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ABSTRAKT 

 

Purinosom je multiproteinový komplex složený z enzymů účastnících se 

purinové de novo syntézy (DNPS). V této metabolické dráze dochází v několika krocích 

ke konverzi 5-fosforibosyl-1-pyrofosfátu na inosinmonofosfát, jenž je prekurzorem 

purinových nukleotidů. Purinosom je dynamická struktura reagující svým formováním 

či rozpadem na aktuální potřebu či dostupnost purinů. Jeho tvorba je porušena 

u dědičných poruch DNPS - AICA-ribosidurie a deficitu adenylosukcinátlyázy (dADSL).  

Objasnění formování a dynamiky purinosomu a identifikace molekulárních 

změn spojených s tvorbou purinosomu za fyziologických i patologických stavů jsou 

předmětem výzkumu. Objevení a studium purinosomu přispívá nejen k lepšímu 

pochopení purinového metabolismu, ale mohlo by v budoucnu otevřít další možnosti 

rozvoje léčiv, zejména chemoterapeutik zaměřených na blokaci DNPS.  

Klíčová slova: purinosom, purinová de novo syntéza, defekty enzymů, metabolismus, 

interakce purinosomu, buněčná regulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purinosome is a multiprotein complex involved in the de novo purine 

synthesis (DNPS). Through a several steps of this metabolic pathway 5-phosphoribosyl-

1-pyrophosphate is converted to inosinmonophosphate which is the precursor of 

purine nucleotides. Purine nucleotides are also synthesized from 

inosinmonophosphate through a salvage pathway that utilizes hypoxanthine. The 

purinosome is a dynamic multienzyme complex which is assembled and diassembled 

by actual need and availability of purines. The purinosome assembly is disrupted 

particularlly in the inherited disorders of the DNPS enzymes - AICA-ribosiduria and 

adenylosuccinate lyase deficiency (dADSL).  

Detailed studies of assembly and dynamics of purinosome and identification of 

molecular changes associated with the formation of purinosome under physiological 

and pathological conditions are object of research. Besides better understanding of 

purine metabolism in the future it could open up new possibilities of drug 

development especially of chemotherapeutics that block DNPS. 

Key words: purinosome, de novo purine synthesis, defects of enzymes, metabolism, 

purinosome interactions, cell control 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

10-f-THF  10-formyl-tetrahydrofolát 

ADSL   adenylosukcinát lyáza 

AICAR   AICA-ribonukleotid 

AICAr   aminoimidazolkarboxamid ribosid 

AICARDP  difosfát AICA- ribonukleotidu 

AICARTF  aminoimidazolkarboxamid ribonukleotid transformyláza 

AICARTP  trifosfát AICA- ribonukleotid  

AIRS   aminoimidazol ribonukleotid syntetáza 

AMP   adenosinmonofosfát 

AMPK   adenosinmonofosfát kináza 

ATIC   AICAR transformyláza/IMP cyklohydroláza 

ATP   adenosintrifosfát 

CAIRS   karboxyaminoimidazol ribonukleotid syntetáza 

cAMP   cyklický adenosinmonofosfát 

cGMP   cyklický guanosinmonofosfát 

CK2   kaseinová kináza II 

CoA   koenzym A 

dADSL   deficit adenylosukcinát lyázy 

DMAT   2-dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazol 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DNPS   purinová de novo syntéza 

FAD   flavinadenindinukleotid 

FAICAR  formylaminoimidazolkarboxamid ribonukleotid 

FGAM   N-formylglycinamid ribonukleotid 

FGAMS  formylglycinamidin ribonukleotid syntetáza 

FGAR   N-formylglycinamid ribonukleotid 

GARS   glycinamid ribonukleotid syntetáza 

GART   glycinamid ribonukleotid formyltransferáza 

GMP   guanosinmonofosfát 



 

GPCRs   G-proteiny 

GTP   guanosintrifosfát 

HEK293  embryonální buňky ledvin 

HeLa   buněčná linie lidských epiteliálních nádorových buněk 

HepG2   hepatocelulární karcinom 

HGPRT   hypoxantin-guanin fosforibosyltransferáza  

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Hsp 90/70  protein teplotního šoku (z ang. heat shock protein) 

