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Abstrakt: 

Huntingtonova choroba je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní 

onemocnění způsobené mutací v genu pro protein huntingtin. Jedním z komplexů, se kterými 

huntingtin interaguje, je ubiquitin-proteazomový systém, který je zodpovědný také 

za degradaci proteinu β-catenin. β-catenin je důleţitá signální molekula a její vyváţená 

degradace je nezbytná pro správné fungování Wnt signální dráhy. V přítomnosti mutovaného 

huntingtinu je degradace β-cateninu narušena, ten se akumuluje v buňce a působí toxicky. 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda u liběchovských miniprasat, zvířecího modelu 

Huntingtonovy choroby, jejichţ genom obsahuje N-koncovou část lidského mutovaného 

huntingtinu, dochází k hromadění β-cateninu vlivem přítomnosti mutovaného huntingtinu. 

S vyuţitím imunoblotu a specifických protilátek jsme zjistili, ţe u transgenních zvířat dochází 

k nárůstu hladiny mutovaného huntingtinu s věkem. Na rozdíl od endogenní formy nedochází 

k poklesu mutovaného huntingtinu ve striatu, coţ je kupodivu doprovázeno poklesem 

fosforylovaného β-cateninu. Naše výsledky však prokázaly hromadění β-cateninu v průběhu 

ontogeneze, a to v mezenchymových kmenových buňkách izolovaných z nejstarších 

transgenních zvířat. Zajímavé změny jsme navíc odhalili u některých transgenních miniprasat, 

kde dochází k výraznému poklesu hladiny nefosforylovaného β-cateninu. Fosforylovaná 

forma β-cateninu se podle našeho předpokladu vyskytuje převáţně v cytoplazmě, zatímco 

hladina nefosforylovaného signálního β-cateninu narůstá v jádře transgenních buněk, kde 

můţe ovlivňovat transkripci některých genů. Pomocí proteomického přístupu se nám podařilo 

identifikovat proteiny buněčného cytoskeletu, jejichţ fosforylace je výrazně zesílena 

u transgenních buněk. Klíčovou úlohu zde sehrává zejména fosforylace profilinu a vimentinu, 

které jsou nezbytné pro zahájení tvorby agregátů mutovaného huntingtinu. 

 

Klíčová slova: huntingtin, Huntingtonova choroba, neurodegenerace, zvířecí model, 

liběchovská miniprasata, β-catenin, fosforylace, vimentin, profilin 
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Abstract 

Huntington’s disease (HD) is an inherited autosomal dominant neurodegenerative 

disorder caused by an unstable expansion of the CAG repeat sequence within the huntingtin 

gene. Huntingtin associates with ubiquitin-proteasome system that ensures degradation 

of particular proteins including β-catenin which is an important molecule whose equilibrated 

degradation is necessary for the proper functioning of the Wnt signaling pathway. The 

binding of β-catenin to the destruction complex is altered in HD, leading to the toxic 

stabilization of β-catenin. The main goal of my thesis was to determine whether 

the accumulation of β-catenin due to the presence of mutant huntingtin is also characteristic 

of Liběchov minipigs, a large animal model of Huntington´s disease stably expressing 

N-truncated human mutant huntingtin. Using immunoblot and specific antibodies, we have 

revealed age-dependent accumulation of mutant huntingtin in transgenic minipigs. Unlike 

endogenous huntingtin, no decrease of the level of mutant huntingtin was observed in the 

striatum of transgenic animals. Surprisingly, this was followed by a decrease 

of phosphorylated β-catenin. Nevertheless, our results demostrate the accumulation  

of β-catenin in mesenchymal stem cells isolated from the oldest boars during ontogenesis. 

Furthermore, we have revealed a significant decrease of unphosphorylated β-catenin in some 

transgenic minipigs. Based on our findings, we assume that the phosphorylated β-catenin 

occurs predominantly in cytoplasm whereas the level of unphosphorylated β-catenin appeared 

to be increased in the nucleus of transgenic cells where it may regulate transcription of certain 

genes. Using proteomic methods, we were able to identify cytoskeletal proteins with strongly 

amplified phosphorylation in transgenic cells with profilin and vimentin playing a key role as 

the phosphorylation of these proteins is neccesary for initiation of mutant huntingtin 

aggregation. 

 

Key words: huntingtin, Huntington´s disease, neurodegeneration, animal model, 

Liběchov minipig, β-catenin, phosphorylation, vimentin, profilin
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Seznam použitých zkratek 

2-DE 2-D elektroforéza 

ACN acetonitril 

AGERA z angl. Agarose Gel Electrophoresis For Resolving Aggregates 

APC z angl. Adenomatous Polyposis coli 

BDNF z angl. Brain-derived Neurotrophic Factor 

BSA bovinní sérový albumin 

CBP z angl. cAMP-response Element-binding Protein (CREB) Binding Protein 

CE cytoplazmatický extrakt 

CK I kasein kináza I (z angl. Casein Kinase I) 

cPPT z angl. Central Polypurine Tract 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová (z angl. Ethylenediaminetetraacetic Acid) 

GABA kyselina -aminomáselná (z angl. -Aminobutyric Acid) 

GSK3β z angl. Glycogen Synthase Kinase-3β 

HN Huntingtonova nemoc 

HRP z angl. Horseradish Peroxidase 

IEF izoelektrická fokusace 

IF inhibitory fosfatáz 

IP inhibitory proteáz 

JE jaderný extrakt  

Lef/TCF z angl. Lymphocyte-Enhancer Factor/ T-Cell Factor 

MALDI z angl. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization 

MRI magnetická rezonance (z angl. Magnetic Resonance Imaging) 

MS hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry) 

MSC mezenchymové kmenové buňky (z angl. Mesenchymal Stem Cell) 

MW molekulová hmotnost (z angl. Molecular Weight) 

NMDA kyselina N-methyl-D-asparagová (z angl. N-Methyl-D-Aspartic Acid) 

NSC nervové kmenové buňky (z angl. Neural Stem Cells) 

OD optická hustota (z angl. Optical Density) 

PBS z angl. Phosphate Buffer Saline 

PCR z angl. Polymerase Chain Reaction 

PET pozitronová emisní tomografie 
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pI izoelektrický bod (z angl. Isoelectric Point) 

PVDF z angl. Polyvinylidene Difluoride 

RE1/NRSE z angl. Repressor Element- 1/ Neuron-Restrictive Silencer Element 

SDS-PAGE z angl. Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis 

TFA kyselina trifluoroctová (z angl. Trifluoroacetic Acid) 

TG transgenní 

TOF z angl. Time-Of-Flight 

TTBS z angl. Tris- Tween Buffered Saline 

UPS ubiquitin-proteazomový systém 

WPRE z angl. Woodchuck Hepatitis Post-Transcriptional Regulatory Element 

WT z angl. Wild-type 

β-TrCP z angl. β-Transducing Repeat-Containing Protein
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1 Úvod 

Huntingtonova choroba (HN) je dědičné neurodegenerativní onemocnění postihující 

v celosvětovém měřítku 5–10 osob ze 100 000 (Driver-Dunckley a Caviness 2007). Relativně 

malá četnost výskytu je však vyváţena rychlým nástupem příznaků, především v pozdním 

věku, a většina pacientů umírá do 15 let po výskytu prvních příznaků. Dosud neexistuje 

vhodná presymtomatická léčba této nemoci, máme pouze moţnost zmírnit průběh nemoci 

farmakologickými přípravky. Proto se také objevila snaha vyvinout vhodný zvířecí model, 

který by pomohl objasnit přesný průběh nemoci a který by slouţil pro testování případné 

terapie. Jedním z takových zvířecích modelů je i liběchovské miniprase vytvořené v Ústavu 

ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR (Baxa, Hruska-Plochan et al. 2013). Tato miniprasata 

exprimují vedle wild-type huntingtinu také N-koncovou část lidského mutovaného 

huntingtinu a slouţí tak ke sledování změn vyvolaných přítomností mutovaného huntingtinu 

v průběhu ontogeneze. Ve svém výzkumu jsem se soustředila na protein β-catenin, jehoţ 

akumulace byla prokázána u jedinců nesoucích v genomu mutovaný huntingtin (Godin, Poizat 

et al. 2010). Ke sledování hladiny β-cateninu jsem pouţila specifické protilátky a pomocí 

metody imunoblot jsem detekovala β-catenin v různých tkáních liběchovských miniprasat. 

Zaměřila jsem se na mezenchymové kmenové buňky, které je moţné opakovaně izolovat 

z kostní dřeně zvířat různého věku, a dále na buňky mozkové tkáně, které se nacházejí 

v bezprostřední blízkosti místa poškození. 
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2 Literární přehled 

2.1 Huntingtonova choroba 

Huntingtonova choroba je neurodegenerativní onemocnění způsobené mutací genu 

pro protein huntingtin a následnou expanzí polyglutaminového (polyQ) řetězce proteinu 

huntingtin. Onemocnění se dědí autozomálně dominantně. Mutace bývá nejčastěji zděděna 

od jednoho z postiţených rodičů, ale ve vzácných případech můţe vzniknout také de novo. 

Mutace de novo vzniká téměř výhradně u muţů během meiózy při spermatogenezi (Pearson 

2003). Lidský gen pro huntingtin leţí na krátkém raménku chromozomu 4 a k jeho mutaci 

dochází v 1. exonu. Počet CAG opakování (triplet kódující aminokyselinu glutamin) v genu 

pro huntingtin je nestabilní. Zdraví jedinci mají 6–35 opakování sekvence CAG, jedinci  

se 36–39 opakováními mají zvýšené riziko pro vznik nemoci a přestoţe se u nich nemoc 

projevit nemusí, postiţenou alelu předávají na potomky. Jedinci se 40 a více opakováními 

mají téměř 100 % jistotu rozvoje Huntingtonovy choroby (Walker 2007). U jedinců s vyšším 

počtem opakování je navíc větší tendence k propuknutí nemoci v niţším věku. U osob s velmi 

vysokým počtem opakování (60 a více) propuká nemoc uţ v dětství nebo v období 

adolescence (Nance and Myers 2001). K prvním projevům onemocnění dochází u většiny 

postiţených jedinců mezi 35. a 50. Rokem (Walker 2007). Ve vzácných případech propuká 

nemoc okolo 20. roku (juvenilní forma) (Nance and Myers 2001), můţe se však projevit také 

u osob starších 60 let (forma s pozdním počátkem) (Walker 2007). Avšak věk propuknutí 

nemoci je mnoţstvím CAG opakování ovlivněn jen asi ze 40–50 %, vliv mají z velké části 

také environmentální a ostatní genetické faktory (Walker 2007). 

2.1.1 Endogenní huntingtin 

Lidský huntingtin tvoří sekvence přibliţně 3 142 aminokyselin, v závislosti na délce 

úseku polyQ, a jedná se tedy o protein velmi vysoké molekulové hmotnosti (348 kDa). 

Prvních 17 aminokyselin v sekvenci huntingtinu interaguje s proteiny jaderného póru 

a odstranění této sekvence vede k hromadění huntingtinu v jádře (Cornett, Cao et al. 2005). 

Od 18. aminokyseliny se v sekvenci huntingtinu nachází úsek polyQ a díky tomuto úseku 

huntingtin interaguje s celou řadou proteinů. PolyQ úsek je následován polyprolinovým 

úsekem. Tento úsek je zodpovědný za rozpustnost huntingtinu a regulaci transkripce 

(Cattaneo, Zuccato et al. 2005). Dále jsou v sekvenci huntingtinu místa pro navázání 
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transportních molekul a signální sekvence ukazující na účast huntingtinu při přenosu molekul 

z jádra do cytoplazmy (Cornett, Cao et al. 2005). V sekvenci huntingtinu se nachází několik 

míst pro tkáňově specifické štěpení proteázami. 

Protein huntingtin má v buňce mnoho funkcí a je nezbytný pro správný vývoj embrya 

(Cattaneo, Rigamonti et al. 2001). PolyQ úsek a jeho délka však neovlivňují fyziologickou 

funkci huntingtinu během vývoje (Pecheux, Gall et al. 1996). Huntingtin se účastní přenosu 

molekul mezi jádrem a cytoplazmou (Cornett, Cao et al. 2005), podporuje vesikulární 

transport (Gauthier, Charrin et al. 2004) a kontroluje expresi některých genů, například genů 

kontrolovaných pomocí RE1/NRSE (z angl. Repressor Element-1/ Neuron-restrictive Silencer 

Element), jako je BDNF (z angl. Brain-derived Neurotrophic Factor) (Zuccato, Ciammola 

et al. 2001), a genů pro receptory neurotransmiterů, jako jsou GABA (z angl. Gamma-

aminobutyric Acid), dopamin nebo serotonin (Reynolds, Dalton et al. 1999). Popsána byla 

také anti-apoptotická funkce huntingtinu (Rigamonti, Bauer et al. 2000). Huntingtin se 

vyskytuje ve všech neuronech v mozku (Sapp, Schwarz et al. 1997). Lokalizován je více 

v těle neuronu neţ v jeho výběţcích, především v perinukleární oblasti cytoplazmy (Hoffner, 

Kahlem et al. 2002). Interaguje s mnoha organelami, jako jsou například mitochondrie 

(Siddiqui, Rivera-Sanchez et al. 2012) a endosomy (Pal, Severin et al. 2006), a také 

s vesikulárními strukturami, jako jsou mikrotubuly, klatrinové váčky nebo molekulární 

motory (DiFiglia, Sapp et al. 1995; Velier, Kim et al. 1998; Li, Plomann et al. 2003). V jádře 

neuronů zdravého jedince se huntingtin téměř nevyskytuje (Sapp, Schwarz et al. 1997). 

