoj embrya není důležité, jak dlouhý polyQ úsek 

huntingtin obsahuje. PolyQ úsek neovlivňuje fyziologickou funkci huntingtinu během vývoje 

a není pro funkci zdravého huntingtinu důležitý, což také podporuje fakt, že sekvence genu 

pro huntingtin je fylogeneticky dobře zakonzervovaná, ale objevují se rozdíly v množství 

CAG repetic mezi jednotlivými druhy živočichů (10). Jedinci, u kterých je exprimováno 

alespoň 50% huntingtinu (alespoň jedna alela genu pro huntingtin je funkční), jsou 

životaschopní a nevykazují fenotyp Huntingtonovy nemoci. Avšak je zde možnost, že i 

v přítomnosti jedné zdravé alely se projeví mutantní fenotyp. To je způsobeno tím, že 20kDa 

dlouhý N-koncový fragment mutantního huntingtinu může mít dominantně–negativní efekt na 

zdravý huntingtin, to znamená, že tento fragment tvoří heteromerní komplex se zdravým 

proteinem a tím ho inaktivuje (1).
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2.1.2. Funkce huntingtinu u dospělého jedince 

Wild-type huntingtin je však významný i pro dospělého člověka. Ze sekvence genu pro 

huntingtin (Obr. 1) lze také usuzovat na různorodé funkce tohoto proteinu. V sekvenci genu 

pro huntingtin se od 18. aminokyseliny vyskytuje úsek po sobě jdoucích CAG tripletů, u 

zdravých jedinců je tento úsek dlouhý do 34 glutaminů. Díky tomuto polyQ úseku interaguje 

huntingtin s mnoha proteiny v buňce. Prodloužení polyQ úseku má za následek změnu 

konformace proteinu a tím narušení interakcí s jinými proteiny. U vyšších obratlovců je tento 

polyQ úsek následován polyprolinovým úsekem (polyP). Huntingtin je rozpustný protein, za 

jeho rozpustnost je zodpovědný právě polyprolinový úsek (1). PolyP také asociuje s proteiny 

regulujícími transkripci. Jeho délka negativně ovlivňuje transkripční aktivitu proteinu. Dále 

ve směru replikace navazují na polyP úsek tzv. HEAT domény. Tyto HEAT repetice jsou 

přibližně 40 aminokyselin dlouhé sekvence, které se vyskytují v genu pro huntingtin 37krát a 

napomáhají při protein-proteinových interakcích (1). Výskyt HEAT domén, které jsou také 

součástí importinů, proteinů zajišťujících přenos molekul do jádra, podporuje fakt, že 

huntingtin váže proteiny regulující transkripci a zajišťuje jejich transport mezi cytoplasmou a 

jádrem (2). Huntingtin také obsahuje aktivní nuclear export signal (NES) sekvenci a méně 

aktivní nuclear localization signal (NLS). Tyto sekvence také naznačují, že se huntingtin 

účastní přenosu molekul z jádra do cytoplazmy. Tento názor potvrzuje i to, že je huntingtin 

převážně lokalizován nukleárně a perinukleárně, a také to, že 17 aminokyselin před polyQ 

úsekem v sekvenci proteinu interaguje s proteiny jaderného póru. Odstranění těchto 

17 aminokyselin vede k hromadění huntingtinu v jádře (11). 

Huntingtin podléhá několika posttranslačním modifikacím. N-konce lysinů K6, K9 a K15 

podléhají sumoylaci a ubiquitinaci. Seriny S421 a S434 jsou fosforylovány, což ovlivňuje 

štěpení a toxicitu, a fosforylace je tedy během Huntingtonovy choroby redukována. Dále jsou 

některé aminokyseliny v sekvenci  huntingtinu palmytoilovány, což podporuje názor, že se 

huntingtin podílí na vesikulárním transportu, neboť palmytoilované proteiny jsou častěji 

součástí vesikulárního transportu (1). 

Dále se v sekvenci huntingtinu  nacházejí dobře popsaná místa štěpení proteázami 

(calpain, kaspáza), štěpení proteinu v těchto místech vede k tvorbě fragmentů u normálního i 

mutovaného huntingtinu.
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Obrázek 1: Schematický diagram sekvence aminokyselin v molekule huntingtinu (1) 

(Q)n-polyglutaminový trakt, (P)n-polyprolinová sekvence, červené čtverce – HEAT domény, zelené šipky-místa 

štěpení kaspázou, čísla značí jejich AMK pozici, modré trojúhelníky – místa štěpení calpainem a jejich AMK 

pozice, B – region štěpený preferenčně v kůře mozku, C – region štěpený preferenčně ve striatu, A- region 

štěpený v kůře i ve striatu, zelené a oranžové trojúhelníky – místa štěpení proteázami, NES – nuclear export 

signal, červené kruhy – místa posttranslačně ubiquitinilovaná a/nebo sumoylovaná, modré kruhy – místa 

posttranslačně fosforylovaná, zelené kruhy – místa bohatá na serin 

Přítomnost mutantní alely v buňce se projevuje tvorbou neuronálních intracelulárních 

inkluzí. Mutantní plně dlouhý huntingtin je kaspázami štěpen a vznikají tak N-koncové 

fragmenty, které se dostávají do jádra skrze jaderný pór, tvoří agregáty a hromadí se v jádře 

nebo v perinukleární oblasti. V těchto cytoplasmatických a jaderných agregátech lze kromě 

mutantního huntingtinu najít i heat-shock-proteiny, které opravují špatně sbalené proteiny a to 

se snažili provést i s mutantním huntingtinem. Dále lze v agregátech nalézt ubiquitin a 

podjednotky proteasomu, protože v buňce byla snaha označit mutantní huntingtin k degradaci. 

Agregáty vytváří buňka proto, aby izolovala mutantní huntingtin od zbytku buňky (8). Z toho 

vyplývá, že tkáňově specifické štěpení mutantního huntingtinu určuje, které buňky budou 

poškozeny. Nejvíce zranitelnou částí mozku je striatum, což je s největší pravděpodobností 

způsobeno tím, že ve středně velkých ostnitých neuronech striata probíhá právě specifické 

štěpení plně dlouhého proteinu (13). Odstranění míst štěpení pro caspázu 3 a caspázu 6 má 

neuroprotektivní efekt, protože zabraňuje vzniku agregátů a snižuje tak toxicitu mutantního 

huntingtinu (12). V postupujících fázích HD se v buňkách tvoří více agregátů mnoha druhů. 

Agregáty se v neuronech tvoří již v brzkých stadiích nemoci a jejich výskyt je různý u 

různých transgenních modelů. Ne vždy znamená výskyt agregátů smrt buňky a ne vždy 

degeneruje buňka obsahující agregáty, toxicita mutantního huntingtinu tedy nespočívá jen 

v tom, že tvoří agregáty (3).
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Schopnost wild-type huntingtinu podporovat vesikulární transport je závislá na HAP-1 

(huntingtin-associated protein 1) a na podjednotce molekulárního motoru dynaktinu p150
Glued

. 

Dynactin společně s dyneinem zajišťuje transport organel a vesikulů podél mikrotubulů. 

Huntingtin interaguje s p150
Glued

 skrze HAP-1 a tím podporuje vesikulární transport. Mutantní 

huntingtin se váže na HAP-1 příliš těsně a transport je tím blokován. Například inhibice 

transportu BNDF  podél mikrotubulů se podílí na smrti striatálních neuronů (15).  

Neméně důležitá je i anti-apoptotická funkce v neuronech, které jsou vystaveny 

apoptotickým stimulům, například mitochondriálním toxinům nebo transfekovaným genům 

smrti. Mutace v genu pro huntingtin, která ho plně inaktivuje, vede k neuronálním 

abnormalitám a k postupující degeneraci mozkové tkáně a to vše vede ke smrti jedince. 