IMP   inosinmonofosfát 

IMPCH   inosinmonofosfát cyklohydroláza 

mRNA   jednovláknová ribonukleová kyselina (z ang. messenger RNA) 

MTHFS   methenyltetrahydrofolát syntetáza 

NAD+   nikotinamidadenin 

NADP+   nikotinamidadenindifosfát 

PAICS fosforibosylaminoimidazol karboxyláza/ 

fosforibosylaminoimidazol sukcinokarboxamid syntetáza 

PK   pyruvát kináza 

PKM2   izoforma pyruvát kinázy 

PMR   psychomotorická retardace 

PNC   purin – nukleotidový cyklus 

PRPP   5-fosforibosyl-1-pyrofosfát 

RNA   ribonukleová kyselina 

S-Ado   sukcinyladenosin 

SAICAr   sukcinylaminoimidazolkarboxamid ribosid 

SAICARS  sukcinoaminoimidazolkarboxamid ribonukleotid syntetáza 

S-AMP   sukcinyladenosinmonofosfát 

Saos-2   osteogenní sarkom 

SF   kožní fibroblasty 

siRNA               dvouvláknováribonukleová kyselina (z ang. small interfering RNA) 

TBB   4,5,6,7-tetrabromobenzotriazol 

TBCA   tetrabromoskořicová kyselina 

TBI   4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazol 



 

TEV   cysteinová proteáza (z ang. Tobacco Etch Virus) 

TGART glycinamid ribonukleotid syntetáza/ glycinamid ribonukleotid 

formyltransferáza/ aminoimidazol ribonukleotid syntetáza 

XMP   xantosinmonofosfát 
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1. ÚVOD 

 

Puriny jsou heterocyklické sloučeniny, jejichž deriváty v buňce zastávají mnoho 

různých funkcí, zejména stavební, signalizační, energetickou a katalytickou. Vznikají 

dvěma rozdílnými způsoby – de novo syntézou a recyklačními dráhami. Recyklační 

dráhy přeměňují hypoxantin, adenin či guanin na inosinmonofosfát. Ten buňce slouží 

jako výchozí látka pro syntézu purinových nukleotidů. Purinová de novo syntéza (DNPS) 

je metabolická dráha, v jejíž deseti krocích je 5-fosforibosyl-1-pyrofosfát přeměněn na 

výsledný produkt - inosinmonofosfát. U vyšších eukaryot jsou chemické reakce této 

syntetické dráhy katalyzovány šesti enzymy. 

Purinosom je funkční proteinový komplex tvořený enzymy DNPS. Jeho asociace  

i disociace je pod přísnou buněčnou kontrolou. Za použití různých inhibitorů a siRNA 

bylo prokázáno, že regulace purinosomové formace se účastní kaseinové kinázy, heat 

shock proteiny, mikrotubulová filamenta a G-proteiny. Purinosom interaguje s několika 

enzymy - s methenyltetrahydrofolát syntetázou, která má úlohu v jednouhlíkatém 

metabolismu, s pyruvát kinázou účastnící se glykolýzy a ovlivňující metabolické 

přeprogramování nádorových buněk a s AMP kinázou, jež má roli v řízení 

energetického metabolismu. Meziprodukty DNPS a jejich metabolity mají významné 

regulační vlastnosti, mohou se uplatnit jako farmakologická činidla a ve zvýšené 

koncentraci působit cytotoxicky. Poruchy DNPS jsou nejčastěji způsobeny mutacemi 

v genech pro enzymy tvořící purinosom. Nesprávná funkce postiženého enzymu má 

za následek akumulaci jeho substrátů v buňce a tělních tekutinách, což pacienty 

postihuje z hlediska biochemického i behaviorálního. 