2.1.2 Mutovaný huntingtin 

Prodlouţení polyQ úseku vlivem mutace má za následek změnu konformace huntingtinu  

a tím i narušení interakce s dalšími proteiny. Mutovaný huntingtin také izoluje některé 

transkripční faktory (například CBP [z angl. cAMP-response Element Binding Protein 

(CREB) Binding Protein], TATA vazebný protein a Sin3A) (Sipione and Cattaneo 2001) 

a narušuje tak transkripci určitých genů (RE1/NRSE kontrolované geny) (Cha 2000; Cattaneo 

2003). Specifickým štěpením mutovaného huntingtinu vznikají N-koncové fragmenty, které 

tvoří agregáty a hromadí se v jádře nebo v perinukleární oblasti cytoplazmy (Rubinsztein and 

Carmichael 2003). V těchto agregátech lze najít i heat shock proteiny, ubiquitin 

a podjednotky proteazomu. Tyto proteiny se snaţí opravit nesprávnou konformaci huntingtinu 

a odstranit neopravitelné formy proteinu (Zuccato, Valenza et al. 2010). 
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Toxicita mutovaného huntingtinu však nespočívá v pouhé tvorbě agregátů, ale 

i v narušení funkce mitochondrií vedoucí k oxidativnímu stresu nebo ve změně metabolických 

procesů v buňce (Siddiqui, Rivera-Sanchez et al. 2012). Přítomnost mutovaného huntingtinu 

souvisí s hyperaktivitou NMDA receptorů, která má za následek biochemické 

a neuropatologické změny pozorované u pacientů s HN. 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 (Hodgson, Agopyan et al. 1999). Ačkoli se mutovaný 

huntingtin nachází téměř ve všech tkáních, v neuronech striata a mozkové kůry jsou patrné 

největší patologické změny projevující se tvorbou jaderných inkluzí a dystrofických neuritů 

obsahujících N-koncovou část mutovaného huntingtinu (DiFiglia, Sapp et al. 1997). 

Mezi první příznaky choroby patří změny chování a osobnosti, především projevy 

agresivity, podráţděnosti, úzkostné stavy, rozvoj apatie, dále pak kognitivní změny, vedoucí 

aţ k demenci v pozdních stádiích. Tyto potíţe mohou trvat několik let, neţ se objeví první 

motorické potíţe, které teprve umoţní určení správné diagnózy. Hlavním motorickým 

projevem Huntingtonovy choroby je chorea, neboli mimovolní, rychlé, nepravidelné pohyby 

svalstva. Chorea v průběhu vývoje nemoci přechází v dystonii (přetrvávající svalové stahy) 

a nakonec v akinezi (neschopnost pohybu). Neméně váţným projevem je také ztráta volní 

hybnosti. Všechny tyto projevy nakonec vedou k úplné závislosti pacienta na okolí a jsou 

ve většině případů příčinou smrti (Roth 2010). 
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2.2 Zvířecí modely Huntingtonovy choroby 

Pro testování terapeutických přístupů jsou nezbytné zvířecí modely Huntingtonovy 

choroby. Mezi nejjednodušší pouţívané modely patří octomilka obecná (Drosophila 

melanogaster) a háďátko obecné (Caenorhabditis elegans). Výhodou těchto bezobratlých 

modelů je krátká doba ţivota a velké mnoţství potomků, coţ umoţňuje rychlé testování 

hypotéz (Ramaswamy, McBride et al. 2007). Mezeru mezi jednoduchými ţivočichy, jako jsou 

Caenorhabditis a Drosophila, a vyššími druhy vyplňuje zástupce niţších obratlovců, ryba 

Danio rerio. Její kompletně osekvenovaný genom, rychlý embryonální vývoj, jednoduchý 

způsob vystavení toxickým podmínkám a dostupnost mnoha mutantů jsou hlavními důvody 

jejího vyuţití jako modelu Huntingtonovy choroby (Fish For Science [online] 2011 

[cit.2013-04-23]: http://www.fishforscience.com). 

Hlavním nedostatkem výše zmíněných modelů je však jejich malá podobnost s člověkem. 

Proto jsou mnohem důleţitějšími modelovými organismy savci. Nejčastěji pouţívanými savci 

pro výzkum HN jsou hlodavci, konkrétně myš (Mus) nebo potkan (Rattus norvegicus). 

Velkou výhodou je jejich krátká doba březosti, velké mnoţství potomků a relativně snadná 

manipulace i nenáročný chov. Tento zvířecí model umoţnil porozumění molekulární podstatě 

behaviorálních a neuronálních změn. Avšak malá velikost jejich mozku a rozdíl v jeho 

architektuře v porovnání s člověkem jsou důvody, které neumoţňují pouţití těchto modelů 

pro detailní neuroanatomickou charakterizaci spojenou s HN (Zuccato, Valenza et al. 2010). 

Huntingtonova choroba je onemocnění s pozdním nástupem. Krátká doba ţivota 

hlodavců má za následek velmi časné projevy příznaků HN a dlouhodobý výzkum postupu 

nemoci tak není moţný. Proto jsou pro tento druh výzkumu vhodnější savci s delší dobou 

ţivota, kteří umoţňují dlouhodobé sledování behaviorálních a motorických změn, 

neuroanatomickou charakterizaci a také testování presymptomatické terapie. V současné době 

se pouţívají ovce domácí (Ovis aries L.), miniaturní prase (Sus scrofa domesticus) a primáti 

(rod Macaca). Ovce domácí je vhodná pro farmakologické testování spojené s chirurgickými 

zásahy a transplantacemi, protoţe jejich mozek má přední mozek podobný lidskému 

(Jacobsen, Bawden et al. 2010). Další výhodou velkých zvířecích modelů je moţnost pouţití 

in vivo zobrazovacích technik jako jsou PET (z angl. Positron Emission Tomography) a MRI 

(z angl. Magnetic Resonance Imaging) k odhalení anatomických změn. Navíc gen pro ovčí 

huntingtin se shoduje v 88 % nukleotidů s lidským huntingtinem (Jacobsen, Bawden et al. 

2010). Primáti jsou nejcenějším modelem pro testování behaviorálních a kognitivních změn, 
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ale jejich vysoká cena a technicky náročný chov z nich dělají pouze alternativní a málo 

pouţívaný model (Ferrante 2009). 

Velký potenciál pro studium lidských chorob má model miniprasat s krátkým generačním 

intervalem a větším počtem mláďat. Díky dlouhé době ţivota a relativně nenáročnému chovu 

umoţňuje tento model studium preklinické (asymptomatické) fáze onemocnění a také 

testování nových léčiv. Mozek miniprasete je svou velikostí, komplexitou a kognitivními 

obvody blízký lidskému. Všechny tyto aspekty dělají z miniprasete ideální model pro výzkum 

Huntingtonovy choroby. 

2.2.1 Liběchovské miniprase 

V této práci byl vyuţit transgenní model miniprasat vyvinutý v Ústavu ţivočišné 

fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově (Baxa, Hruska-Plochan et al. 2013). Chov 

byl zaloţen v roce 1967, kdy byla kříţena miniaturní prasata z Minnesoty (Hormel Institute)  

a Göttingenu (Institute for Animal Breeding and Genetics). Zvířata v liběchovském chovu 

mají převáţně bílou barvu a v dospělosti váţí 60–75 kg. Mohou se doţít aţ 20 let a pohlavně 

dospívají přibliţně okolo 5. měsíce, kdy dosahují hmotnosti 12–15 kg. Prasnice jsou 

udrţovány v pravidelném estrálním cyklu (20 dní) a vrhají 6–8 selat. 
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V roce 2009 byl v Ústavu ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově 

proveden první pokus o vytvoření transgenního miniprasete jako modelu Huntingtinovy 

choroby. V současné době jsou v této laboratoři chovány 4 generace miniprasat nesoucích 

N-koncovou část lidského mutovaného huntingtinu (obr. 1). 

 

 

Obrázek 1. Rodokmen transgenních liběchovských miniprasat.  

Černé čtverce (samci) a černé kruhy (samice) reprezentují zvířata, která vykazovala pozitivní výsledek 

při testování přítomnosti mutovaného huntingtinu v DNA izolované z koţních štěpů. 
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N-koncový fragment lidského huntingtinu byl připraven z plazmidu pFLmixQ145 

zahrnujícího cDNA se 145 CAG/CAA opakováními. Nukleotidová sekvence pro prvních 

548 aminokyselin včetně 145 glutaminů byla spojena s HN promotorem a vnesena do pHIV7 

plasmidu nesoucího cPPT (z angl. Central Polypurine Tract) a WPRE (z angl. Woodchuck 

Hepatitis Post-transcriptional Regulatory Element) cis-enhancing element. Ko-transfekcí 

HEK293T buněk tímto plasmidem byl získán lentivirový vektor nesoucí označení  

pHIV1-HD-548aaHTT-145Q. Vektor byl mikroinjekcí vpraven do perivitelinního prostoru 

jednobuněčných embryí. Tato embrya byla kultivována in vitro do stadia blastocysty a poté 

laparoskopicky přenesena do vejcovodu prasnic. Bylo prokázáno, ţe lentivirový konstrukt 

nemá vliv na přeţití a vývoj miniprasat různého pohlaví. 

Přítomnost transgenu byla ověřována pomocí PCR (z angl. Polymerase Chain Reaction) 

v koţních buňkách narozených selat. Amplifikována byla sekvence kódující lidský huntingtin 

a WPRE oblast. Lokalizace inkorporovaného transgenu do q raménka chromozomu 1 byla 

určena analýzou FISH (z angl. Fluorescent In Situ Hybridization) (obr. 2) a počet kopií 

transgenu integrovaných do genomu byl určen relativním porovnáním mezi endogenním 

prasečím a transgenním lidským huntingtinem (kvantitativní PCR). Pomocí PCR s primery 

ohraničujícími CAG/CAA opakování byl určen také počet glutaminů v transgenním 

huntingtinu.Výsledkem této práce jsou prasata nesoucí jednu kopii 548 aminokyselin dlouhé 

N-koncové části lidského mutovaného huntingtinu HTT1-548 se 124 glutaminy, který je 

pod kontrolou lidského HTT promotoru na dlouhém raménku chromozomu 1. 

 

Obrázek 2. Lokalizace inkorporovaného mutovaného huntingtinu na dlouhém raménku chromozomu 1 

(převzato z Baxa, Hruska-Plochan et al. 2013). 
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Přítomnost mutovaného huntingtinu byla prokázána téměř ve všech tkáních 

transgenních zvířat se zachovaným počtem glutaminů. Exprese mutovaného huntingtinu je 

srovnatelná s wild-type formou. Míra přenosu na další generace odpovídá Mendelovým 

zákonům dědičnosti. Doposud jsou všechna narozená transgenní selata heterozygotní 

pro mutovaný huntingtin. 

V současné době probíhá charakterizace fenotypu vytvořeného modelu pomocí 

biochemických a neuroanatomických metod, zároveň se sledováním případných změn 

motorických funkcí. U nejstarší prasnice ve věku 40 měsíců se dosud neprojevují behaviorální 

změny ani změny motorických funkcí. Na základě analýz AGERA (z angl. Agarose Gel 

Electrophoresis For Resolving Aggregates) a Filter retardation nebyla prokázána tvorba 

agregátů mutovaného huntingtinu v mozku transgenních miniprasat a v jádrech neuronů 

16 měsíčních prasat nebyly viditelné ţádné inkluze, ačkoli tvorba agregátů a jaderných inkluzí 

je jedním z hlavních projevů HN u lidí i myší. Pomocí imunohistochemie bylo prokázáno, ţe 

huntingtin je více exprimován v šedé hmotě mozkové neţ v bílé. U kanců byla sledována 

tvorba a kvalita spermií a bylo zjištěno, ţe u transgenních kanců ve věku od 13 měsíců 

dochází k poklesu mnoţství spermií a sniţuje se také jejich schopnost penetrovat do oocytu 

skrze zonu pellucidu. 