Anti-apoptotická funkce huntingtinu spočívá v několika procesech, kterých se huntingtin 

účastní. Například inhibuje apoptosomem indukovanou aktivaci pro-caspázy 9 na caspázu 9 

(24) nebo od sebe odděluje proapoptotické molekuly jako je Huntingtin-interacting protein 1 

(HIP-1) a HIP-protein interactor (HIPPI). Pokud je huntingtin mutován, dovolí vytvoření 

komplexu HIP-1/HIPPI a tím se aktivuje pro-caspáza 8 a spustí se apoptotická kaskáda (5). 

Přítomnost mutantního huntingtinu souvisí s hyperaktivitou NMDA receptorů (NMDA 

receptory tečou větší elektrické proudy), což má za následek biochemické a neuropatologické 

změny pozorované u pacientů s HD. Dochází k většímu vtoku Ca
2+

 iontů a vyšší hladina Ca
2+

 

v buňce způsobí desenzitizaci napětím ovládaných a ligandem ovládaných kanálů, včetně 

NMDA kanálů. Inaktivace NMDA receptorů tvoří základ nedostatku long-term-potenciace, 

která souvisí s pamětí a učením. Prvotním implusem patogeneze, předcházející translokaci 

mutantního huntingtinu do jádra i apoptóze, je právě cytoplasmatická toxicita způsobená 

zvýšenou koncentrací Ca
2+

 v buňce (30). 

Huntingtin kontroluje transkripci mnoha genů, například RE1/NRSE kontrolovaných 

genů, genů pro receptory neurotransmiterů nebo genů pro signální proteiny. Mutantní 

huntingtin zhoršuje transkripci některých genů tím, že některé transkripční faktory izoluje do 

agregátů a tím znemožňuje jejich funkci (3). Pro správné fungování neuronů v savčím mozku 

je nezbytný dimerický protein Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Zdravý huntingtin 

podporuje transkripci BNDF tím, že v cytoplazmě izoluje REST/NRSF [(RE1)-silencing 

transcription factor, také znám pod názvem NRSF  (neuronal restrictive silencing factor)], 

který tvoří represorový komplex proteinů blokující v jádře RE1/NRSE [Repressor element 1, 
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také znám pod názvem NRSE (neuron-restrictive silencer element)]. Pokud není RE1/NRSE 

blokován komplexem, působí jako promotor a BNDF je přepisováno. Mutantní huntingtin 

propouští  REST/NRSF do jádra, ten vytvoří represorový komplex s ostatními proteiny, což 

způsobí represi transkripce BNDF (20). BDNF je kortikostriatální aferentní dráhou 

dopravován z kůry do striata a pokud je snížena exprese BDNF v kůře vlivem mutace 

huntingtinu, nedochází k jeho transportu do striata, striatálním neuronům chybí „výživa“ a 

hynou. Toto by mohlo částečně vysvětlovat, proč je striatum nejzranitelnější část mozku a 

dochází u něj k největší degradaci neuronů při neurodegenerativních chorobách (4). Jedním 

z cílů současného výzkumu je právě možnost regulace hladiny BDNF v mozku, což by mohlo 

být využito pro terapii nejen Huntingtonovy choroby. 

 

2.2.     Lokalizace huntingtinu 

Huntingtin se vyskytuje ve všech neuronech v mozku. Wild-type huntingtin je v buňce 

lokalizován hlavně v cytoplasmě, především v perinukleární oblasti, více v těle neuronu než v 

jeho výběžcích. Interaguje s mnoha organelami, jako jsou například mitochondrie a 

endosomy, i s vesikulárními strukturami, jako jsou mikrotubuly, klatrinové váčky nebo 

molekulární motory. V jádře neuronů zdravého jedince se téměř nevyskytuje, avšak u osoby 

s HD dochází k transportu N-koncových úseků huntingtinu do jádra (6). 

Huntingtin se vyskytuje v buňkách osoby postižené Huntingtonovou chorobou stejně 

lokalizován jako wild-type huntingtin u zdravého jedince, změny jsou pozorovatelné jen 

v místech poškození mozku. Pokles exprese huntingtinu ve striatu koresponduje s degenerací 

neuronů. Oblasti, které bývají ušetřeny neurodegeneraci až do pozdních stádií nemoci, 

nesignalizují dlouhou dobu žádnou změnu v expresi huntingtinu. Například buňky globus 

pallidus vykazují významnou neurodegeneraci až když dojde téměř ke kompletní inaktivaci 

exprese huntigtinu (6). 

Významnější hladina huntingtinu v mozku HD pacienta koresponduje s místem výskytu 

multivesikulárních tělísek. Tyto membránové organely jsou součástí endosomálně- 

lysosomálního komplexu a účastní se retrográdního transportu a degradace proteinů. U 

zdravého jedince nebylo popsáno, že by huntingtin interagoval s těmito tělísky. Lze z toho 

tedy usoudit, že mutantní huntingtin je retrográdně transportován do těla neuronu, 
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spolupracuje s proteolytickými organelami a tyto huntingtin-pozitivní organely se hromadí 

v perinukleární oblasti, v axonech a proximální části dendritů. Pouhá změna lokalizace 

huntingtinu však nemá vliv na selektivní smrt neuronů (6). 

V průběhu nemoci neodumírají všechny neurony v mozku stejně rychle, záleží na tom, 

v jaké oblasti se nacházejí a jaké chemické sloučeniny exprimují. Přednostně degenerují 

středně velké ostnité neurony striata a korové neurony. Degenerace korových neuronů vede 

k poruše vysoce organizovaných kognitivních funkcí. 90 % neuronů striata jsou středně velké 

ostnité neurony obsahující GABA (GABA je hlavním inhibičním neurotransmiterem v mozku 

a její funkce je spojena s inhibicí mimovolních pohybů) (23). Ve striatu jsou 2 druhy 

GABAergních neuronů. V počátečních stádiích nemoci jsou více zranitelné neurony 

exprimující enkefaliny a promítající nepřímou drahou do externích částí globus pallidus. Tato 

nepřímá dráha je zapojena v inhibici neuronů v motorické oblasti kůry, a tedy inhibuje vůlí 

ovládané pohyby. Smrt těchto středně velkých ostnitých neuronů má tedy za následek 

choreické pohyb, které jsou jedním z příznaků HD. V pozdějších stádiích nemoci umírají 

středně velké ostnité neurony, které exprimují substanci P a promítají do globus pallidus 

přímou drahou. Tato dráha je zapojena v zahájení volních pohybů, a tedy smrt těchto neuronů 

vede v hypokinezi (Obr. 2) (9). 

 

Obrázek 2 : Odlišné obvody v bazálních gangliích v brzkém a pozdním stadiu 

Huntingtonovy choroby (9)
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3. Zvířecí modely 

Abychom byli schopni vyvinout léčbu pro osoby trpící HD, je nezbytné porozumět nejen 

projevům HD, ale i mechanismům, které tuto nemoc způsobují. K tomu je klíčové vytvořit 

vhodné zvířecí modely, které budou mít fenotyp odpovídající HD, a na nich patogenezi 

zkoumat. Každý HD model používaný ve výzkumu má svoje výhody i nevýhody, záleží, na 

co se zaměřujeme. Vytvoření dobrého zvířecího modelu nezávisí pouze na správné genetické 

stavbě transgenu, ale i na genetickém a fyziologickém pozadí modelového druhu. 