Tato práce shrnuje dosavadní znalosti o purinosomu, o regulaci jeho formování 

a interakcích s jinými buněčnými komponentami. Popisuje se v ní struktura, funkce 

a metabolismus purinů a dva odlišné mechanismy, jakými buňka purinové nukleotidy 

získává. Shrnuje dosavadní vědecké důkazy o existenci purinosomu, zabývá se 

metodami jeho detekce a buněčnými liniemi, v jejichž cytoplazmě byl purinosom 

studován a prokázán. Jsou zde popsány dva nejběžnější enzymové defekty DNPS – 

AICA-ribosidurie a Deficit adenylosukcinátlyázy, jejich možná léčba, klinické projevy 
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a genotyp. Dále jsou v práci rozebírány metabolické vlastnosti, struktura a aktivita 

meziproduktů purinové syntézy a jejich vliv na metabolický tok skrze DNPS. Je zde 

nastíněný princip testu využívající transkripční faktor a TEV proteázu pro detekci 

a kvantifikaci potenciálních protein-proteinových interakcí v purinosomu. Dalším cílem 

práce je popsat závislost proliferace nádorových buněk na koncentraci glukózy, serinu 

a glycinu v souvislosti se syntézou purinů. 

 

2. PURINY 

 

Puriny jsou dusíkaté aromatické sloučeniny, které jsou tvořeny pyrimidinovým 

a imidazolovým kruhem - purinovou bází. Tyto báze jsou společně s bázemi 

pyrimidinovými základní složkou nukleových kyselin - deoxyribonukleové kyseliny 

(DNA) a ribonukleové kyseliny (RNA). Nukleové báze dohromady s pětiuhlíkatým 

sacharidem ribózou či deoxyribózou a jedním nebo více zbytky kyseliny fosforečné 

vytváří nukleotid. Purinové nukleotidy mají významnou úlohu v přenosu energie - 

např. makroergické sloučeniny adenosintrifosfát (ATP) a guanosintrifosfát (GTP), 

v buněčné komunikaci - např. cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) a cyklický 

guanosinmonofosfát (cGMP), participují v řadě biologických procesů a metabolických 

reakcí – např. koenzym A (CoA), nikotinamidadenin (NAD+), nikotinamidadenindifosfát 

(NADP+), flavinadenindinukleotid (FAD). 

 

2.1.  Metabolismus purinů 

 

Buňky získávají purinové nukleotidy dvěma odlišnými mechanismy, de novo 

syntézou inosinmonofosfátu (IMP) z 5-fosforibosyl-1-pyrofosfátu (PRPP) nebo 

recyklačními dráhami, které zpracovávají hypoxantin, adenin nebo guanin (obr. 1).  

Hladina purinů syntetizovaných de novo se značně liší v různých lidských tkáních. 

Zatímco v játrech a kosterní svalové tkáni je výskyt syntetizovaných purinů poměrně 
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vysoký, aktivita enzymů de novo syntézy v buňkách mozku představuje pouze 25-30 % 

aktivity těchto enzymů v játrech. Buňky kostní dřeně mají zřejmě omezenou schopnost 

syntetizovat puriny de novo [1-3]. U takových tkání by se dalo očekávat, že získávají 

puriny z jiných tkání nebo se spoléhají na dodání purinů recyklační dráhou [4]. Volné 

purinové báze, které nejsou zpracovány recyklačními dráhami a dále využity 

organismem, jsou degradovány na kyselinu močovou. 

Obrázek č. 1.: Metabolismus purinů 

I. de novo syntéza; II. purin - nukleotidový cyklus; PRPP - 5-fosforibosyl-1-difosfát; FAICAR - formylový 

derivát; AICAR - AICA-ribonukleotid; IMP - inosinmonofosfát; GMP - guaninmonofosfát;  

XMP - xanthinmonofosfát; 1. PRPP syntetáza; 3. adenylosukcinátlyáza; 4. adenylosukcinátsyntetáza;  

5. IMP dehydrogenáza; 6. GMP syntetáza; 7. AMP deamináza; 8. cytoplasmatická 5´nukleotidáza;  

9. adenosindeamináza; 10. purinnukleosidfosforyláza; 11. xanthinoxidáza; 12. guanindeamináza;  

13. HGPRT; 14. adeninofosforibosyl-transferáza; 15. adenosinkináza 
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2.2. De novo biosyntéza purinů 

 

Biosyntéza purinů je velmi konzervovaná metabolická dráha, která probíhá 

v několika krocích. U vyšších eukaryot se tato dráha skládá z deseti chemických reakcí, 

ve kterých je fosforibosylpyrofosfát (PRPP) prostřednictvím šesti enzymů postupně 

přeměněn na inosinmonofosfát (IMP) (obr. 2), ze kterého je v dalších enzymových 

reakcích syntetizován adenosinmonofosfát (AMP) a guanosinmonofosfát (GMP).  