Jedním z důvodů, proč jsou vytvářeny zvířecí modely s dlouhou dobou ţivota je hledání 

bioznaků, které by pomohly odhalit Huntingtonovu chorobu u lidí dříve, neţ dojde 

k motorickým problémům. Jakmile se totiţ objeví první motorické potíţe a lékař určí 

diagnózu HN, stav pacienta bohuţel indikuje, ţe v mozku uţ došlo ke značnému poklesu 

počtu neuronů a léčba je téměř nemoţná. Zatímco v případě zahájení včasné 

pre-symptomatické léčby by mohla být šance na oddálení projevů nemoci. Jedním z těchto 

bioznaků by mohl být pokles mnoţství a penetrační schopnosti spermií u muţů. Dalším by 

mohl být protein β-catenin, který se v buňkách s mutovaným huntingtinem hromadí v 

důsledku jeho narušené degradace (Godin, Poizat et al. 2010). Sledováním hladiny proteinu 

β-catenin u liběchovských miniprasat transgenních pro lidský mutovaný huntingtin jsem se 

zabývala ve své diplomové práci.  
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2.3 Protein β-catenin 

β-catenin je protein sloţený ze 781 aminokyselin o velikosti přibliţně 85 kDa, rozdíl 

v sekvenci prasečího a lidského orthologu je pouze v jedné aminokyselině  

(UniProt [online] 2013-05-01 [cit.2013-05-01: http://www.uniprot.org/uniprot/Q8WNW4). 

V buňce má β-catenin dvě základní funkce, signální a strukturní, jejichţ nerovnováha má 

často za důsledek poruchy spojené s neregulovatelným růstem buněk. β-catenin lze nalézt v 

blízkosti plazmatické membrány, v cytoplazmě i v jádře (Valenta, Hausmann et al. 2012) 

(obr. 3). 

Obrázek 3. Schéma β-cateninu v buňce. 

β-catenin se účastní mezibuněčné adheze vazbou na cytoplazmatickou část E-cadherinu, který 

propojuje sousední buňky. β-catenin vázaný na E-cadherin se váţe s α-cateninem v jeho monomerní 

formě. Homodimer α-cateninu interaguje s vlákny aktinu a podporuje jejich polymeraci. V cytoplazmě 

je β-catenin vázán  destrukčním komplexem a bez přítomnosti Wnt signálu je fosforylován a 

degradován pomocí UPS. V přítomnosti Wnt signálu je destrukční komplex blokován a β-catenin se 

hromadí v cytoplazmě. Je translokován do jádra, kde interaguje s Lef/TCF transkripčními faktory a 

reguluje transkripci cílových genů. 
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2.3.1 Strukturní β-catenin 

Většina β-cateninu je lokalizována u plazmatické membrány, kde se účastní mezibuněčné 

adheze vazbou na cytoplazmatickou část cadherinů, které propojují sousední buňky 

(E-cadherinů v epiteliálních buňkách, N-cadherinů v nervových buňkách). Nově 

syntetizovaný E-cadherin se uţ v endoplazmatickém retikulu připojuje k β-cateninu 

a společně jsou přeneseny na membránu. Vazba β-cateninu na E-cadherin chrání E-cadherin 

před degradací v proteazomu a zároveň brání spojení β-cateninu s destrukčním komplexem 

(Hinck, Nathke et al. 1994). β-catenin navázaný na E-cadherin zároveň váţe α-catenin v jeho 

monomerní formě. Homodimer α-cateninu interaguje s vlákny aktinu a podporuje jejich 

polymeraci, vazba na β-catenin tedy negativně ovlivňuje prodluţování aktinu (Daniels, Eklof 

Spink et al. 2001; Valenta, Hausmann et al. 2012). Ztráta adhezní funkce buňky skrze 

cadheriny má za následek vyšší cytoplazmatickou hladinu β-cateninu a tedy jeho vyšší 

signální aktivitu (Heuberger and Birchmeier 2010). 

2.3.2 Cytoplazmatický β-catenin 

Hladina β-cateninu v cytoplazmě je přísně regulována pomocí destrukčního 

komplexu. Volný cytoplazmatický β-catenin (nově syntetizovaný nebo uvolněný 

z mezibuněčných spojů) je ihned rozpoznán hlavními proteiny tohoto komplexu, axinem 

a proteinem APC (z angl. Adenomatous Polyposis Coli) (Kimelman and Xu 2006). V tomto 

komplexu dochází k fosforylaci β-cateninu kasein kinázou Iα (z angl. Casein Kinase, CK Iα) 

nebo Iε (CK Iε) na serinu 45 a poté GSK3β (z angl. Glycogen Synthase Kinase-3β) fosforyluje 

β-catenin na serinu 37 a 33 a threoninu 41 (Huelsken and Behrens 2002; Liu, Li et al. 2002). 

Tyto fosforylace vytvoří rozpoznávací místo pro β-TrCP (z angl. β-transducing 

repeat-containing protein), který slouţí jako signál pro vazbu ubiquitin- ligázy E3, neboli 

komplexu SCF
β-TrC 

(Skp1/ Cul1/ F-box/ β-TrCP). Tento ubiquitinovaný β-catenin je 

degradován pomocí 26S proteazomu (Liu, Li et al. 2002; Godin, Poizat et al. 2010). 

2.3.3 Signální β-catenin 

β-catenin je součástí kanonické Wnt signální dráhy vedoucí k aktivaci cílových genů 

v jádře. V případě absence Wnt signálu dochází k fosforylaci β-cateninu a jeho degradaci, jak 

bylo popsáno výše. V případě navázání sekretovaných glykoproteinů Wnt na receptor 

Frizzled blokuje cytoplazmatický protein Dishevelled degradaci β-cateninu tím, ţe oddálí 

GSK3β od axinu (Schwarz-Romond, Metcalfe et al. 2007). Stabilizovaný (nefosforylovaný) 
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β-catenin je translokován z cytoplazmy do jádra pomocí interakce s určitými částmi jaderného 

póru, ale přesný mechanismus jeho translokace není doposud znám (Shitashige, Satow et al. 

2008). 

Samotný β-catenin se nemůţe vázat na DNA, protoţe nemá potřebnou vazebnou doménu 

(Huber, Nelson et al. 1997). V jádře se β-catenin váţe na transkripční faktory, především 

z rodiny Lef/TCF (z angl. Lymphocyte-Enhancer Factor/ T-cell Factor), a působí aktivačně, 

coţ vede k transkripci konkrétních genů [například Cyklin-D1 (účast v buněčném dělení), 

c-Myc (transkripční faktor, aktivuje Cyklin D1), Conductin (součást destrukčního komplexu), 

En-2 (transkripční faktor, onkogen) a další] (Daniels, Eklof Spink et al. 2001; Huelsken and 

Behrens 2002). V nepřítomnosti β-cateninu se váţí faktory Lef/TCF v komplexu 

s transkripčními represory (například protein Grucho) (Archbold, Yang et al. 2012). 

Přítomnost Wnt signálu a aktivace transkripčních faktorů nemá za následek jen přiblíţení se 

k cílovým promotorům, ale i remodelaci chromatinu (např. prostřednictvím acetylace nebo 

ubiquitinace), coţ umoţňuje vazbu dalších transkripčních faktorů (Parker, Ni et al. 2008). 

Hladina transkripční aktivity β-cateninu musí být kontrolovaná. Jedním ze způsobů je 

změna interakčních partnerů faktorů Lef/TCF, tzn. oddělení β-cateninu kompeticí 

s transkripčními represory. β-catenin je poté translokován zpět z jádra do cytoplazmy, zřejmě 

za pomoci jaderného axinu a APC (Valenta, Hausmann et al. 2012). 

V případě chybění β-cateninu můţe být jeho strukturní funkce nahrazena 

-cateninem, avšak jeho signální funkce nahrazena být nemůţe (Grigoryan, Wend et al. 

2008). Pokud dojde k mutaci proteinu APC (nádorový supresor), β-catenin není 

degradován, hromadí se v cytoplazmě a aktivuje transkripci. To má za následek nádorové 

bujení u mnoha typů rakoviny (Polakis 2007). 

2.3.4 Vazebná místa β-cateninu 

β-catenin má v centru své sekvence relativně rigidní strukturu přibliţně 

500 aminokyselin obklopenou strukturně flexibilní N-koncovou a C-koncovou doménou 

(Huber, Nelson et al. 1997). Fosforylace β-cateninu sniţuje jeho afinitu k vazebným 

partnerům, zatímco fosforylace vazebných partnerů β-cateninu posiluje jejich navázání 

do kladně nabitého centra β-cateninu (Valenta, Hausmann et al. 2012). Většina 

vazebných partnerů β-cateninu interaguje s centrálním regionem proteinu, a proto se 

β-catenin nemůţe vázat zároveň na E-cadherin na membráně, transkripční faktory 

Lef/TCF v jádře nebo APC v cytoplazmatickém destrukčním komplexu, neboť vazebná 

místa pro tyto interakční partnery se překrývají (Orsulic, Huber et al. 1999). 
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2.3.5 Úloha β-cateninu ve vývoji 

β-catenin jako součást kanonické Wnt signální dráhy je důleţitý pro vývoj organismu. 

Přispívá k ustavení předozadní osy, chybění β-cateninu vede k chybě v gastrulaci a je 

pro embryo letální (Grigoryan, Wend et al. 2008). V některých fázích vývoje je nutná 

aktivace Wnt signální dráhy, jindy naopak její inhibice. Ve vývoji Sertoliho buněk varlat je 

potřeba utlumit expresi β-cateninu (Chang, Gao et al. 2008). Na druhou stranu v kůţi je 

β-catenin nezbytný pro tvorbu vlasových folikulů (Zhou, Byrne et al. 1995). V nervovém 

systému působí β-catenin při diferenciaci směřováním senzorických neuronů v míše 

(Grigoryan, Wend et al. 2008). Při vývoji srdce je β-catenin důleţitý pro přeţívání 

a expandování prekurzorových buněk, ale zároveň je nutné jeho utlumení pro diferenciaci 

prekurzorových buněk v kardiomyocyty a buňky hladkého svalstva (Qu, Zhou et al. 2007). 

Z toho vyplývá, ţe pro správný vývoj organismu je nezbytná přesná regulace Wnt signální 

dráhy, při chybné aktivaci nebo deaktivaci této signalizace dochází k významným vývojovým 

defektům (Grigoryan, Wend et al. 2008). V dospělém organismu je hlavním úkolem 

β-cateninu regulace transkripční aktivity genů zodpovědných za buněčné dělení a vytváření 

mezibuněčných spojů (The Human Protein Atlas [online] 2013-03-11 [cit.2013-05-01]: 

http://www.proteinatlas.org/ENSG00000168036). 

2.4 Vzájemné působení β-cateninu a huntingtinu 

Ve zdravé buňce existují dva způsoby odstranění nepotřebných nebo poškozených 

proteinů, jsou to autofágie a ubiquitin-proteazomový systém (UPS). Autofágie se zaměřuje 

na likvidaci dlouhoţijících proteinů a velkých struktur jako jsou organely a agregáty. UPS je 

oproti tomu zaměřen na likvidaci proteinů s krátkou dobou ţivota a proteinů v nesprávné 

konformaci. Mutovaný huntingtin s narušenou konformací je tedy předmětem degradace 

pomocí UPS, ale obsahuje dlouhé polyQ sekvence, které UPS není schopen degradovat. Tyto 

nedegradovatelné polyQ řetězce se hromadí v cytoplazmě a vytváří agregáty, které jsou 

typickým příznakem HN (Schipper-Krom, Juenemann et al. 2012). Polyubiquitinované 

proteiny se hromadí v buňce polapené v agregátech a nejsou dosaţitelné proteazomem. To 

však ještě neznamená, ţe funkce UPS systému je u Huntingtonovy choroby globálně 

zhoršena, i kdyţ u některých buněčných typů k zhoršení jeho funkce dochází (Maynard, 

Bottcher et al. 2009). 
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Prodlouţení polyQ úseku má za následek změnu konformace proteinu, a tím narušení 

interakcí s jinými proteiny. Huntingtin interaguje s destrukčním komplexem zodpovědným 

za vyváţenou degradaci β-cateninu. Huntingtin se váţe na axin, který je součástí destrukčního 

komplexu, i na β-TrCP, který interaguje s fosforylovaným β-cateninem a směřuje jej 

k degradaci, ale tyto vazby nejsou ovlivněny prodlouţením polyQ úseku huntingtinu (Godin, 

Poizat et al. 2010). 

Huntingtin interaguje ale také s β-cateninem a protoţe je tato vazba závislá na polyQ 

úseku huntingtinu, je při jeho prodlouţení interakce β-cateninu a huntingtinu narušena. Vazba 

β-cateninu na axin i β-TrCP v přítomnosti mutovaného huntingtinu je také narušena. Bylo 

zjištěno, ţe fosforylace CKα a GSK3β probíhá beze změny, β-catenin se tedy hromadí 

v cytoplazmě ve fosforylované formě (obr. 4). Hromaděný β-catenin tedy není translokován 

do jádra a neaktivuje transkripci (Godin, Poizat et al. 2010). 

Obrázek 4. Interakce huntingtinu s β-cateninem. 