Nejvhodnějším modelem by byli samozřejmě primáti, protože svou velikostí jsou velmi blízcí 

člověku a objevují se u nich postupující léze v závislosti na věku jako u člověka (26). 

Používání primátů ve výzkumu ale není z etického hlediska v mnoha zemích možné. Místo 

primátů tak mnoho laboratoří používá prase domácí (Sus scrofa domesticus) nebo miniaturní 

prase, které je ještě bližší člověku díky podobné velikosti orgánů, velké podobnosti mozku a 

mnoha fyziologických procesů. Laboratoře v Austrálii a na Novém Zélandě využívají ovčí 

model, který má také strukturu mozku podobnou člověku a doba života je okolo 10 let, což je 

výhodné pro déle trvající terapeutické přístupy. Nejčastěji používanými modelovými zvířaty 

jsou ale přesto myš (Mus musculus) a potkan (Rattus norvegicus). Tito hlodavci se rychle 

množí (myš má 5-10 vrhů, potkan 7 vrhů do roka), mají velký počet potomků (60-80 do roka) 

a žijí krátkou dobu (myš 1,5 až 3 roky, potkan 3-5 let)
2
. Ve výzkumu jsou upřednostňováni 

potkani díky větší velikosti mozku a možnosti provádění sofistikovanějších behaviorálních 

testů. Avšak nedostatkem hlodavčích modelů je malá velikost jejich mozku v porovnání 

s člověkem, takže nabízejí jen omezený repertoár chování a dochází u nich k malé 

neurodegeneraci (26). I když zvířecí modely napodobují mnoho poruch spojených s HD, 

nelze u nich vyvolat kognitivní změny typické pro člověka, jako jsou poruchy osobnosti, 

deprese nebo sebevražedné sklony. 

Mezi modely Huntingtonovy nemoci lze najít i bezobratlé. Bezobratlí dovolují rychlé a 

vysoce výkonné testování hypotéz a terapeutických strategií. Díky jejich krátké době života a 

velkému množství potomků dovolují testování na velkém množství jedinců. Caenorhabditis 

elegans exprimuje dlouhé polyglutaminové repetice v nervovém systému, což vede k tvorbě 

agregátů ve svalech a ke zhoršení pohyblivosti. Drosophila melanogaster exprimuje dlouhé 

polyglutaminové repetice v oku, a i když se oko vyvíjí normálně, ve fotoreceptorech se tvoří 

inkluze a degenerují (9). 

                                                             
2 Zdroj: www.priroda.cz 
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Mezeru mezi jednoduchými živočichy, jako jsou Caenorhabditis a Drosophila, vyplňuje 

zástupce nižších obratlovců, ryba Danio rerio. Jejími hlavními výhodami jsou: kompletně 

osekvenovaný genom, dobrá dostupnost různých mutantů, velmi rychlý embryonální vývoj, 

velká průhledná embrya vyvíjející se mimo tělo matky, jednoduchý způsob vystavení 

toxickým látkám a v neposlední řadě také větší příbuznost člověku v porovnání s 

Caenorhabditis a Drosophilou 
3
.  

Člověku nejbližší modelové organismy jsou však savci. Ve výzkumu Huntingtonovy 

choroby se nejčastěji používá myš, potkan, prase, ovce nebo primát. Savčí modely HD lze 

rozdělit do dvou skupin – genetické a negenetické. Negenetické modely se rozvíjely dříve, 

jsou založeny především na indukci buněčné smrti vlivem excitotoxicity nebo porušením 

mitochondriálních mechanismů. Nejčastější látky způsobující excitotoxicitu v buňce jsou 

chinolinová kyselina a kainová kyselina, které se váží na NMDA (N-methyl-D-aspartát) a 

non-NMDA receptory na neuronech striata. Jako mitochondriální toxiny se používají 

3-nitropropionová kyselina a malonová kyselina, které inhibují sukcinát dehydrogenázu 

v citrátovém cyklu a elektron-transportním řetězci v mitochondriích, což má za následek 

pokles produkce ATP a smrt striatálních neuronů. Genetické modely se rozvíjely především 

na myších a potkanech. Lze je rozdělit na modely s náhodně vloženým transgenem, které 

exprimují zkrácený nebo plně dlouhý mutantní huntingtin vedle dvou zdravých alel vlastního 

genu pro huntingtin, a knock-in modely, které mají mutantní huntingtin inzertovaný v místě 

lokusu pro huntingtin daného zvířete (9).

                                                             
3 Zdroj: www.fishforscience.com 
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3.1.     Modely hlodavců 

3.1.1. Toxiny-indukované modely 

Tyto modely jsou ideální pro výzkum ochrany a nahrazení neuronů díky predikovatelné a 

úplné buněčné smrti, která u nich probíhá. Tyto modely však mají i svá úskalí. V první řadě 

dochází u těchto modelů k smrti buněk nezávisle na genetickém pozadí buňky (na přítomnosti 

mutantního huntingtinu, na vzniku agregátů) a v druhé řadě se projevy HD u lidí postupně 

zhoršují v závislosti na množství CAG repetic, zatímco u toxinem-indukovaných modelů jsou 

projevy okamžité a s časem neměnné. Na toxiny-indukovaných modelech již byla vyzkoušena 

celá řada terapií, hlavně neurotrofní faktory jako CTNF (ciliary neurotrophic factor), GDNF 

(glial-derived neurotrophic factor) a BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Všechny tyto 

faktory chrání striatální neurony před degenerací (9). 

3.1.1.1.     Excitotoxické modely 

Již v roce 1976 přišly dvě skupiny vědců na to, že injekce neurotoxinu glutamátového 

typu – kainátové kyseliny – způsobuje degeneraci GABAergních neuronů striata. Časem se 

zjistilo, že má vedlejší účinky, proto se dnes využívá spíše neurotoxin NMDA typu –

 chinolinová kyselina (QA). Excitotoxin je název označující rodinu kyselých aminokyselin, 

které jsou excitační a způsobují specifický typ léze neuronů, kde dochází k ušetření 

konkrétních neuronů (25). QA je jeden z produktů metabolismu tryptofanu a je vylučována 

močí. Tryptofan prochází hematoencefalickou bariérou s využitím přenašečů nenabitých 

aminokyselin, dostává se do astrocytů, makrofágů, mikroglií a dendritických buněk a je 

konvertován přes kynurenine na chinolinovou kyselinu. Už lehce zvýšená hladina QA 

v mozku je však toxická a způsobuje poškození (9). Výzkumy zjistily, že u pacientů s HD je 

zvýšená hladina QA v mozku a že vyšší hladina QA má za následek vyšší expresi huntingtinu, 

který buňky chrání před účinkem QA (25). QA není schopná procházet hematoencefalickou 

bariérou, proto musí být injekčně dodávána přímo do striata a tam způsobuje 

neurodegeneraci. QA způsobuje degeneraci GABAergních substancí P-obsahujících neuronů 

striata (18). Důvodem používání QA ve výzkumu HD je její snadná aplikovatelnost i na větší 

zvířata, jako jsou primáti, dále to, že buněčná smrt způsobená QA je velmi podobná smrti 

neuronů v mozku HD pacientů a v neposlední řadě dochází k apoptóze buněk, ačkoli 

excitotoxicita by měla spíše způsobovat nekrózu. Rozdíl je ale v tom, že u těchto modelů je 

degenerace neuronů akutní, na rozdíl od průběhu HD. 
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Přítomnost QA v jedné hemisféře mozku vyvolává poruchy v rotačním chování způsobené 

degenerací striatálních neuronů exprimujících receptory pro dopamin, jehož nerovnováha 

mezi oběma hemisférami způsobuje motorické poruchy (9). 