Mezi šest enzymů katalyzujících purinovou de novo syntézu (DNPS) patří 

fosforibosylpyrofosfát amidotransferáza (PPAT), trifunkční enzym (TGART) složený 

z glycinamid ribonukleotid syntetázy (GARS), glycinamid ribonukleotid transformylázy 

(GART) a aminoimidazol ribonukleotid syntetázy (AIRS), formylglycinamidin 

ribonukleotid syntetáza (FGAMS), bifunkční enzym (PAICS) složený 

z karboxyaminoimidazol ribonukleotid syntetázy (CAIRS) 

a sukcinoaminoimidazolkarboxamid ribonukleotid syntetázy (SAICARS), 

adenylosukcinát lyáza (ADSL) a bifunkční enzym (ATIC) složený 

z aminoimidazolkarboxamid ribonukleotid transformylázy (AICART) a inosinmonofosfát 

cyklohydrolázy (IMPCH). 

 

Obrázek č. 2.: De novo syntéza purinů u člověka (převzato z Zhao et al., 2013 [4]) 
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2.2.1. Regulace DNPS 

 

DNPS je regulována na dvou různých úrovních. První z nich je negativní 

zpětnovazebná regulace. Jedná se o kontrolní mechanismus, ve kterém se obvykle 

konečný produkt sledu enzymatických reakcí váže na alosterické místo zpravidla 

prvního enzymu metabolické dráhy a působí na něj inhibičně. Druhý způsob regulace je 

na úrovni transkripce, kdy dochází k represi genů kódujících proteiny enzymového 

komplexu.  

Na lidských fibroblastech byla studována regulace DNPS 5-fosforibosyl-1-

pyrofosfátem (PRPP) [5], jehož rychlost syntézy je dána hlavně dostupností ribóza-5-

fosfátu a aktivitou PRPP syntetázy.  

DNPS je regulována také purinovými ribonukleotidy. AMP inhibuje adenylosukcinát 

syntetázu a GMP inhibuje IMP dehydrogenázu. Zvýšená koncentrace GTP, který je 

substrátem pro syntézu AMP, může blokovat konverzi IMP na xantosinmonofosfát 

(XMP) a současně stimulovat přeměnu IMP na adenylosukcinát, poněvadž GTP je 

kosubstrát pro adenylosukcinát syntetázu [6]. ATP, který je substrátem pro syntézu 

GMP, naopak může aktivovat GMP syntetázu [7]. 

Důležitým enzymem ovlivňující a řídící DNPS je amidofosforibosyltransferáza. 

Kromě zpětnovazebné inhibice biosyntézy purinů tento enzym reguluje také syntézu 

DNA, proteinů a buněčný růst [8].  

 

2.3.  Recyklační dráhy 

 

V recyklační dráze vzniká IMP zpracováním hypoxantinu, meziproduktu vznikajícího 

odbouráváním purinů, a dusíkatých bází adeninu a guaninu. Jestliže je hladina 

hypoxantinu dostačující pro buněčný růst, purinové nukleotidy jsou získávány 

přednostně skrze recyklační dráhu. Tato reakce, ve které je hypoxantin konvertován 

na IMP, je katalyzovaná enzymem hypoxantin-guanin fosforibosyltransferázou 

(HGPRT). V porovnání s regulací recyklačních drah je schopnost řízení a usměrňování 



6 
 

de novo syntézy výrazně složitější. DNPS má také mnohem větší efekt na tempo 

buněčného růstu [8, 9]. 

 

3. PURINOSOM 

 

Mnoho let se spekulovalo o tom, že enzymy de novo syntézy purinů vytváří funkční 

enzymový komplex. Tuto hypotézu podporují následující zjištění: společná purifikace 

enzymů z přírodních zdrojů [10]. Purinová metabolická dráha savců využívá několik 

multifunkčních enzymů, např. trifunkční protein TGART, který katalyzuje tři 

nesekvenční kroky dráhy. Nejlogičtějším vysvětlením pro zadržení takového proteinu 

v genomu je evoluční hnací síla, která podporuje důležitou interakci mezi tímto 

proteinem a enzymem FGAMS [4]. Uspořádání enzymů DNPS do komplexu podporují 

také kinetické důkazy vycházející z nestability a krátkého poločasu rozpadu 5-

fosforibosylaminu - prvního meziproduktu DNPS [11]. 