Ve zdravé buňce huntingtin interaguje s axinem a zároveň s β-TrCP, který se váţe na fosforylovaný 

β-catenin a směřuje jej k degradaci. Mutovaný huntingtin zhoršuje vazbu β-cateninu s β-TrCP  

a β-catenin se tak hromadí v buňce ve fosforylované formě. 
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3 Cíle práce 

Ve svém výzkumu jsem se soustředila na protein β-catenin, jehoţ akumulace byla 

prokázána u jedinců nesoucích v genomu mutovaný huntingtin (Godin, Poizat et al. 2010). 

 

Hlavními cíli práce bylo: 

 

 vybrat vhodný typ tkáně a buněk 

 

 určit lokalizaci β-cateninu v buňce 

 

 zjistit, zda u prasat transgenních pro lidský mutovaný huntingtin dochází 

ke změně hladiny proteinu β-catenin v průběhu ontogeneze 

 

 porovnat expresi dalších proteinů mezi transgenními a wild-type sourozenci 
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4 Materiál a metody 

4.1 Použité chemikálie a materiál 

Kultivace buněk: NaCl (Carl Roth), KCl (Sigma-Aldrich), KH2PO4 (Sigma-Aldrich), 

Na2HPO4 (Sigma-Aldrich), heparin forte (Zentiva), FBS (fetální bovinní sérum) 

(GE Healthcare, Sigma-Aldrich), Ficoll-Paque PLUS (STEMCELL Technologies), kultivační 

médium (Minimum Essential Medium - Alpha Medium) (Gibco), streptomycin 

(Sigma-Aldrich), EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) (Sigma-Aldrich), trypsin 

(Sigma-Aldrich), Betadine (EGIS Pharmaceuticals) 

 

Příprava vzorků: urea (Sigma-Aldrich), thiourea (Sigma-Aldrich), CHAPS  

[3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate] (Carl Roth), NP-40 

(Nonidet P-40) (Sigma-Aldrich), TCEP [tris(2-carboxyethyl)phosphine] (Sigma-Aldrich), 

inhibitory proteáz (Roche), inhibitory fosfatáz (Roche), Tris-HCl (Carl Roth), NaCl, 

Na2EDTA (Carl Roth), NaF (Sigma-Aldrich), Triton X-100 (Sigma-Aldrich), Na3VO4 

(Sigma-Aldrich), glycerol (Penta), NE-PER
®

Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents 

(Thermo Scientific), PhosphoProtein Purification Kit (Qiagen), aceton (Lachner), Pierce 

660nm Protein Assay (Thermo Scientific), NuPAGE® LDS Sample Buffer 4× (Life 

Technologies), NuPAGE® Reducing Agent 10× (Life Technologies) 

 

Imunoblot: 3–8% gradientové gely NuPAGE® Novex Tris-Acetate (Life Technologies), 

NuPAGE® Tris-Acetate SDS Running Buffer (Life Technologies), NuPAGE® Antioxidant 

(Life Technologies), iBlot® Transfer Stack PVDF (Life Technologies), iBlot® Transfer Stack 

Nitrocellulose (Life Technologies), Tris-HCl, glycin (Carl Roth), SDS (dodecylsulfát sodný) 

(Sigma-Aldrich), metanol (Lachner), BSA (bovinní sérový albumin) (Roche), netučné mléko, 

NaCl, Tween 20 (polyoxyethylensorbitan monolaurát) (Sigma-Aldrich), primární 

a sekundární protilátky (tab. 3), chemiluminiscenční činidla Luminata Crescendo Western 

HRP substrate (Merck Millipore) a Amersham ECL Prime Western Blotting Detection 

Reagent (GE Healthcare), fotografický film CL-Xposure (Thermo Scientific) 
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2-D elektroforéza a hmotnostní spektrometrie: urea, thiourea, CHAPS, NP-40, 

TCEP,Tris-HCl, glycin, SDS, inhibitory proteáz, inhibitory fosfatáz, DeStreak reagent 

(GE Healthcare), amfolyty pH 4-7 (GE Healthcare), BPB (bromfenolová modř, z angl. 

Bromphenol Blue) (Sigma-Aldrich), glycerol, dithiotreitol (Sigma-Aldrich), jodacetamid 

(Sigma-Aldrich), IPG ReadyStrip™, pH 4-7, 7 cm (Bio-rad), Ready Gel Tris-HCl 4–15%, 

IPG well, 7cm (Bio-rad), agaróza (Sigma-Aldrich), ProQ Diamond (Life Technologies), 

Sypro Ruby (Bio-rad), metanol (Lachner), kyselina octová (Lachner), imidazol 

(Sigma-Aldrich), síran zinečnatý heptahydrát (Penta), acetonitril (Merck Millipore), 

Sequencing grade modified trypsin, porcine (Promega), 4-etylmorfolin (Sigma-Aldrich), TFA 

(kyselina trifluoroctová, z angl. Trifluoroacetic Acid) (Fluka), OLIGO™ R3 Bulk Media 

(Thermo Scientific), kyselina α-kyano-4-hydroxyskořicová (Sigma-Aldrich) 

4.2 Experimentální zvířata 

K experimentům jsem pouţívala liběchovská miniprasata, model Huntigtonovy choroby 

(obr. 5). Tato prasata vedle dvou alel endogenního prasečího huntingtinu nesou ještě jednu 

alelu lidského mutovaného huntingtinu a exprimují endogenní (prasečí) i transgenní (lidský) 

huntingtin ve srovnatelné míře (Baxa, Hruska-Plochan et al. 2013).
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Obrázek 5. Liběchovská miniprasata pouţitá k experimentům. 
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4.3 Příprava vzorků 

4.3.1 Odběr a kultivace mezenchymových kmenových buněk 

Kostní dřeň byla odebrána z křídla kyčelní kosti do PBS (z angl. Phosphate Buffer 

Saline) s přídavkem heparinu a fetálního bovinního séra. Centrifugací v separačním roztoku  

Ficoll-Paque PLUS byly buňky (tab .1) rozděleny na základě hustoty. Takto bylo izolováno 

z 10 ml kostní dřeně přibliţně 60 milionů mononukleárních buněk s ţivotností více neţ 95 % 

(měřeno na analyzátoru ViCELL, Beckman Coulter). Tyto buňky byly následně kultivovány 

při 37 °C v 5% CO2 po dobu přibliţně 3–4 týdnů, kaţdý třetí den proběhla výměna 

kultivačního media a při dosaţení konfluence byly adherentní buňky odděleny z kultivační 

misky 0,5% roztokem trypsinu s EDTA (5 minut, 37 °C) a přeneseny v omezeném mnoţství 

do misky nové. Po 3. pasáţování byly buňky sklizeny (trypsin/EDTA), 3× promyty PBS a 

suchá peleta buněk byla bezprostředně zamraţena v -80 °C (Necas, Planka et al. 2010). 

 

Tabulka 1. Experimentální zvířata pouţitá k odběru mezenchymových kmenových buněk. 

generace označení věk při odběru (měsíce) fenotyp pohlaví 

F0 
F808 26 WT ♂ 

F807 26 TG ♀ 

F1 

G117 16, 30 TG ♂ 

G118 24, 30 TG ♂ 

G122 24 WT ♀ 

F2 

K66 6 WT ♀ 

K65 6 TG ♀ 

K64 6 WT ♂ 

K63 6 TG ♂ 

K151 12 WT ♂ 

K150 12 TG ♂ 

F3 

L87 3, 4, 5 TG ♂ 

L88 3, 4, 5 WT ♂ 

L89 3, 4, 5 WT ♂ 

L98 3, 4, 5 TG ♂ 

nepříbuzná 

G102 16 WT ♀ 

G142 30 WT ♀ 

G143 30 WT ♀ 
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4.3.2 Odběr a kultivace fibroblastů 

Fibroblasty byly izolované z koţních štěpů experimentálních zvířat (G118 TG a G122 

WT, 25 měsíců). Koţní štěp byl opláchnut v 1 ml etanolu a následně v 1 ml PBS. Byl 

inkubován v 1,5 ml 10% Betadine v PBS 4 min při pokojové teplotě a následně 3× opláchnut 

v 1 ml PBS. Štěp byl přenesen na misku a nařezán. Drobné kousky tkáně byly přeneseny do 

6 ml kultivačního media s 10% fetálním bovinním sérem a streptomycinem a ponechány 

nejméně dva dny při 37 °C v 5% CO2. Při dosaţení konfluence byly buňky odděleny 

z kultivační misky 0,05% roztokem trypsinu s EDTA a přeneseny do nové misky. Po 

3. pasáţování byly fibroblasty sklizeny a uchovávány stejně jako MSC. 

4.3.3 Zpracování tkání 

Z usmrcených prasat (tab. 2) byl po proplachu ledovým PBS odebrán mozek a jednotlivé 

jeho části zamraţeny v tekutém dusíku a uchovávány v -80 °C. Vzorky mozečku 9měsíčních 

a 16měsíčních prasat byly připraveny nakrájením zamraţené tkáně na přístroji cryo-cut 

(CM 1950, Leica) při -20 °C na řezy o tloušťce 10 µm. Mozeček, striatum a mozková kůra 

24měsíčních prasat byly připraveny homogenizací čerstvě izolované tkáně v lyzačním pufru 

pomocí homogenizátoru podle Dounce. Homogenizaci mozečku a mozkové kůry jsme 

provedli 8 tahy homogenizátoru, striata 6 tahy v závislosti na mnoţství vaziva ve vzorku. 

Testikulární tkáň jsme získaly od kanců K8 TG a K54 WT stejným způsobem jako mozkovou 

tkáň 24měsíčních zvířat (7 tahy homogenizátoru). 

 

Tabulka 2. Experimentální zvířata pouţitá k odběru mozkové tkáně. 

generace označení 
věk při 

odběru 

(měsíce) 
fenotyp pohlaví typ mozkové tkáně 

F2 

K19 9 TG ♀ mozeček 

K17 9 WT ♀ mozeček 

K13 16 TG ♂ mozeček 

K9 16 WT ♂ mozeček 

K10 24 TG ♀ mozeček, striatum, mozková kůra 

K8 24 WT ♂ mozeček, striatum, mozková kůra 

K55 24 TG ♀ mozeček, striatum, mozková kůra 

K56 24 WT ♀ mozeček, striatum, mozková kůra 

K54 24 WT ♂ mozeček, striatum, mozková kůra 

nepříbuzné G363 24 WT ♀ mozeček, striatum, mozková kůra 
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4.3.4 Zpracování nervových kmenových buněk a spermií  

Nervové kmenové buňky (z angl. Neural Stem Cells, NSC) byly izolované z mozku 

40denních plodů miniprasat (FV4 WT a FV2 TG) z generace F2. NSC byly kultivovány 

(Skalnikova, Halada et al. 2007) a sklizeny stejně jako MSC a fibroblasty. 

Spermie odebrané transgenním (K15 a K150) a kontrolním (K151) kancům byly 

zamraţené v BTS (z angl. Beltsville Thawing Solution). Rozmrazili jsme je na ledu a 

propláchli 2 × 10 ml PBS (centrifugováno na 500g při 4°C 3 minuty). 

4.3.5 Extrakce proteinů 

K peletě MSC, NSC, fibroblastů a spermií jsem přidala lyzační pufr 1 (7M urea, 2M 

thiourea, 3% CHAPS, 2% NP-40, 5mM TCEP) s inhibitory proteáz (IP) a fosfatáz (IF) 

v poměru přibliţně 50 µl pufru na 1 milion buněk. Homogenizace čerstvě izolovaných mozků 

a varlat probíhala přímo v lyzačním pufru 1 s IF a IP. Ke kryořezům mozkové tkáně jsem 

přidala lyzační pufr 2 (50mM Tris-HCl, 250mM NaCl, 5mM Na2EDTA, 50mM NaF, 

1% Triton X-100, 1mM Na3VO4, 10% glycerol) s IF a IP, v poměru 200 µl na 50 kryořezů. 

Extrakce proteinů probíhala za mírné rotace 30 minut při 4 °C, následovala sonikace na ledu 

(10 minut) a centrifugace 15 minut na 20 000g při 4 °C (centrifuga Allegra X-22R, Beckman 

Coulter). V odebraném supernatantu byla změřena koncentrace proteinu (Pierce 660nm 

Protein Assay). Ke vzorku byl přidán pufr s SDS v redukujícím prostředí (LDS Sample 

Buffer, NuPAGE® Reducing Agent) a pro kompletní denaturaci byl zahříván 5 minut při 

95 °C. Takto připravený vzorek v koncentraci 2 mg/ml byl uchováván v -20 °C. 

4.4 Imunoblot 

4.4.1 Rozdělení a přenos proteinů 

Proteiny jsme nanášeli v mnoţství 10–20 µg. Vzorky byly rozděleny podle molekulové 

hmotnosti (z angl. Molecular Weight, MW) pomocí SDS-PAGE (z angl. Sodium Dodecyl 

Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis). Pouţila jsem 3–8% gradientový gel 

(NuPAGE® Novex® 3–8% Tris-Acetate Gel) a chlazený pufr s antioxidantem, který brání 

reoxidaci proteinů (NuPAGE® Tris-Acetate SDS Running Buffer, NuPAGE® Antioxidant). 