3.1.1.2.     Metabolické modely 

Výzkumy ukázaly, že některé excitační neurotransmitery, například glutamát, se vlivem 

snížené produkce energie v buňce mění z neurotransmiterů na neurotoxiny (22). Elektron 

transportní řetězec generuje energii nutnou pro syntézu ATP. Neurotoxin 3-nitropropionová 

kyselina (3-NP) irreversibilně inhibuje mitochondriální enzym sukcinát dehydrogenázu, která 

je součástí Krebsova cyklu a komplexu II elektron-transportního řetězce (21). Inhibice tohoto 

enzymu má za následek pokles zpracování glukózy, zvýšenou produkci laktátu a tedy snížení 

syntézy ATP. V mozku postižených pacientů dochází k redukci množství ATP, což má za 

následek zhoršení Na/K ATPázy, která hraje významnou roli při repolarizaci membrány po 

akčním potenciálu. Dochází tak k trvalé depolarizaci membrány a k odvázání Mg
2+

 iontů, 

které blokují NMDA receptory vápníkových kanálů. NMDA receptory jsou tak otevřeny po 

delší dobu, dojde k velkému vtoku Ca
2+

 iontů, což vede k oxidativnímu zničení buňky, neboť 

vznikající kyslíkové radikály poškozují buněčnou membránu a DNA. Středně velké ostnité 

neurony mají hodně NMDA receptorů a jsou tedy více zranitelné excitotoxicitou než jiné 

buněčné typy (19, 18). 

3-NP může procházet skrze hematoencefalickou bariéru, je proto dodávám do těla 

injekčně pod kůži v přesných dávkách přizpůsobených hmotnosti zvířete. Dochází 

k poškození ostnitých projekčních striatálních neuronů v obou hemisférách srovnatelně. 

Avšak striatální dostředivá vlákna zůstávají bez poškození a nepoškozeny jsou i interneurony 

obsahující enzym NADPH-diaphorasu a velké cholinergní neurony striata (22). Jednotlivé 

modely potkanů jsou odlišně vnímavé k 3-NP. 3-NP modely jsou schopné napodobovat 

hyperkinetické a hypokinetické projevy v závislosti na časovém průběhu podávání 3-NP. 

Podání dvou dávek vede k hyperkinezi podobné jako u pacientů ve středním stadiu nemoci, 

podání 4 a více dávek způsobuje hypokinezi podobnou projevům v pozdních stadiích HD (9). 

Přestože nám metabolické modely neumožňují pochopit, jaký vliv má na patofyziologii 

choroby zmnožený polyQ úsek, lze na nich pozorovat procesy spojené s excitotoxicitou a 

dysfunkcí mitochondrií, které se u pacientů s HD také objevují.
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3.1.2. Genetické modely 

Toxiny-indukované modely nám nestačí k pochopení mechanismu HD. Je nutné vytvořit 

zvířecí modely, které nejen napodobují symptomy vycházející z poškození striata a jeho 

spojeních, ale které budou také reprezentovat genetické a molekulární mechanismy, které 

tvoří základ HD u lidí. Po objevení mutace v proteinu pro huntingtin v roce 1993 se zrodila 

myšlenka vytvořit zvířecí model, který by měl stejné genetické pozadí jako člověk postižený 

Huntingtonovou chorobou. Protože základem HD je inzerce polyQ úseku do genu pro 

huntingtin, současné modely vycházejí z inzerce této mutace nebo její části do genomu 

hlodavce. Toho lze docílit dvěma odlišnými způsoby transgeneze: vytvořením knock-in 

jedince s vnesenou sekvencí obsahující lidský mutantní huntingtin na cílové místo v genomu 

nebo náhodnou integrací fragmentu obsahující lidský mutantní huntingtin do genomu 

modelového zvířete. 

 

3.1.2.1.    Modely vytvořené náhodnou transgenezí fragmentu genu pro huntingtin 

Transgenní modely jsou v porovnání s toxiny-indukovanými modely vhodnější pro 

studium patogeneze v průběhu HD, protože u nich dochází k expresi mutantního huntingtinu a 

degenerace buněk tak probíhá v závislosti na přítomnosti mutantního huntingtinu. Lze tak 

sledovat vliv mutantního huntingtinu na buňky a ne jen důsledek smrti buněk, jako je tomu u 

toxiny-indukovaných modelů. Na druhou stranu u modelů s náhodně integrovaným vektorem 

dochází k expresi tří kopií huntingtinu, dvou alel wild-type myšího nebo potkaního 

huntingtinu a jedné alely mutantního lidského. To není fyziologický stav objevující se u lidí 

s HD. Také náhodná inzerce vneseného fragmentu do genomu modelového organismu není 

úplně ideální, neboť může dojít k narušení jiného důležitého genu a my nejsme schopni 

rozeznat, zda pozorované poruchy nevznikají právě v důsledku poškození nějakého 

nezávislého genu. Produkce huntingtinu v těchto modelech tedy není zrcadlovým obrazem 

jeho produkce u lidí s HD. To vše proto musíme brát v úvahu při interpretaci výsledků a 

závěrů získaných během experimentů.
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3.1.2.1.1. Proces náhodné transgeneze  

Náhodná transgeneze vychází z náhodné inzerce vektoru nesoucího část lidského genu pro 

huntingtin obsahující polyQ úsek do genomu modelového zvířete. Jeho exprese je řízena 

odlišnými promotory. V první řadě je důležité vybrat vhodný vektor, pomocí kterého bude 

DNA vnesena do modelového organismu. V druhé řadě musíme určit, jakým způsobem bude 

DNA do organismu vnesena a nakonec, jakým způsobem vyselektujeme jedince, u nichž byla 

transgeneze úspěšná a mutantní huntingtin se u nich exprimuje. Produkce transgenních zvířat 

zahrnuje několik používaných technik, z nichž každá má své výhody i nevýhody (Obr. 2)(37). 

A. Mikroinjekce DNA do samčího prvojádra oplozeného oocytu je nejčastěji používaná, i 

když má jen nízkou účinnost. Nevýhodou je, že vzniklí jedinci mohou být chiméry, 

fragment DNA se náhodně integruje do genomu a jeho exprese může být ovlivněna 

pozičním efektem a také on může ovlivňovat expresi jiných genů. 

B. Genový přenos zprostředkovaný spermiemi využívá toho, že spermie jsou schopny 

vázat na svůj povrch exogenní DNA a během oplození ji přenést do oocytu. 

C. Transgeneze lentiviry je velmi účinná technika a minimalizuje se při ní vznik 

mozaických potomků pokud je lentivirus dopraven do oocytu ještě před splynutím 

prvojader. Tato technika je založena na tom, že lentiviry jsou schopny přenést svou 

RNA do buňky, přepsat ji do cDNA a integrovat ji do genomu buňky. Tato virová 

DNA se dědí na potomky podle mendelovské genetiky. 

D. Jaderný přenos do oocytu využívá jádra geneticky modifikovaných buněk. Nejprve je 

oocyt v metafázi II. enukleován a poté je do něj vneseno upravené jádro ze somatické 

buňky. Výhodou je, že nevznikají mozaiky. Tato technika umožňuje překlenout 

imunologické bariéry mezi tkáněmi různých druhů živočichů během 

xenotransplantací.
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Obrázek 3: Dostupné metody pro produkci transgenních zvířat (37) 

Pro produkci zvířat s HD se nejčastěji používá lentivirový přenos transgenu. Nejprve je 

nutné vytvořit fragment DNA, který bude vnášen. Délka fragmentu lidského genu pro 

huntingtin může být různá, závisí také na počtu CAG tripletů v sekvenci. Vždy se jedná o 

prvních několik nukleotidů z N-konce genu. DNA z pacienta s HD je namnožena PCR reakcí 

s použitím specifických primerů. PCR produkt je specificky štěpen restriktázou. CDNA 

obsahující gen pro huntingtin modelového zvířete je štěpena restriktázami a dojde k vyštěpení 

prvních několika nukleotidů. Tento úsek je nahrazen PCR produktem lidského genu. 

HD-promotor modelového zvířete je připojen upstream od cDNA a polyadenylační signál je 

přidán downstream od cDNA (34). Tento fragment cDNA je zabalen nejčastěji do lentiviru, 

nahrazením nepotřebných lentivirových sekvencí nebo sekvencí zodpovědných za replikaci 

viru v buňce. Tím také zabráníme tomu, aby se lentivirus pomnožil a infikoval tak hostitelský 

organismus. Lentivirové vektory nesou jen ty sekvence, které jsou nutné k účinné expresi 

přenášeného genu, k zabalování RNA transkriptů do genomu a k integraci do buněčného 

genomu (27).
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Lentiviry jsou přeneseny mikroinjekcí mezi zonu pelucidu a plazmatickou membránu 

oocytu, dostanou se do oplodněného oocytu, dojde k přepisu jejich RNA do sekvence cDNA 

vlivem enzymů, které si nesou s sebou, a tato cDNA se integruje do genomu hostitele. K tomu 

musí dojít ještě před fúzí prvojader. Pokud by se lentivirus dostal do buňky až po první 

syntéze DNA, nemusel by se inkorporovat do všech buněk a získali bychom tak chiméru. 

Místo lentivirů se někdy používají adenoviry, ale ty vyvolávají v hostiteli silnou imunitní 

odpověď a jsou tedy méně vhodné. Další možností je vnesení genového produktu 

mikroinjekcí přímo do jednoho z prvojader oplozeného oocytu. Oocyt je následně vnesen do 

pseudopregnantní matky a vyvine se nový jedinec. Každému jedinci je odebrána DNA 

z ocasu a genotypizací se zjišťují transgenní jedinci. Ti se pak mezi sebou dále kříží a získává 

se tak linie trangenní organismů (34). 

 

3.1.2.1.2. Transgenní modely myší 

U těchto modelů dochází k inzerci pouze N-koncové části huntingtinu obsahující exon 1 

nebo exony 1 a 2, ne plně dlouhého huntingtinu. Objevuje se u nich brzký počátek prvních 

příznaků a rychlý vývoj nemoci. 

3.1.2.1.2.1. R6 linie 

Tento model je dnes nejběžněji používaný. Prvně byl připraven vědci z Jackson 

Laboratories v roce 1996 vnesením vektoru s 1,9 kB velkým fragmentem z 5´ konce lidského 

genu pro huntingtin do myšího genomu. Tento fragment obsahoval pouze exon 1 lidského 

huntingtinu a 130 CAG repetic. Exprese lidského huntingtinu byla řízena lidským 

promotorem pro huntingtin. Došlo k náhodné inzerci do genomu a tyto myši exprimovaly dvě 

kopie myšího wild-type huntingtinu a jednu kopii lidského mutantního huntingtinu. 

Výsledkem byly 4 transgenní linie (R6/0, R6/1, R6/2 a R6/5) lišící se v počtu CAG repetic, 

vlivem nestability CAG repetic během gametického i somatického dělení. Jediná R6/0 linie 

neprojevovala příznaky HD. U zbývajících tří kmenů je objevily příznaky HD podobné jako u 

pacientů s HD, například úbytek váhy a svalové hmoty, častější močení a chorea postihující 

svaly obličeje, hltanu a žvýkací svaly, což vede k poruše polykání a mluvení u lidí, u myší se 

projevuje vyluzování mlaskavých a chrčivých zvuků signalizujících dýchací problémy (17). 
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R6/2 

Původní R6/2 linie obsahovala 144 CAG tripletů a vznikla integrací 3 kopií fragmentu 

obsahujícího exon 1 lidského mutantního huntingtinu, přičemž dvě krajní kopie byly 

deletovány, takže výsledkem byla stejná funkce jako u R6/1 kmene (Obr. 4). Množství 

exprimovaného mutantního huntingtinu odpovídalo asi 75% myšího wild-type huntingtinu. 

První příznaky se objevily mezi 9 a 11 týdny věku, k úmrtí docházelo okolo 10. až 13. týdne. 

Tyto myši byly ve střehu, zvídavé a reagovaly na senzorické stimuly. Objevoval se u nich 

trvalý klidový třes, choreické pohyby, stereotypní mimovolní pohyby, dyskineze končetin při 

držení za ocas a epileptické záchvaty. Jejich váha klesla na 60-70% hmotnosti jejich 

sourozenců (17). Objevovaly se u nich nukleární intracelulární inkluze. Ve věku 12 týdnů 

docházelo k odumírání více než 50% striatálních neuronů exprimujících enkefalin, ale 

neurony exprimující substanci-P neubývaly. Ubývalo tedy množství enkefalinu v buňkách a 

promítání do globus pallidus bylo poškozeno. Postupně se v mozku vytvářely inkluze, nejprve 

v hippokampu a kůře, později ve striatu a ve věku 8 týdnů se již objevily téměř ve všech 

mozkových neuronech (9). Vysoký počet CAG repetic, rychlá degenerace neuronů a objevení 

diabetu odpovídá spíše juvenilní formě HD. V současnosti vznikají R6/2 kmeny exprimující 

různě dlouhý CAG úsek a lze pozorovat, že délka úseku negativně koreluje s věkem nástupu 

prvních příznaků, jako je tomu u lidí (28). 

 

Obrázek 4: Umístění integračních míst transgenu R6/2 kmene (17) 

 

R6/1 

Příprava tohoto kmene myší probíhá stejným způsobem jako u kmene R6/2, ale sekvence 

lidského huntingtinu obsahuje jen 116 CAG repetic, což má za následek pozdější nástup 

nemoci a mírnější behaviorální fenotyp. Tento kmen vzniká integrací jedné kopie fragmentu 

obsahujícího exon 1 do genomu myši (Obr. 5). První příznaky nemoci se ale objevují později 

než u R6/2 linie (okolo 4. měsíce) a průběh nemoci je u nich pomalejší, dožívají se tedy 

vyššího věku (17). Množství exprimovaného mutantního huntingtinu odpovídá asi 31% 

myšího wild-type huntingtinu. Nedochází k ztrátě enkefalin-positivních neuronů ve striatu.
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Ve všech buňkách mozku se objevují inkluze a jejich počet roste s věkem jako u R6/2 

linie (9). Příznaky HD jsou stejné jako u R6/2 kmene. 

 

Obrázek 5: Umístění integračních míst transgenu R6/1 kmene (17) 

 

3.1.2.1.2.2. N171-82Q kmen 

Tento kmen transgenních myší byl prvně připraven Drs. Rossem Borcheltem z The Johns 

Hopkins University a v současnosti je jako R6 kmeny udržována Jacksons Laboratories (31). 

Tato myší linie je připravována inzercí prvních 171 aminokyselin z N-konce lidského 

huntingtinu obsahujících exon 1 a exon 2 do genomu myši. Exprese tohoto fragmentu je 

řízena myším promotorem a dochází k ní ve všech neuronech mozku, ale ne v gliových 

buňkách. Tento vnášený fragment obsahuje jen 82 CAG repetic, proto se objevují první 

symptomy nemoci až později v porovnání s R6 kmeny. Tento pozdější počátek je více 

relevantní pro modelování HD v dospělosti. První dva měsíce života se u těchto myší 

neobjevují žádné příznaky. Prvními příznaky bývá klidový třes, hypokineze, nedostatek 

koordinace a abnormální chůze (31). Na rozdíl od R6/2 modelu se ale u tohoto kmene 

neobjevuje hyperkineze.  Výzkumy ukázaly, že v 16. týdnu dosáhl úbytek mozkové hmoty 

striata 20% a došlo ke smrti 25% striatálních neuronů (9). Smrt nastává okolo pátého až 

šestého měsíce (31). Díky pozdějšímu nástupu prvních symptomů nemoci je tento model 

vhodný pro studium presymptomatické terapie. 