Elektroforéza běţela při konstantních 125 V. Gel byl po ukončení elektroforézy ekvilibrován 

10 minut v pufru, který podporuje přenos velkých proteinů na membránu (25mM Tris-HCl, 

125mM glycin, 0,1% SDS, 20% metanol, pH 8,1–8,4). Poté byly proteiny přeneseny 
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na nitrocelulózovou nebo PVDF (z angl. Polyvinylidene Difluoride) membránu pomocí 

aparatury iBlot (iBlot dry blotting system, Life Technologies). 

4.4.2 Značení a detekce proteinů 

Membrána byla blokována 1 hodinu 5% mlékem nebo 5% BSA (z angl. Bovine Serum 

Albumin) v TTBS (z angl. Tris- Tween Buffered Saline) (136mM NaCl, 0,0005% Tween, 

2M Tris-HCl, pH 7,6) pro zaplnění míst neobsazených proteiny vzorku, kam se nespecificky 

váţou protilátky. Následovala inkubace s primární protilátkou (tab. 3) v blokačním roztoku 

přes noc při 4 °C a poté byla membrána promyta v roztoku TTBS při pokojové teplotě  

3 × 10 minut (odstranění nenavázané protilátky). Pro detekci signálu byla membrána 

inkubována 1 hodinu při pokojové teplotě se sekundární druhově-specifickou protilátkou 

(tab. 3) s konjugovanou křenovou peroxidázou (z angl. Horseradish Peroxidase, HRP) v 5% 

mléku v TTBS. Po dalším promývacím kroku 3 × 10 minut v TTBS (odstranění nenavázané 

sekundární protilátky) následovala 5minutová inkubace se substrátem pro enzym HRP 

a generovaný chemiluminiscenční signál byl zachycen na fotografický film. 

 

Tabulka 3. Seznam pouţívaných protilátek. 

cílový protein 
primární 

protilátka 
výrobce kat. číslo ředění druh 

celkový β-catenin anti-β-catenin Sigma-Aldrich C2206 1:10 000  rabbit 

fosfo-β-catenin 
anti-phospho 

S33+S37 

β-catenin 
Abcam ab53050 

1:3 000  

(v BSA) 
rabbit 

β-tubulin anti-β-tubulin Sigma-Aldrich T4026 1:20 000  mouse 

 
endogenní  

huntingtin 
 

transgenní 

huntingtin 

 

AB1 (DiFiglia, Sapp et al. 1995) 1:1 000  rabbit 

nucleophosmin 
anti-

nucleophosmin 
Life 

Technologies 
32-5200 1:1 000 mouse 

 
sekundární 

protilátka 
výrobce kat. číslo ředění druh 

rabbit IgG 
Peroxidase 
AffiniPure 

Jackson 

Laboratory 
711-035-152 1:10 000  donkey 

mouse IgG 
Peroxidase 
AffiniPure 

Jackson 

Laboratory 
715-035-151 1:10 000  donkey 
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Signál byl denzitometricky vyhodnocen v programu Quantity One 4.6.5 (Bio-rad) 

a statisticky vyhodnocen minimálně ze 3 nezávislých experimentů (n ≥ 3) pomocí softwaru 

GraphPad Prism 5.01. U generace F1, F2 a F3 (MSC: G117, G118, K63–66, L87–9, L98, 

tab. 1; mozková tkáň: K54, K55, K56, tab. 2) bylo moţné vyuţít také biologické repliky  

(b = 2–3), tzn. materiál odebraný z několika zvířat ze stejného nebo blízkého vrhu s velmi 

podobným genetickým pozadím. 

Na základě konzultace jsme ke statistickému vyhodnocení získaných výsledků pouţili 

neparametrický test Mann-Whitney-Wilcoxon (k porovnání fenotypu) a test two-way 

ANOVA (porovnání více proměnných: fenotyp a věk nebo cílová tkáň), které jsou 

implementovány v programu GraphPad Prism.  
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4.5 Izolace fosfoproteinů 

β-catenin se v buňkách nachází ve stabilizované formě (strukturní/signální molekula) 

nebo ve fosforylovaném stavu (určený k degradaci). Pomocí komerčního kitu 

(PhosphoProtein Purification Kit) jsme izolovali s vyuţitím afinitní chromatografie 

fosforylované proteiny ze vzorku mezenchymových kmenových buněk (F808 WT 25 měsíců, 

F807 TG 26 měsíců, K151 WT 13 měsíců). Z přibliţně10 milionů
 
buněk jsme extrahovali 

proteiny. Změřili jsme jejich koncentraci ve vzorku (Pierce 660 nm Protein Assay) a 2,5 mg 

proteinů jsme naředili na koncentraci 0,1 mg/ml (tato koncentrace by měla zajistit, ţe budou 

všechny fosfátové skupiny dosaţitelné během purifikace). Vzorek s proteiny jsme nanesli na 

kolonku, ve které došlo k navázání proteinů s negativně nabitými fosfátovými skupinami. 

Frakci nefosforylovaných proteinů, která kolonkou protekla (z angl.Flow Through, FT), jsme 

zachytili do zkumavky. Kolonku jsme 4× promyli elučním pufrem, který uvolňuje 

fosforylované proteiny navázané na kolonce. Tyto navázané frakce (z angl. Bound, B) jsme 

zachytili do nové zkumavky. Frakci FT i B jsme zakoncentrovali pomocí precipitace 

acetonem. Ke 400 µl vzorku jsme přidali 1600 µl chlazeného 100% acetonu (-20 °C), nechali 

1 hodinu precipitovat v -20 °C, centrifugovali 15 minut na 14 000g při 4 °C (Allegra X-22R) 

a peletu proteinů jsme vysušili na speedvacu (10 minut) (CentriVap Acid-Resistant Benchtop 

Concentrator, Labconco). Proteinovou peletu jsme rozpustili v lyzačním pufru 1 (7M urea, 

2M thiourea, 3% CHAPS, 2% NP-40, 5 mM TCEP) s IP a IF, změřili jsme koncentraci 

proteinů (Pierce 660nm Protein Assay) a připravili vzorek s SDS pufrem v redukujícím 

prostředí (LDS Sample Buffer, NuPAGE® Reducing Agent) na imunoblot. Ve vzorku jsme 

pomocí imunoblotu detekovali celkový β-catenin a fosfo-β-catenin. 
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4.6 Izolace cytoplazmatických a jaderných proteinů 

Pomocí dalšího komerčně dostupného kitu (NE-PER
®
Nuclear and Cytoplasmic 

Extraction Reagents) jsme izolovali jaderný extrakt od cytoplazmatického. K  peletě 

mezenchymových kmenových buněk (K64 WT a K63 TG, odběr ve věku 12 měsíců) jsme 

přidali chlazený pufr I, důkladně promíchali pomocí třepačky vortex tak, aby se peleta 

rozpustila a nechali 10 minut na ledu. Ke vzorku jsme přidali chlazený pufr II, promíchali 

pomocí třepačky vortex a nechali 1 minutu na ledu. Vzorek jsme centrifugovali na 16 000g 

5 minut při 4 °C (Allegra X-22R). Supernatant obsahující cytoplazmatický extrakt jsme 

přenesli do čisté zkumavky a nechali na ledu. Peletu jader jsme rozpustili v chlazeném pufru 

III a nechali 40 minut na ledu, přičemţ jsme kaţdých 10 minut vzorek promíchali pomocí 

třepačky vortex.  

Během této doby popraskaly jaderné membrány. Centrifugovali jsme vzorek na 16 000g 

10 minut při 4 °C. Supernatant obsahující jaderný extrakt jsme přenesli do čisté zkumavky. 

Z cytoplazmatického extraktu (CE) i jaderného extraktu (JE) jsme připravili vzorky s SDS 

pufrem v redukujícím prostředí (LDS Sample Buffer, NuPAGE® Reducing Agent) a pomocí 

imunoblotu detekovali β-catenin a huntingtin. Jako cytoplazmatickou kontrolu jsme pouţili 

protilátku na β-tubulin nacházející se výhradně v mimojaderných částech buňky (cytoplazma, 

cytoplazmatická membrána, mikrotubulární struktury cytoskeletu) (The Human Protein Atlas 

[online] 2013-03-11 [cit. 2013-04-30: http://www.proteinatlas.org/search/beta+tubulin). Jako 

jadernou kontrolu jsme pouţili protilátku na nucleophosmin, který se nachází převáţně 

v jádře a jadérkách (The Human Protein Atlas [online] 2013-03-11 [cit. 2013-04-30]: 

http://www.proteinatlas.org/search/nucleophosmin). 
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4.7 Kvantitativní proteomická analýza 

4.7.1 2-D elektroforéza 

Pro separaci proteinů z mezenchymových kmenových buněk 8měsíčních prasat (K66 

WT, K65 TG) jsme pouţili mini 2-D elektroforézu (2-DE). Z buněk jsme extrahovali proteiny 

pomocí lyzačního pufru 1 (7M urea, 2M thiourea, 3% CHAPS, 2% NP-40, 5mM TCEP) s IP  

a IF a přidali v poměru 1:2 k rehydratačnímu pufru (7M urea, 2M thiourea, 4% CHAPS, 0,8% 

BPB) s IP, IF, redukčním činidlem DeStreak (200 mM) a amfolyty (2%), které zajišťují 

vytvoření stabilního pH gradientu. Proteiny jsme rozdělili v první dimenzi podle jejich 

izoelektrického bodu (z angl. Isoelectric Point, pI) a v druhé dimenzi podle jejich molekulové 

hmotnosti. Proteiny jsme nanášeli v mnoţství 20 µg (analytické gely pro vyhodnocení 

v programu Redfin, experiment I.) nebo 500 µg (preparativní gely pro hmotnostní 

spektrometrii, experiment II.) aktivní rehydratací se vzorkem při 50 V přes noc při pokojové 

teplotě. Gradient pH 4–7 jsme zvolili proto, ţe primárně sledovaný β-catenin má pI 5,53 a 

také proto, ţe pI naprosté většiny proteinů se nachází právě v tomto rozsahu. Při izoelektrické 

fokusaci (IEF) jsme aplikovali maximální napětí 5 000 V a celkovou fokusaci minimálně 

10 000 Vh. Po IEF jsme inkubací s ekvilibračním roztokem (6M urea, 4% SDS, 30% 

glycerol, 50mM Tris, 0,8% BPB) převedly proteiny ve stripu do prostředí pro SDS-PAGE a 

opětovnou redukcí a alkylací zabránili jejich reoxidaci. Pro experiment I. (kvantitativní 

porovnání proteinů) jsme pouţili ekvilibrační roztok I. obsahující 100mM DeStreak, který je 

schopen redukce i následné alkylace proteinů. Pro experiment II. (identifikaci proteinů 

pomocí hmotnostní spektrometrie) jsme pouţili dvoukrokou ekvilibraci, místo činidla 

DeStreak jsme pouţili 65mM dithiotreitol jako redukční činidlo a následně 216mM 

jodacetamid jako alkylační činidlo. K rozdělení proteinů v druhém rozměru podle molekulové 

hmotnosti jsme pouţili SDS-PAGE na 4–15% gradientových gelech. Elektroforéza běţela při 

konstantních 10 mA na gel (max. 180 V). 

Kvantitativní porovnání proteinů jsme provedli po obarvení fluorescenční barvou 

ProQ Diamond, která zviditelní fosforylované proteiny, a následně barvou Sypro Ruby, která 

váţe všechny proteiny nezávisle na jejich modifikaci a patří mezi nejcitlivější barvy. 

Vyhodnocení jsme provedli pomocí softwaru REDFIN 3.3.2 Solo (Ludesi). Nejprve jsme 

porovnali míru fosforylace proteinů, následně pak hladinu všech proteinů. Tento přístup 

umoţnil odlišit různou míru fosforylace od změny hladiny celkového proteinu. 
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4.7.2 Hmotnostní spektrometrie 

Preparativní gely určené pro hmotnostní spektrometrii (z angl. Mass Spectrometry, MS) 

jsme obarvili zinkem (20 minut fixace 50% metanolem + 5% kyselinou octovou,  

2 × 15 minut promytí vodou, 15 minut 0,2M imidazol + 0,1% SDS, oplach vodou,  

30–60 sekund 0,2M síran zinečnatý heptahydrát) (Hardy and Castellanos-Serra 2004). 