 

3.1.2.1.3. Transgenní modely potkanů 

Výhoda použití potkanů namísto myší je v tom, že transgenní potkani žijí delší dobu než 

transgenní myši, u kterých je postup neurodegenerace velice rychlý a není tedy čas na 

testování neurotransplantací. Další nespornou výhodou potkanů obecně je větší velikost jejich 

mozku a delší doba života. Hörsten a kolektiv (2003) vytvořili jako první transgenní linii 

potkanů nesoucích lidský huntingtin s 51 CAG repeticemi, jehož exprese byla pod kontrolou 

potkaního promotoru pro huntingtin. U tohoto modelu se objevily příznaky typické spíše pro 

Huntingtonovu nemoc s počátkem v dospělosti, na rozdíl od transgenních myší. Jako ostatní 
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transgenní modely se i tito potkani jevili při narození zdraví, až v 10 měsících se začaly 

objevovat motorické a kognitivní abnormality. Ve 24 měsících věku klesla jejich váha o 20% 

oproti zdravým sourozencům a zanedlouho poté umírali (34). 

 

3.1.2.2.    Kmeny exprimující plně dlouhý mutantní huntingtin 

YAC kmen 

Tento kmen myší je významný díky tomu, že exprimuje plně dlouhý lidský mutovaný 

huntingtin vedle dvou alel zdravého myšího huntingtinu. Je připravován pomocí YAC 

vektorového systému. YAC (yeast arteficial chromosome) je lineární vektor obsahující 

specifické struktury kvasinkového chromozomu a je vhodný pro vnášení genů o více než 

100 kb. YAC je svou strukturou velmi podobný lidskému chromozomu, skládá se z počátku 

replikace v hostitelském kvasinkovém organismu, dvou kvasinkových telomer na ochranu 

lineárních konců chromozomu, centromery nutné k řádné segregaci při mitóze, MCS 

(multiple cloning site) obsahujícího rozpoznávací místa pro různé restrikční enzymy a dvou 

různých eukaryotických selekčních markerů (každý pro jedno rameno YAC). Nejprve dojde 

k rozštěpení cirkulárního YAC restrikčním enzymem a je vyštěpena část DNA, vzniknou tak 

dva lineární úseky zakončené na jedné straně telomerou a na druhé straně koncem, na který se 

později připojí vnášená DNA. Poté se nechá tento YAC a vnášená cizorodá DNA štěpit 

stejnou RE a ligací vznikne lineární YAC s vloženou cizí DNA. Po vnesení těchto 

chromozomů zpět do kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) dojde k jejich replikaci spolu 

s ostatními kvasinkovými chromozomy. Nakonec se nechají růst kvasinky na speciálním 

mediu, které nám vyselektuje jen ty, které obsahují YAC s oběma rameny spojenými 

centromerou. Výsledkem je kolonie kvasinek obsahujících cílovou DNA. Poté je namnožený 

YAC izolován z kvasinek a pomocí mikroinjekce vnesen do myší zygoty. Lineární YAC je 

v hostitelském organismu téměř stejně stabilní jako klasický lidský chromozom (13). 

Tento myší kmen je významný díky tomu, že exprimuje celý protein huntingtin pod 

kontrolou lidského promotoru pro huntingtin. To znamená, že lze přesněji sledovat průběh 

neurodegenerace, jaký probíhá u lidí s HD. Jeho nevýhodou však je, že fenotyp HD se u nich 

vyvíjí dlouhou dobu a neuropatologické změny jsou u nich hůře detekovatelné než u modelů 

s integrovaným fragmentem lidského huntingtinu. Čím více se genetické pozadí modelu 

podobá lidskému, tím zákeřnější a propracovanější fenotyp se u nich objevuje (18).
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Hodgson a kolektiv (1999) vytvořili YAC46 myší model, který nese stejné množství CAG 

repetic jako pacienti s HD nastupující v dospělosti, a YAC72 myší model, který se počtem 

CAG repetic podobá juvenilní formě HD. Mutantní i wild-type huntingtin byly exprimovány 

v celém těle, ale zvýšená hladina exprese se objevovala v CNS a ve varlatech. Zjistili, že u 

obou kmenů se objevují fyziologické abnormality ještě dříve, než dojde v neuronech 

k translokaci mutantního huntingtinu do jádra a objeví se agregáty.  Tím potvrdili domněnku, 

že samotná přítomnost agregátů nezpůsobuje degeneraci neuronů (30). Slow a kolektiv (2003) 

připravili YAC kmen obsahující 128 CAG repetic. U tohoto kmene se objevila hyperkineze 

již ve 3. měsíci, úbytek nejprve striatálních a později kortikálních neuronů byl patrný až okolo 

9. měsíce a ve 12. měsíci se objevily znaky hypokineze. V 18 měsících byly v jejich mozku 

patrné jaderné inkluze. Pro tento kmen je typický výskyt motorických abnormalit ještě dříve, 

než se objeví úbytek mozkové hmoty, jako je tomu u pacientů s HD. Proto jsou vhodným 

modelem pro vývoj terapeutik chránících před ztrátou neuronů (32). Jelikož YAC kmen myší 

žije déle než R6 a N171-82Q kmeny, je ideální pro výzkum dlouhotrvajících terapií. 

BAC kmen 

BAC (bacterial arteficial chromosome) kmen exprimuje stejně jako YAC kmen plně 

dlouhý mutantní huntingtin. Gray a kol. (2008) ho jako první připravili nahrazením exonu 1 

lidského genu pro huntingtin na bakteriálním arteficiálním chromozomu exonem 1 mhtt s 97 

CAA-CAG sekvencemi. K tomu byla využita řada homologních rekombinací probíhajících 

v bakterii Escherichia coli. BAC byl poté mikroinjekcí přenesen do jádra oplozeného oocytu 

myši. Plně dlouhý mutantní huntingtin byl exprimován pod kontrolou endogenního 

promotoru. U tohoto kmene se objevily postupující motorické abnormality a pozdější nástup 

příznaků, je tedy vhodný ke studiu preklinické léčby (33). Agregace mhtt a distribuce 

agregátů se podobala té u pacientů s HD, ikluze se objevovaly především v kůře, ve striatu 

v minimální míře (18). U knock-in modelů myší i u pacientů s HD se objevuje nestabilita 

počtu CAG tripletů při somatickém dělení, nejvýraznější zvyšování počtu CAG se objevuje ve 

striatu. Předpokládalo se, že by to mohlo souviset s tím, že striatum je nejzranitelnější část 

mozku. U BAC modelů se však tato nestabilita neobjevovala díky expanzi nejen CAG 

tripletů, ale CAG-CAA úseků. Přesto u nich docházelo k selektivní zranitelnosti striata a 

nástupu motorických defektů, z čehož lze usoudit, že somatická nestabilita počtu CAG 

nesouvisí s neuropatologií HD. U BAC i YAC kmenů exprimujících plně dlouhý huntingtin 

dochází ke štěpení kaspázou-6 a N-koncové toxické fragmenty lokalizované v jádře přispívají
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k patogenezi stejně, jako je tomu u pacientů s HD. Exon 1 mhtt byl u tohoto BAC modelu 

ohraničen loxP místy, aby mohl být v případě potřeby vyštěpen Cre rekombinázou, tato loxP 

místa ale nijak neovlivňovala expresi genu. Tento model tedy do budoucna jako první 

umožňuje vystřižení exonu 1 ve specifických buněčných typech, aby bylo možné sledovat  

toxicitu mhtt v těchto buňkách a patologické buněčné interakce (33). I když patří tento kmen 

transgenních myší k nejméně používaným ve výzkumu, má do budoucna velký potenciál. 

 

3.1.2.3.    Knock-in modely 

Tvorba těchto modelů zahrnuje nahrazení části myšího genu pro huntingtin mutantní kopií 

tohoto genu obsahující nadpočetné CAG repetice. K tomuto se využívá homologní 

rekombinace v embryonálních kmenových buňkách (ESC). Vektor nesoucí Hdh sekvenci byl 

upraven tak, že normální polyQ sekvence byla nahrazena sekvencí s vysokým počtem CAG 

repetic a poté byla downstream od CAG repetic inzertována neomycinová expresní kazeta 

lemovaná loxP místy, aby mohla být později pomocí loxP míst vyštěpena. Poté byl tento 

vektor vnesen elektroporací do ESC, homologní rekombinací se inzertoval do genomu myši a 

ESC nesoucí Hdh sekvenci s CAG repeticemi a neomycinovou kazetou byly vyselektovány 

na mediu bez neomycinu. Vyštěpení neomycinové kazety in vitro probíhá transfekcí 

plasmidovým vektorem nesoucím Cre rekombinázu a na mediu byly vyselektovány ty, u 

kterých došlo k vyštěpení neomycinové kazety. Mutantní huntingtin byl v embryích 

detekován až po vyštěpení neomycinové kazety, i když důvod není zcela znám. 

Rekombinantní ESC dvou linií nesoucí CAG expanzi i loxPneo na Hdh lokusu byly 

injikovány do blastocysty a z nich se vyvinuly chiméry.  Chiméričtí samci byli kříženi se 

samicemi nesoucími gen pro Cre rekombinázu, aby bylo dosaženo vyštěpení loxPneo in vivo. 

Postupným křížením byla získána čistá linie transgenních myší (35). 

Tyto myši exprimují pouze dvě kopie huntingtinu, jako je tomu u lidí s HD. Jedna alela je 

wild-type myší huntingtin a druhá mutantní myší huntingtin. Obě alely jsou exprimovány pod 

kontrolou myšího promotoru. Při počtu CAG repetic srovnatelném s transgenními modely 

(například kmen Hdh
Q50

) není však u těchto myší patrná neurodegenerace ani jiné příznaky 

pozorované u transgenních myší. Bylo zjištěno, že příznaky HD se objevují až při inzerci 

většího množství CAG repetic, proto byly vytvořeny první linie Hdh
Q92

 a Hdh
Q111 

(14).
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Fenotyp těchto modelů je mírný a zdlouhavý oproti modelům exprimujícím pouze fragment 

mhtt. Neurodegenerace a problémy s chůzí se u nich objevují až okolo 24. měsíce, v závislosti 

na počtu CAG. Počet CAG tripletů může být různý, u myší s více CAG triplety se objevuje 

méně náhlý nástup příznaků. Dalším modelem je například CAG140, u něhož se dříve 

objevují agregáty, dochází ke glióze a k úbytku neuronů a přítomnost specifických molekul 

signalizuje oxidativní poškození DNA v porovnání s modelem exprimujícím pouze 94 CAG 

(CAG94) (18). Přestože se u těchto modelů neobjevují zhoršující se příznaky stejně jako u 

pacientů s HD, lze na nich studovat neuropatologické změny a behaviorální poruchy. 

V současnosti jsou vytvářeny i modely exprimující mutantní huntingtin pouze ve 

specifických buňkách. K tomu se používají virové vektory, které jsou cíleny přímo do buněk 

našeho zájmu. Tento přístup je velice cenný pro mechanistické a terapeutické studie u vyšších 

živočichů.



  30 

 

3.2. Ostatní savčí modely 

Velká evoluční mezera mezi člověkem a hlodavcem komplikuje přímé použití získaných 

znalostí na člověka, proto čím příbuznější zvíře použijeme, tím budou výsledky experimentů 

aplikovatelnější na člověka. Používání větších zvířat ve výzkumu je však dražší a 

namáhavější, takže se stává běžným jen velmi pomalu v porovnání s hlodavci.  

 

3.2.1. Ovce domácí (Ovis Aries L.) 

Hlavní výhodou ovcí jako modelu HD je, že žijí více než 10 let a mají velmi podobnou 

stavbu mozku jako člověk. Jejich mozek je dostatečně velký, aby se na něm daly provádět 

chirurgické operace a transplantace, na rozdíl od mozku hlodavců. Ovčí plně dlouhý 

huntingtin má cca 9000 nukleotidů a 88% shodu s lidským huntingtinem. Počet CAG repetic 

u wild-type huntingtinu se pohybuje mezi 10 a 17 (38). 

První ovce s HD byly narozeny v roce 2007, je to tedy poměrně nedávná událost. 

Vytvořila je Jessie C. Jacobsen z University v Aucklandu mikroinjekcí cDNA kódující plně 

dlouhý protein huntingtin obsahující 73 CAG repetic do pronukleu jednobuněčné zygoty. 

Mutantní lidský huntingtin se exprimoval pod kontrolou lidského promotoru. Výsledkem bylo 

6 transgenních potomků (4 samci a 2 samice), z nichž všichni byli mozaiky. Množství 

inkorporovaných fragmentů do genomu se u každého jedince lišilo a pohybovalo se od 2 do 

14 kopií. Detekcí množství mRNA se zjistilo, že čím více kopií transgenu se u zvířete 

objevovalo, tím menší byla jeho exprese, což bylo zřejmě způsobeno inkorporací kopií 

transgenu do geneticky inaktivního heterochromatinu. Obě samice ze zakladatelské generace 

měly další potomky a zatím se povedlo vytvořit 3 generace transgenních ovcí. Počet CAG 

repetic byl vcelku stabilní během přenosu z matky na potomka, na rozdíl od přenosu u lidí. 

Ani u 7měsíčních ovcí nebyly objeveny žádné ztráty neuronů v basálních gangliích nebo 

přítomnost inkluzí. Generace zakladatelů transgenní linie zatím ani ve věku 3 let nevykazuje 

fenotyp HD, což je významné pro udržování transgenní linie a pro testování  

presymptomatických léčiv. Cílem této výzkumné skupiny je vytvořit homozygotního samce, 

který by umožňoval vznik heterozygotních potomků (38). Tento model je díky pozdnímu 

nástupu příznaků vhodný pro testování léků a provádění chirurgických zásahů cílených na 

oddálení příznaků choroby nebo její úplné potlačení.
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3.2.2. Primát (rod Macaca) 

Ačkoli se primáti zdají být ideálním modelem, technické a organizační těžkosti a jejich 

velká cena z nich dělají pouze alternativní a málo používaný model. Existují 

toxiny-indukované a genetické modely primátů. Toxiny-indukované modely nabízejí pohled 

na neuropatologické a neurochemické změny, zatímco transgenní model demonstruje klinické 

příznaky, jako jsou dystonie a chorea (18). 