Z preparativních 2-DE gelů jsme vyřezali diferenční spoty, odbarvili je roztokem glycinu 

(chelatace zinku) (50mM Tris-HCl, 200mM glycin, 30% acetonitril (ACN), pH 8,3, 

10 minut), důkladně promyli nejprve 2 × 50 mM Tris-HCl a poté opakovanými oplachy 

v nadbytku ACN nebo vody. Gel jsme vysušili na speedvacu (10 minut) a rehydratovali 

v bazickém pufru (25mM ethylmorfolin, 5% ACN) s proteázou (33 ng/µl trypsin). Po 

inkubaci při 37 °C (16 hodin) jsme štěpení proteinů na peptidy zastavili přídavkem 5% TFA 

v ACN (okyselení a převedení do silně organického prostředí). Směs peptidů jsme zbavili solí 

pomocí kolonek plněných reverzní fází R3  (Gobom, Nordhoff et al. 1999). Přečištěné 

a zakoncentrované peptidy jsme nanesli na destičku MALDI (z angl. Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization) a převrstvili matricí (kys. α-kyano-4-hydroxyskořicová). Spektra 

peptidů jsme měřili hmotnostním spektrometrem Ultraflex III MALDI TOF/TOF 

s technologií LIFT pro MS/MS analýzu (Bruker Daltonics). Interní kalibrace na 

monoizotopické [M+H]
+
 produkty autoproteolýzy trypsinu (842,5 a 2211,1 Da) umoţnila 

databázové vyhledávání s chybou 20–30 ppm. Po vyloučení známých kontaminací (autoštěpy 

trypsinu, keratiny, aktin, apod.) jsme vyhledávali proteiny pomocí MASCOT v databázi 

Swiss-Prot. Seznam experimentálně naměřených hodnot m/z byl vyhledáván 

s předpokládanou karbamidomethylací cysteinu (výsledek alkylace jodacetamidem) a také 

modifikacemi, které doprovází zpracování vzorků (oxidace methionu, acetylace proteinu 

v N-koncové části). 

V případě neprůkazné identifikace pomocí MS (měření m/z peptidů), byla pro ověření 

provedena analýza MS/MS (měření m/z peptidových fragmentů). Tyto experimenty jsme 

prováděli ve spolupráci s Laboratoří charakterizace molekulární struktury 

v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. 
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5 Výsledky 

5.1 Charakterizace liběchovských miniprasat 

5.1.1 Exprese β-cateninu v tkáních liběchovských miniprasat 

Ke sledování hladiny β-cateninu jsem zvolila metodu imunoblot zaloţenou na detekci 

cílového proteinu po rozdělení podle MW a přenosu na membránu pomocí protilátek. Tato 

metoda umoţňuje semikvantitativně porovnávat hladinu proteinu ve vzorcích. 

V první řadě jsme testovali různé druhy buněk a tkání na expresi β-cateninu. Zvolili jsme 

mezenchymové kmenové buňky (izolované z kostní dřeně) a fibroblasty (izolované z kůţe), 

k jejichţ odběru není nutné zvíře usmrtit. Protoţe Huntingtonova choroba je 

neurodegenerativní onemocnění, analyzovali jsme také mozkovou tkáň. Primárně striatum a 

mozkovou kůru, kde dochází v průběhu nemoci k největšímu poškození, a také mozeček, ve 

kterém by podle databáze proteinatlas.org měl být β-catenin exprimován ve velké míře. 

U nervových kmenových buňek izolovaných ze 40denních plodů jsme také očekávali velkou 

expresi β-cateninu, neboť NSC jsou proliferující buňky s velmi aktivní Wnt dráhou 

(Caricasole, Bakker et al. 2005). Protoţe u transgenních kanců F1 generace byl patrný fenotyp 

Huntingtonovy choroby v podobě zhoršené funkce spermií (Baxa, Hruska-Plochan et al. 

2013), otestovali jsme také spermie a testikulární tkáň. 

Ve všech těchto tkáních jsme pomocí imunoblotu analyzovali přítomnost β-cateninu  

a β-tubulinu, který jsme pouţívali pro kontrolu stejného mnoţství proteinu ve vzorku 

(kontrola nanášky) (obrázek 6). Ačkoli samotný β-catenin má molekulovou hmotnost 85 kDa, 

dostupné protilátky váţou β-catenin o MW přibliţně 94 kDa, zřejmě z důvodu velkého 

mnoţství potenciálních modifikací. V MSC, testikulární tkáni, fibroblastech a NSC byly 

detekovatelné dvě formy β-cateninu s rozdílnou molekulovou hmotností. Jediná forma β-

cateninu odpovídající svou velikostí ↓MW formě β-cateninu byla patrná ve všech tkáních 

mozku (kůra, mozeček i striatum). Ve spermiích jsme β-catenin nedetekovali, ačkoli β-tubulin 

ve vzorku byl. Nejednalo se tedy o chybné zpracování buněk.  
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Obrázek 6. Exprese β-cateninu v různých tkáních liběchovských miniprasat.  

Analyzovali jsme expresi proteinu β-catenin pomocí imunoblotu a specifické protilátky. β-tubulin 

jsme pouţívali jako kontrolu nanášky proteinů. (WT, wild-type jedinec; TG, transgenní jedinec; 

MSC, mezenchymové kmenové buňky; NSC, nervové kmenové buňky; MW, molekulová hmotnost). 

 

5.1.2 Buněčná lokalizace huntingtinu a β-cateninu 

Dále jsme zjišťovali, kde v buňce se primárně vyskytuje β-catenin. K tomu jsme vyuţili 

protokol k izolaci cytoplazmatického a jaderného extraktu. Pomocí kombinace pufrů, které 

selektivně rozbíjí cytoplazmatické nebo jaderné membrány, jsme izolovali z MSC 

12měsíčních transgenních a wild-type jedinců dvě frakce, cytoplazmatický extrakt (CE) 

a jaderný extrakt (JE). Kromě β-cateninu jsme v těchto frakcích detekovali pomocí 

imunoblotu i protein huntingtin v jeho endogenní i mutované formě a také β-tubulin 

a nucleophosmin (obrázek 7). β-tubulin nám slouţil jako cytoplazmatická kontrola, 

nucleophosmin jako jaderná kontrola. 

Ukázalo se, ţe endogenní i mutovaný huntingtin jsou lokalizovány především 

v cytoplazmě. Výskyt v jádře, jak je patrný na obrázku 7, je pravděpodobně způsoben 

nedokonalou izolací jader z buněčného extraktu (kontaminace β-tubulinu v jaderném extraktu 

byla přibliţně 23 %, kontaminace huntingtinu 14 %). Huntingtin se tedy s nejvyšší 

pravděpodobností v jádře nevyskytuje. Z grafu 1 je zřejmé, ţe lokalizace β-cateninu o ↓MW 

(spodní band) není závislá na přítomnosti mutovaného huntingtinu, vyskytuje se více 

v cytoplazmě oproti jádru a jeho hladina je ve všech vzorcích signifikantně vyšší oproti jeho 

↑MW formě (horní band). ↑MW β-catenin naproti tomu vykazuje stejnou lokalizaci v jádře  

i v cytoplazmě wild-type buněk, ale přesouvá se do jádra u buněk transgenních (obr. 8). 
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Obrázek 7. Lokalizace proteinů v buňce.  

Pomocí imunoblotu jsme analyzovali lokalizaci endogenního i transgenního huntingtinu  a β-cateninu 

v buňce (cytoplazma vs. jádro MSC). β-tubulin jsme pouţili jako cytoplazmatickou kontrolu, 

nucleophosmin jako jadernou kontrolu. (WT, wild-type buňky; TG, transgenní buňky; CE, 

cytoplazmatický extrakt; JE, jaderný extrakt) 

 

 

Obrázek 8. Lokalizace huntingtinu a β-cateninu v buňce. 

(WT, wild-type buňky; TG, transgenní buňky; CE, cytoplazmatický extrakt; JE, jaderný extrakt) 
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5.1.3 Fosforylace β-cateninu 

Podle literatury dochází k hromadění fosforylovaného β-cateninu u transgenních zvířat 

vlivem přítomnosti mutovaného huntingtinu (Godin, Poizat et al. 2010). Abychom zjistili, 

která ze dvou námi detekovaných forem β-cateninu představuje fosforylovaný protein, 

izolovali jsme fosfoproteiny z komplexního vzorku proteinů extrahovaných z MSC 

miniprasat. Získali jsme tak tři frakce, celkový protein, nefosforylovanou frakci a frakci 

fosfoproteinů. V těchto vzorcích jsme pomocí imunoblotu detekovali β-catenin a 

fosfo-β-catenin (obrázek 9). Denzitometrickým vyhodnocením jsme odhalili, ţe ve frakci 

nefosforylovaných proteinů je sice patrný band β-cateninu o niţší MW, ale jeho intenzita je 

mnohem výraznější u frakce fosfoproteinů. Co je ale důleţitější, β-catenin s vyšší MW ve 

frakci fosfoproteinů úplně chybí a není tedy s nejvyšší pravděpodobností fosforylovaný, coţ 

potvrdila také protilátka specifická pro β-catenin fosforylovaný na serinu 33 a 37. Tyto 

výsledky tedy dokazují, ţe abundantnějsí forma β-cateninu nacházející se převáţně 

v cytoplazmě, je fosforylovaná, zatímco méně zastoupený β-catenin, který se akumuluje v 

jádře transgenních buněk, fosforylovaný není. 

  
Obrázek 9. Detekce β-cateninu ve frakcích po izolaci fosfoproteinů. 

Celkový protein (z angl. Total Protein, TP), který jsme nanesli na kolonku, se rozdělil na dvě frakce. 

Frakce B jsou navázané fosfoproteiny (z angl. Bound, B), frakce FT jsou proteiny nefosforylované, 

které kolonkou protekly bez navázání (z angl. Flow Through, FT). Ve všech frakcích jsme pomocí 

imunoblotu detekovali celkový β-catenin a β-catenin fosforylovaný na S33+S37.  



39 

 

5.2 Exprese β-cateninu v mezenchymových kmenových 

buňkách 

K porovnání exprese β-cateninu v různém stáří prasat jsme si vybrali MSC, protoţe 

mozková tkáň, NSC a varlata jsou dostupné pouze po usmrcení prasete. Sestavili jsme 

věkovou řadu od 3 měsíců, coţ je spodní věková hranice pro provedení celkové anestezie a 

odběr kostní dřeně, aţ po 30 měsíců, coţ byl věk nejstarších kanců v době, kdy probíhal 

poslední odběr vzorků pro analýzu. V kaţdém věkovém období jsme analyzovali minimálně 

jeden pár transgenní × wild-type ve třech nezávislých pokusech. U zvířat ve věku 3, 4, 5 a 6 

měsíců jsme měli k dispozici také dvě biologické repliky (b = 2), tzn. dva páry jedinců se 

stejným nebo blízkým genetickým pozadím (obr. 5). U několika párů jsme provedli 

opakovaný odběr v různém věku (L87-89, L98, G117, G118). 

5.2.1 Celkový β-catenin v průběhu ontogeneze 

Změny v hladině proteinu byly patrné pouze u ↑MW β-cateninu, kde docházelo 

k výraznému poklesu u 6 a 26měsíčních transgenních miniprasat (obr. 10). Hladina ↓MW 

β-cateninu se s věkem významně neměnila. 

 

 

Obrázek 10. Exprese β-cateninu v MSC odebraných ze zvířat různého věku. 

Pomocí imunoblotu jsme detekovali celkový β-catenin a denzitometricky vyhodnotili změny 

v hladině↓MW a ↑MW formy. (WT, wild-type jedinec; TG, transgenní jedinec, normalizace na 

hladinu tubulinu)  



40 

 

Při opakovaném odběru jsme zjistili, ţe u zvířat ve věku 3–5 měsíců nedochází 

k akumulaci β-cateninu (obr. 10). Zajímavé bylo porovnání hladiny β-cateninu ve vyšším 

věku (obr. 11), kde byl při opakovaném odběru patrný významný nárůst ↑MW formy 

β-cateninu u transgenních kanců s věkem. U kance G118 zároveň významně roste i hladina 

↓MW formy β-cateninu. 

 

 

 

 

Obrázek 11. Rozdíly v hladině β-cateninu v průběhu ontogeneze. 

Pomocí imunoblotu jsme detekovali celkový β-catenin a denzitometricky vyhodnotili změny 

v hladině↓MW a ↑MW formy u nejstarších zvířat ze stejného vrhu. (WT, wild-type jedinec; TG, 

transgenní jedinec; normalizace na hladinu tubulinu)  
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5.2.2 Fosfo-β-catenin v průběhu ontogeneze 

Pomocí imunoblotu jsme také analyzovali hladinu fosfo-β-cateninu u nejmladších  

a nejstarších miniprasat ve věku 3 měsíce a 30 měsíců (obr. 12). Ţádný rozdíl v hladině 

fosforylovaného β-cateninu však nebyl patrný, coţ potvrdilo negativní výsledek u ↓MW 

cytoplazmatické formy β-cateninu těchto buněk. 

 

 

 

 

Obrázek 12. Hladina fosfo-β-cateninu v MSC odebraných ze zvířat v různém věku. 

Pomocí imunoblotu a specifické protilátky jsme detekovali fosforylaci β-cateninu na serinu 33 a 37. 