Ještě dříve než se narodily první transgenní opice, vědci z Francie testovali vliv 

lentivirového vektoru nesoucího mutantní huntingtin (prvních 171 AMK s 82 nebo 19 CAG 

repeticemi) po injekci do mozku dospělé opice na její fenotyp. Bylo vytvořeno několik 

modelů podle toho, do které hemisféry mozku bylo co injikováno. Opice, které nesly v jedné 

hemisféře vektor Htt171-82Q a v druhé hemisféře Htt171-19Q, projevovaly choreické 

pohyby, dystonii a jednostranné otáčivé pohyby. Po nějaké době se u nich objevily jaderné 

agregáty, reaktivní astrocyty a ztráta neuronálního markeru NeuN. Na druhou stranu opice, 

kterým byl do obou hemisfér mozku injikován Htt171-19Q, měly fenotyp normální. Třetím 

modelem byly opice, kterým byl do obou hemisfér injikován Htt171-82Q a ty v 15 týdnech 

projevovaly dyskinezi celého těla. Výsledkem tohoto pokusu bylo zjištění, že choreické 

pohyby u primátů jsou vyvolány přítomností agregátů mutantního huntingtinu a ztrátou 

neuronálních markerů ve striatu. Stejně je tomu i u lidí s HD, proto lze primáty používat jako 

vhodný model (40).  

V roce 2008 vytvořili vědci z Atlanty první primáty narozené s HD, jedná se o druh 

Makak rhesus. Byli připraveni transfekcí lentiviry nesoucími exon 1 lidského genu pro 

huntingtin s 84 CAG repeticemi a zároveň lentiviry nesoucími gen pro zelený fluorescenční 

protein (GFP). Exprese genů byla pod kontrolou lidského polyubiquitin-C promototru. 

Výsledkem bylo 5 narozených transgenních jedinců (rHD1-5), z toho dvoje dvojčata, avšak 

dva jedinci zemřeli první den (rHD4 a rHD5), jeden se dožil měsíce (rHD3, ve věku 2 dnů již 

projevoval dystonické a choreické pohyby), rHD1 nese počet CAG repetic odpovídající 

zdravému člověku a zdá se být zdravý a rHD2 ve věku okolo jednoho týdne projevoval mírné 

mimovolné pohyby. Délka života, počátek a závažnost motorických abnormalit souvisely 

s množstvím CAG repetic a počtem integrovaných kopií transgenu, které jedinci nesli. 

Zpracováním post-mortem tkáně rHD4 a rHD5 se zjistilo, že mutantní huntingtin se 

vyskytoval v mozku i v periferní tkáni (39).
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Lišily se hladiny exprese a agregace v různých tkáních, ale hladina exprese a rozšíření 

v mozku byla v jednotlivých oblastech stejná. V buňkách se objevovaly agregáty mhtt v jádře 

a ve výběžcích neuronu (39). Transgenní opice nabízejí příležitost pro testování široké škály 

behaviorálních a kognitivních změn, které se velmi podobají těm u lidí s HD. Avšak pokud je 

pravda, že HD je postupné degenerující onemocnění, měly by i transgenní opice projevovat 

postupně se zhoršující příznaky HD a mělo by trvat delší dobu, než se u nich první příznaky 

objeví. To se zatím nepodařilo, ale přesto zůstávají primáti nejcennějším modelem HD.  

 

3.2.3. Prase (Sus scrofa domesticus) 

První transgenní prasata se zrodila teprve před nedávnem, ale mají veliký potenciál při 

modelování lidských chorob a výzkumu jejich léčby díky velké podobnosti člověka a prasete. 

Mozek prasete je svou velikostí, komplexitou a kognitivními obvody blízký lidskému, má 

také podobné krevní zásobení a imunologické reakce (37). Proporční velikost těla 

miniaturního prasete odpovídá proporcím lidského těla a mají podobnou fyziologii.  Další 

výhodou je, že prasata brzy sexuálně vyzrávají, mají krátký generační interval (průměrný věk 

rodičů, kdy se narodí jejich první potomek) a rodí větší počet (4-8) mláďat v jednom 

vrhu (36). Vytvářením transgenních modelů prasat s HD se zabývá několik laboratoří, včetně 

Laboratoře buněčné regenerace a plasticity Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.  

Tímto modelem se hodlám zabývat ve své diplomové práci, proto se o něm zde nebudu více 

rozepisovat.
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4. Závěr 

Důvodem, proč vytvářet co nejlepší zvířecí modely Huntingtonovy choroby je nejen 

porozumění podstatě HD, ale i snaha navrhnout co nejúčinnější léčbu této nemoci. Doposud je 

používána pouze symptomatická léčba, soustředící se na potlačení projevů nemoci, jako jsou 

mimovolné pohyby, deprese, podrážděnost. Ani tato léčba však není plně dostačující a její 

zlepšení by pacientům velmi ulehčilo. 

Ideální by však bylo, kdybychom uměli vyléčit HD ještě dříve, než se objeví první 

příznaky nemoci. Problémem však je, že většinu pacientů dovede k lékaři až objevení 

motorických potíží. Deprese, změny osobnosti a lehké intelektuální potíže jsou málokdy 

spojovány s Huntingtonovou chorobou. Prvním lékařem, ke kterému tak nemocní chodí, jsou 

psychologové a psychiatři. Že se jedná o Huntingtonovu chorobu se většinou lidé dozví až 

když se začnou objevovat motorické abnormality. Bohužel tento projev nemoci se objeví až 

v okamžiku, kdy už došlo k degeneraci značného množství neuronů. Snaha mnoha 

výzkumných týmů tak vede k obnovení poškozených neuronů v mozku, což by mohlo utlumit 

nebo úplně odstranit projevy nemoci. Velkou nadějí jsou nervové kmenové buňky, které by 

mohly nahradit poškozené neurony v mozku. Díky tomu, že je tato nemoc dědičná a zároveň 

se první projevy objevují nejčastěji mezi 35. a 50. rokem, většina pacientů má již děti a je 

50% pravděpodobnost přenosu nemoci na potomky. Existuje tak možnost léčit děti pacientů 

ještě dříve, než se u nich nemoc začne projevovat. Problémem však je, že nechat se testovat 

na přítomnost mutantní alely Huntingtinu je volba každého člověka a ne každý je ochoten to 

podstoupit. Jednou z možností genové terapie je zablokování mutované alely procesem 

RNA-interference (41) nebo ovlivněním translace mutovaného huntingtinu (42). 

Jedním z cílů současného výzkumu HD je nalézt biomarkery nemoci, podle kterých by 

mohla být HD diagnostikována dříve než doposud, v nejlepším případě ještě dříve, než se 

začnou manifestovat neuropatologické změny. Tyto biomarkery jsou nezbytné pro diagnózu, 

vývoj nemoci i pro potenciální terapii, která pozmění průběh nemoci. Hledání těchto 

biomarkerů je založeno na porovnávání pacientů s HD a zvířecích modelů. Mezi tyto 

biomarkery patří například 8-hydroxy-2-deoxyguanosine v mozku a moči, který signalizuje 

oxidativní poškození DNA (8). Na základě znalosti biomarkerů lze testovat vhodnou 

farmakologickou terapii. K ovlivnění příznaků či oddálení projevů nemoci se ve výzkumu 

používají mnohé léky, avšak málo z nich mělo stejně pozitivní účinek na osoby s HD jako na
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modelová zvířata. Pouze jeden lék (tetrabenazine) je ve stadiu používání na lidech, ostatní 

jsou stále ve fázi testování (8). Protože patologických mechanismů nemoci je mnoho, je 

potřeba kombinovat léků několik, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti.  

Z toho vyplývá, že tvorba nových a dokonalejších zvířecích modelů HD je nezbytná 

k dokonalejšímu porozumění procesu patogeneze a možnosti testování nových terapeutických 

postupů. Objevení účinné presymptomatické léčby je velkou nadějí pro všechny pacienty 

s HD i jejich rodiny.
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