(WT, wild-type jedinec; TG, transgenní jedinec; normalizace na hladinu tubulinu)  
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5.3 Exprese β-cateninu v mozkové tkáni 

5.3.1 Mozečkový huntingtin a β-catenin v průběhu ontogeneze 

Pro analýzu mozkové tkáně jsme měli k dispozici jen omezené mnoţství jedinců. Ve 

věku 9 a 16 měsíců to byl jeden pár WT × TG, u 24měsíčních prasat jsme měli k dispozici tři 

páry WT × TG, tedy 3 biologické repliky (jedinci se stejným nebo blízkým genetickým 

pozadím). 

Na rozdíl od MSC jsme v mozkové tkáni detekovali pouze jednu formu β-cateninu, a to 

fosforylovanou ↓MW formu. Zatímco u WT dochází k hromadění β-cateninu s věkem, u TG 

je patrný mírný pokles. Stejně jako u MSC se tedy β-catenin s vyšším věkem u TG jedinců 

nehromadí. Zjistili jsme také, ţe na rozdíl od endogenní formy proteinu hladina mutovaného 

huntingtinu v mozečku nejstarších zvířat signifikantně stoupá (obr. 13). 

 

 

Obrázek 13. Exprese proteinů v mozečku zvířat usmrcených v různém věku.  

Pomocí imunoblotu jsme analyzovali hladinu endogenního a transgenního huntingtinu a β-cateninu. 

(WT, wild-type jedinec; TG, transgenní jedinec, normalizace na hladinu tubulinu)  



43 

 

5.3.2 Huntingtin a β-catenin v různých oddílech mozku 

Mozkovou tkáň miniprasat usmrcených ve věku 24 měsíců, 3 páry WT a TG (b = 3), 

jsme podrobili analýze. K dispozici jsme měli tři druhy tkáně, mozeček, striatum a mozkovou 

kůru. Pomocí imunoblotu a specifických protilátek jsme detekovali hladinu β-cateninu 

celkového a fosforylovaného i endogenního a transgenního huntingtinu. 

Zjistili jsme, ţe hladina endogenní formy huntingtinu klesá ve striatu WT i TG 

miniprasat, zatímco mutovaný huntingtin se nachází ve všech tkáních těchto zvířat ve 

srovnatelné míře. U WT jedinců nebyly mezi tkáněmi významné rozdíly, avšak ve striatu TG 

jedinců docházelo k významnému poklesu β-cateninu i fosfo-β-cateninu (obr. 14). 

 

 

Obrázek 14. Hladina proteinů v různých oddílech mozku. 

U 24 měsíčních miniprasat jsme detekovali endogenní i mutovaný huntingtin, celkový β-catenin  

a β-catenin fosforylovaný na S33+ S37.(WT, wild-type jedinec; TG, transgenní jedinec; M, mozeček; 

S, striatum; MK, mozková kůra, normalizace na hladinu tubulinu)  
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5.4 Úloha dalších proteinů při rozvoji Huntingtonovy choroby 

K analýze dalších proteinů jsme pouţili metodu mini 2-D elektroforézy (2-DE). 

K experimentu jsme pouţili MSC odebrané z 8měsíčních zvířat (K66 WT a K65 TG), 

od kaţdého jedince jsme měli k dispozici 4 biologické repliky (buňky, které byly po odběru 

kultivovány nezávisle). Z buněk jsme extrahovali proteiny, které jsme rozdělili pomocí IEF 

(podle pI v gradientu pH 4–7) a dále pak pomocí SDS-PAGE (podle MW). V první řadě jsme 

fluorescenčně zviditelnili fosforylované proteiny a porovnali míru této posttranslační 

modifikace proteinů. Následně jsme obarvili všechny proteiny těchto buněk (stejné gely)  

a porovnali celkovou hladinu proteinů (obr. 15). Tento přístup umoţnil odlišit různou míru 

fosforylace od změny hladiny celkového proteinu. 

 

 

Obrázek 15. Reprezentativní 2-DE gely. 

V levém obrázku jsou zviditelněné všechny proteiny buněk MSC v gradientu pH 4–7, v pravé části 

jsou pouze proteiny fosforylované. 

 

Porovnáním 2-DE gelů se nám podařilo mezi WT a TG nalézt 14 spot s rozdílnou 

intenzitou na úrovni celkového proteinu a 12 s rozdílnou intenzitou na úrovni fosforylace 

(z celkového počtu 440 spot detekovaných na kaţdém gelu). Z těchto spot se po zviditelnění 

reverzním barvením podařilo pomocí MS identifikovat 4 proteiny, jejichţ změna se týkala 

pouze stavu fosforylace. Jak je vidět na obrázku 10 a v tabulce 4, u TG jedince jsme odhalili 

významný nárůst fosforylace proteinů: vimentin (UniprotKB Accession: P02543, 

MW 54 kDa, pI 5,1), radixin (UniprotKB Accession: P26044, MW 69 kDa, pI 6,0), profilin 

(UniprotKB Accession: Q95304, MW 7 kDa, pI 4,5) a tropomyosin β (UniprotKB Accession: 

A1X899, MW 33 kDa, pI 4,6). 
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Obrázek 16. Proteomická charakterizace buněk MSC pomocí 2-DE a MALDI-TOF/TOF.  

Identifikované proteiny se stejnou hladinou na úrovni celkového proteinu, ale různou mírou 

fosforylace (fosfo-protein), doplněné o grafy vytvořené ve vyhodnocovacím softwaru REDFIN.  

(WT, wild-type; TG, transgenní jedinec) 
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Tabulka 4: Proteiny s rozdílným stavem fosforylace u buněk MSC. 

 

VIMENTIN TG/WT hodnota p (Mann-Whitney) 

celkový protein 1,01 0,8857 

fosfo-protein +3,62 0,0286 

RADIXIN TG/WT hodnota p (Mann-Whitney) 

celkový protein 1,34 0,2000 

fosfo-protein +3,45 0,0571 

PROFILIN TG/WT hodnota p (Mann-Whitney) 

celkový protein 1,24 0,2000 

fosfo-protein +2,74 0,0286 

TROPOMYOSIN β TG/WT hodnota p (Mann-Whitney) 

celkový protein 1,05 0,8857 

fosfo-protein +9,04 0,0286 
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6 Diskuze 

Neurodegenerativní onemocnění mají v dnešní době enormní dopad na lidskou populaci,  

a je proto mimořádně důleţité studovat mechanismy, které by pomohly lépe objasnit jejich 

patologii. Důleţitým krokem v přenosu výsledků ze základního výzkumu do klinické praxe je 

vyuţití zvířecích modelů. K odhalení mechanismů patologie, pozorování příznaků  

a testování některých léčebných postupů se s oblibou vyuţívají modely hlodavců. Tyto 

modely však nejsou příliš vhodné k posouzení účinnosti terapie včetně neţádoucích účinků. 

Pro dlouhodobější hodnocení léčby a testování neurochirurgických postupů invazivnějšího 

charakteru (buněčná terapie nebo aplikace virových vektorů) se vyuţívají velké zvířecí 

modely. Jedním z takových modelů je liběchovské miniprase vytvořené v Ústavu ţivočišné 

fyziologie a genetiky AV ČR. 

Liběchovská miniprasata představují transgenní model Huntingtonovy choroby. Toto 

váţné, autozomálně dominantně dědičné, neurodegenerativní onemocnění je klinicky 

charakterizováno progresivním poškozením motorických a kognitivních funkcí. Onemocnění 

je způsobené mutací genu pro protein huntingtin a následnou expanzí polyQ řetězce tohoto 

proteinu, coţ vede k rozsáhlým změnám především nervové tkáně, s největším dopadem 

na oblast striata a mozkové kůry. Liběchovská miniprasata exprimují v různých oblastech 

mozku a také v periferních tkáních N-koncovou část lidského mutovaného huntingtinu. 

Přestoţe doposud nebyla u transgenních zvířat prokázána přítomnost agregátů mutovaného 

huntingtinu, jako je tomu u pacientů v pokročilých stádiích HN, překvapivým zjištěním byla 

klesající plodnost kanců způsobená sníţeným počtem spermii a schopností penetrace. 

Většina látek pouţívaných v léčbě HN je určena pouze k potlačení příznaků onemocnění  

a zvýšení kvality ţivota pacientů. Testována je celá řada terapeutických postupů, přičemţ 

nejvíce nadějí je vkládáno do strategie tlumení exprese mutovaného huntingtinu. Pro 

sledování změn vyvolaných přítomností mutovaného huntingtinu a následné hodnocení 

účinků experimentální léčby (presymptomatické) je však nezbytné nalézt vhodné bioznaky. 

Ve svém výzkumu jsem se soustředila na protein β-catenin, jehoţ akumulace v důsledku 

narušené degradace byla u HN prokázána. 

β-catenin se účastní mezibuněčné adheze (funkce strukturní) a regulace transkripce 

v jádře (Wnt signální dráha). Nerovnováha mezi strukturní a signální funkcí β-cateninu vede 

k váţným poruchám ve vývoji a můţe také způsobit abnormální proliferaci buněk během 

nádorového bujení. Zatímco v některých fázích vývoje je zapotřebí aktivace Wnt signalizace  
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(např. při diferenciaci nervových buněk) a jindy naopak inhibice (např. při vývoji varlat), 

důleţitou úlohu má hladina β-cateninu také při proliferaci prekurzorových buněk. 

V cytoplazmě je hladina β-cateninu (nově syntetizovaného i uvolněného 

z mezibuněčných spojů) přísně regulována pomocí destrukčního komplexu. Volný 

cytoplazmatický β-catenin je ihned rozpoznán proteiny destrukčního  komplexu a dochází 

k jeho fosforylaci, která dává signál pro degradaci β-cateninu pomocí UPS. Fosforylace 

navíc sniţuje afinitu β-cateninu k jeho vazebným partnerům. 

Cílem UPS degradace je také mutovaný huntingtin nacházející se v důsledku 

prodlouţení polyQ v nesprávné konformaci. Úsek polyQ je však důvodem, proč UPS 

není schopen mutovaný huntingtin degradovat a tyto řetězce se tak při HN hromadí a tvoří 

agregáty. Huntingtin za fyziologických podmínek interaguje přímo s β-cateninem 

a prodlouţení úseku polyQ má za následek narušení této interakce, přičemţ je narušena také 

vazba β-cateninu s destrukčním komplexem. Bylo zjištěno, ţe fosforylace probíhá beze 

změny a β-catenin se hromadí v cytoplazmě ve fosforylovaném stavu. Není však translokován 

do jádra. 

Rozhodli jsme se tedy podívat na hladinu β-cateninu v různých tkáních liběchovských 

miniprasat v průběhu ontogeneze. Model miniaturního prasete byl vybrán především pro jeho 

dlouhou dobu ţivota. Předpokládá se, ţe nástup příznaků u něj bude na rozdíl od modelu myší 

pozvolnější. 

Zjistili jsme, ţe v buňkách, které se aktivně dělí (MSC, fibroblasty, NSC a buňky varlat) 

jsou detekovatelné dvě formy β-cateninu s rozdílnou molekulovou hmotností. Pro ověření 

specifity protilátky jsme pouţili dostupnou verzi nástroje Protein Blast 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), který disponuje rozsáhlou databází proteinů, včetně 

různých orthologů. Proces vyhledávání sekvence, kterou cílí pouţitá protilátka, však neodhalil 

významnou shodu s jiným proteinem. S nejvyšší pravděpodobností se tedy jedná o protilátku 

detekující protein β-catenin specificky. Rozdíl v hmotnosti různých forem β-cateninu je ale 

nepatrný (pouze několik kDa), coţ by mohlo poukazovat na posttranslační modifikaci nebo 

navázání velmi malého proteinu. V redukujícím prostředí a v přítomnosti denaturačního SDS 

je však zachování komplexu s dalším proteinem velmi nepravděpodobné, neboť důsledkem 

denaturace a redukce disulfidových vazeb dochází k rozrušení terciárních  

a kvartérních struktur a v naprosté většině případů migrují proteiny v akrylamidovém gelu 

jako jednotlivé molekuly. 
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Analýzou spermií se potvrdil náš předpoklad, ţe v dospělých buňkách s velmi úzce 

specifikovanou funkcí není protein β-catenin zapotřebí. Překvapivě ale naše výsledky ukazují 

vyšší hladinu ↑MW i ↓MW β-cateninu v testikulární tkáni s mutovaným huntingtinem. 

Protoţe jsme však analyzovali vzorek jediného páru kanců (WT × TG), bude nezbytné 

potvrdit tento fenomén na větším počtu zvířat. Bioptický odběr je však pro další testování 

funkce spermií velmi rizikový a nezbývá neţ čekat na další odběry vyţadující usmrcení 

zvířat, které jsou plánovány v intervalech 6 měsíců. 

Abychom se více přiblíţili místu poškození, detekovali jsme β-catenin v mozkových 

tkáních, které jsou u pacientů postiţeny nejvíce. Na základě publikovaných dat jsme 

předpokládali, ţe se s rostoucím věkem bude u TG jedinců hromadit β-catenin. Hromadění 

fosforylovaného β-cateninu bylo pozorováno v mozkové kůře myšího modelu HN (CAG140) 

a ve striatu osob s HN v pokročilém stádiu s patrnými motorickými potíţemi (Ferrante 2009, 

Godin, Poizat et al. 2010). Ukázalo se, ţe v mozkové tkáni liběchovských miniprasat se 

vyskytuje pouze jedna forma β-cateninu s menší molekulovou hmotností, která představuje 

fosforylovaný β-catenin. ↑MW forma β-cateninu by tedy mohla být zodpovědná za Wnt 

signalizaci, která u plně diferencovaných buněk bez aktivní proliferace není potřebná. 

Naše výsledky ukazují, ţe zatímco exprese endogenního huntingtinu je oproti mozkové 

kůře a mozečku ve striatu menší, hladina mutovaného huntingtinu ve striatu neklesá, coţ je 

naopak doprovázeno poklesem hladiny ↓MW β-cateninu u TG miniprasat. S věkem pak 

dochází k významnému nárůstu hladiny mutovaného huntingtinu v mozečku a tento nárůst je 

doprovázen mírným poklesem β-cateninu. Protoţe však není moţné sledovat v mozku 

akumulaci β-cateninu v průběhu ontogeneze (pouze lze porovnat hladinu proteinu v mozku 

zvířat usmrcených v různém věku), pro charakterizaci liběchovských miniprasat jsme vyuţili 

také buňky, jejichţ získávání nevyţaduje usmrcení experimentálních zvířat a lze je izolovat 

opakovaně. 

Stejně jako u mozkové tkáně jsme však ani u MSC izolovaných ze zvířat různého věku 

nepotvrdili nárůst hladiny β-cateninu u TG jedinců v porovnání s jejich WT sourozenci. 

Překvapivé změny jsme však nalezli u TG miniprasat ve věku 6 a 26 měsíců, kde dochází  

k výraznému poklesu hladiny ↑MW β-cateninu. 

Zajímavé výsledky jsme získali při analýze MSC izolovaných ze stejných zvířat 

v různém věku. Právě tento přístup pomohl odhalit u nejstarších zvířat hromadění β-cateninu s 

věkem vlivem přítomnosti mutovaného huntingtinu. Bylo prokázáno, ţe u kance v generaci 

F1 dochází v průběhu 6 měsíců (intervaly odběrů 24 a 30 měsíců) k významnému nárůstu 

↓MW formy β-cateninu, která je fosforylovaná. Fenotyp HN se u tohoto kance projevuje také 
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ve zhoršené kvalitě spermií (Baxa, Hruska-Plochan et al. 2013). Důvodem, proč u 

liběchovských miniprasat nepozorujeme masivní hromadění β-cateninu můţe být právě 

absence agregátů mutovaného huntingtinu, které byly patrné v buňkách HN myší, stejně jako 

u pacientů v pokročilém stádiu HN. 

Abychom zjistili, jakou funkci v buňkách MSC vykonává β-catenin, která jeho forma 

představuje fosforylovaný protein a jaký vliv na funkci β-cateninu má přítomnost mutovaného 

huntingtinu, izolovali jsme z buněk jak proteiny přítomné v jádře nebo cytoplazmě, tak 

proteiny posttranslačně modifikované prostřednictvím fosforylace. Naše výsledky ukazují 

v jádře MSC minimální hladinu huntingtinu, endogenního i transgenního. Huntingtin je 

v cytoplazmě zdravých buněk lokalizován především perinukleárně, a proto je moţné, ţe 

během izolace zůstala určitá část huntingtinu v jaderné frakci. V jádře se navíc vyskytuje 

pouze mutovaný huntingtin, a to v podobě agregátů (Sapp, Schwarz et al. 1997). Tyto 

agregáty však u liběchovských miniprasat zatím nejsou patrné. Domníváme se proto, ţe 

huntingtin v jaderném extraktu je pouze důsledek nedokonalého oddělení cytoplazmatického 

a jaderného extraktu. 

Většina β-cateninu se u liběchovských miniprasat vyskytuje v cytoplazmě, kde je 

pravděpodobně vázaná na E-cadheriny a/nebo určená k degradaci. Zatímco ↓MW forma  

β-cateninu se vyskytuje převáţně v cytoplazmě a představuje fosforylovaný protein určený 

k degradaci, hladina β-cateninu s ↑MW je nefosforylovaná a narůstá v jádře transgenních 

buněk, kde můţe ovlivňovat transkripci některých genů. Fosforylovaný ↓MW β-catenin se 

vyskytuje v cytoplazmě MSC ve stejném mnoţství bez ohledu na přítomnost mutovaného 

huntingtinu. 

Navázáním fosfátové skupiny se zvyšuje MW proteinů, a proto jsme očekávali, ţe 

fosforylovaný bude ↑MW β-cateninu. Ukázalo se však, ţe fosforylovaná je ↓MW forma 

β-cateninu. Výsledky tedy naznačují, ţe ↑MW forma β-cateninu je modifikovaná jiným 

způsobem neţ fosforylací, nebo se jedná o fosforylaci na jiném místě neţ na serinu 33 a 37. 

Testovali jsme také, zda není ↑MW forma proteinu ubiquitinovaná, coţ by mohlo vysvětlit 

malý nárůst MW (teoreticky o 9 kDa), ale náš předpoklad se nepotvrdil. Tento fakt tedy 

podporuje výsledky určení lokalizace, protoţe β-catenin o ↑MW se akumuluje v jádře 

transgenních buněk, zatímco k degradaci pomocí proteazomu dochází v cytoplazmě. 

Průměrná délka ţivota miniaturních prasat je okolo 20 let, ve 30 měsících věku proto 

není tolik překvapivé, ţe zatím nevykazují stejný fenotyp HN, který pozorujeme u myšího 

modelu a lidí. To by mohlo být vysvětlením, proč zatím u liběchovských miniprasat 

nepozorujeme výskyt agregátů ani hromadění fosforylovaného β-cateninu v mozku. Pro 
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odhalení dalších změn proteinů vyvolaných přítomností mutovaného huntingtinu jsme buňky 

MSC porovnávali pomocí 2-DE. S vyuţitím fosfo-specifického barvení a analýzy 

MALDI-TOF/TOF se nám podařilo identifikovat 4 proteiny, jejichţ fosforylace je výrazně 

zesílena u TG buněk. Jedná se o proteiny buněčného cytoskeletu, a to vimentin, který je 

součástí intermediálních filament, a také proteiny vázající aktin, tj. profilin, radixin, 

a tropomyosin β. 

Buněčný cytoskelet je tvořen dynamickou sítí vláken, které jsou zodpovědné za udrţení 

tvaru, buněčný pohyb, dělení buněk a intracelulární přenos molekul nebo organel. Zatímco 

tropomyosin představuje regulační sloţku aktinových vláken (UniProt [online] 2013-04-03 

[cit.2013-05-02]: http://www.uniprot.org/uniprot/A1X899), radixin a jeho fosforylace jsou 

nezbytné pro zprostředkování vazby aktinu k plazmatické membráně (The Human Protein 

Atlas [online] 2013-03-11 [cit.2013-05-02]: http://www.proteinatlas.org/ENSG00000137710, 

UniProt [online] 2013-05-01 [cit.2013-05-02]: http://www.uniprot.org/uniprot/P26044). 

Vimentin se vyskytuje především v mezenchymových buňkách a jeho fosforylace 

napomáhá reorganizaci vláken během dělení buňky (The Human Protein Atlas [online]  

2013-03-11 [cit.2013-05-02]: http://www.proteinatlas.org/ENSG00000026025, UniProt 

[online] 2013-04-03 [cit.2013-05-02]: http://www.uniprot.org/uniprot/P02543). Protoţe však 

v kultuře MSC pozorujeme spíše pomalejší dělení TG buněk, zvýšená fosforylace vimentinu 

pravděpodobně ukazuje snahu MSC o proliferaci, která je vlivem transgenního huntingtinu 

zpomalena. V pokročilejších stádiích HN se vimentin podílí na vytváření agregátů 

mutovaného huntingtinu tím, ţe obaluje inkluzní tělíska (Bauer, Hudec et al. 2012, Waelter, 

Boeddrich et al. 2001). Tento jev však doposud u liběchovských miniprasat nepozorujeme. 

V mozkové kůře pacientů s HN dochází ke značnému poklesu hladiny profilinu, 

pravděpodobně v důsledku jeho zvýšené degradace pomocí UPS (Burnett, Andrews et al. 

2008). Profilin je velmi malý protein regulující polymeraci aktinu, který navíc přímo 

interaguje s huntingtinem. Tato interakce blokuje tvorbu agregátů polyQ a exprese profilinu 

má tedy pozitivní vliv na omezení agregace mutovaného huntingtinu (Shao, Welch et al. 

2008). Fosforylace profilinu pomocí kinázy ROCK1 však znemoţňuje jeho vazbu na 

huntingtin (Shao, Welch et al. 2008). Domníváme se proto, ţe inhibiční fosforylace profilinu, 

kterou pozorujeme u TG buněk, je jedním z prvních kroků nezbytných k zahájení tvorby 

agregátů mutovaného huntingtinu u liběchovských miniprasat, velkého zvířecího modelu 

modelu HN. 
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Pozorované rozdíly v hladině proteinů by mohly být ovlivněny i jinými faktory neţ 

věkem, například délkou mutovaného fragmentu, délkou úseku polyQ a také mírou exprese 

huntingtinu. Přítomnost mutovaného huntingtinu se zachovaným počtem glutaminů byla 

prokázána téměř ve všech tkáních transgenních zvířat F0 a F1. Nyní je třeba ověřit jednotnou 

délku mutovaného fragmentu a stejný počet glutaminů také u transgenních zvířat generace F2 

a F3, určit míru exprese mutovaného huntingtinu na úrovni mRNA (PCR) i proteinu 

(imunoblot), a dát tyto výsledky do souvislosti s dalšími parametry, jako je narušená plodnost 

kanců či rozdílná hladina a/nebo modifikace β-cateninu, profilinu, vimentinu atd. V současné 

době probíhá detailní charakterizace fenotypu transgenních zvířat pomocí neuroanatomických 

metod (MRI), behaviorálních testů a sledování změn motorických funkcí. Výsledky této 

charakterizace budou pro seriózní interpretaci získaných dat klíčové.
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7 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala změnami v hladině proteinů u liběchovských 

miniprasat, která exprimují v různých oblastech mozku a také v periferních tkáních vedle 

dvou alel endogenního prasečího huntingtinu také N-koncovou část lidského mutovaného 

huntingtinu, a představují tak transgenní model Huntingtonovy choroby. Analýzou exprese 

β-cateninu v různých tkáních jsme odhalili výskyt dvou forem β-cateninu velmi podobné 

molekulové hmotnosti v proliferujících buňkách TG i WT miniprasat. ↓MW fosforylovaná 

forma β-cateninu se u liběchovských miniprasat vyskytuje v cytoplazmě, kde je 

pravděpodobně vázaná na E-cadheriny a/nebo určená k degradaci. Hladina ↑MW 

nefosforylovaného β-cateninu narůstá v jádře transgenních buněk, kde můţe ovlivňovat 

transkripci některých genů. Protoţe primárním místem poškození u pacientů s HN je mozek, 

sledovali jsme změny v hladině huntingtinu a β-cateninu ve striatu a mozkové kůře, které jsou 

postiţeny nejvíce, a také v mozečku. Naše výsledky ukazují, ţe zatímco exprese endogenního 

huntingtinu ve striatu WT i TG jedinců oproti mozkové kůře a mozečku klesá, hladina 

mutovaného huntingtinu se v tkáních TG miniprasat nemění, coţ je doprovázeno poklesem 

fosforylovaného β-cateninu. S věkem dochází v mozečku TG miniprasat k nárůstu hladiny 

mutovaného huntingtinu a zároveň k poklesu hladiny β-cateninu. Stejně jako u mozkové 

tkáně jsme ani u MSC izolovaných ze zvířat různého věku nepotvrdili předpokládaný nárůst 

hladiny β-cateninu u TG jedinců. Avšak při analýze MSC izolovaných ze stejných zvířat 

v různém věku jsme hromadění ↓MW fosforylovaného β-cateninu s věkem vlivem 

přítomnosti mutovaného huntingtinu prokázali. Zajímavé změny jsme nalezli u TG miniprasat 

ve věku 6 a 26 měsíců, kde dochází k výraznému poklesu hladiny signálního ↑MW 

β-cateninu. U transgenních buněk se navíc podařilo identifikovat proteiny buněčného 

cytoskeletu, jejichţ fosforylace je výrazně zesílena. Jedná se o proteiny, které se podílí na 

reorganizaci aktinových vláken a regulaci jejich vazby k plazmatické membráně. Klíčovou 

úlohu zde sehrává zejména fosforylace profilinu a vimentinu, které jsou nezbytné pro zahájení 

tvorby agregátů mutovaného huntingtinu. 
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