 

 

Obrázek č. 3.: Schéma šesti enzymů katalyzujících konverzi PRPP na IMP. Šipka 

naznačuje hypotetický metabolický tok meziproduktů skrze purinosom (převzato 

z Baresova et al., 2012 [12]) 
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3.1.  Objevení purinosomu 

 

Navzdory četným důkazům svědčícím o organizaci enzymů DNPS do funkčního 

komplexu byl teprve nedávno předložen přímý důkaz o jeho existenci. Multienzymový 

komplex proteinů DNPS, purinosom, byl poprvé popsán v cytoplazmě několika 

buněčných linií nádorových HeLa a C3A buněk transientně transfekovaných 

fluorescenčně značenými DNPS proteiny [13]. Komplex reverzibilně a dynamicky 

reagoval na koncentraci purinů v médiu (obr. 3 a 4). Tato metoda detekce purinosomu 

byla později zpochybněna popsáním agregátů, které obsahují proteiny DNPS a vznikají 

stresem v důsledku nadprodukce transfekovaných proteinů [14]. Tvorba agregátů je 

podle autorů práce také závislá na koncentraci purinů v médiu. Nízká hladina purinů 

v médiu v kombinaci s transfekcí proteinů indukuje stres, který vyvolává agregaci 

nadbytečných proteinů DNPS do struktur zvaných puncta, foci či stresová tělíska. 

Dále byl purinosom studován pomocí imunodetekce endogenních enzymů DNPS 

specifickými protilátkami s využitím konfokální fluorescenční mikroskopie. Detekovány 

byly vždy dva rozdílné endogenní proteiny DNPS specifickými protilátkami 

a vyzualizovány druhově specifickými sekundárními protilátkami s odlišným 

fluoroforem. Následně byla vypočítána jejich kolokalizace. Tímto způsobem byla 

prokázána přítomnost purinosomu v HeLa buněčných liniích, v buněčných liniích 

lidského hepatocelulárního karcinomu (HepG2), v buňkách osteogenního sarkomu 

(Saos-2), v lidských embryonálních buňkách ledvin (HEK293), v lidských kožních 

fibroblastech (SF) a v primárních lidských keratinocytech kultivovaných v médiu bez 

purinů [12]. 
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Obrázek č. 4.: Buněčná lokalizace enzymů účastnících se DNPS (převzato z An.,S et al, 

2008 [13])  

(A – D) hTrifGART-GFP [(A) a (B)] a hFGAMS-GFP [(C) a (D)] přechodně exprimované v HeLa buněčných 

liniích pěstovaných v médiu s  puriny [(A) a (C)] a bez purinů [(B) a (D)] (E) Imunofluorescence 

endogenního proteinu hTrifGART exprimovaného v HeLa buněčných liniích, které byly kultivovány 

v médiu bez purinů. (F) Překryv imunofluorescence proteinu hTrifGART-GFP (zelený) a endogenního 

proteinu hTrifGART (červený), které byly exprimovány v HeLa buněčných liniích pěstovaných 

v médiu bez purinů. (G - I) Shluky hTrifGART-GFP [(G) a zelený v (I)] s hFGAMS-OFP [(H) a červený v (I)] 

v HeLa buněčných liniích, které byly kultivovány v médiu bez purinů. 

(J - L) Kontrolní hC1THF-GFP [(J), zelený v (L)], který se přímo neúčastní DNPS, nevytváří shluky ani není 

lokalizován společně s hFGAMS-OFP [(K), červený v (L)] v HeLa buněčných liniích, které byly kultivovány 

v médiu bez purinů. Měřítko: 10 μm. 
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3.2.  Regulace a interakce purinosomu [4] 

 

Bylo zjištěno, že několik efektorů lidských proteinových kináz spouští asociaci 

či disociaci purinosomu [15]. Utváření komplexu bylo podpořeno přidáním jednoho 

z několika malých molekul specifických inhibitorů kaseinových kináz II (CK2). Inhibitory 

4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazol (TBI), 2-dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-

benzimidazol (DMAT), tetrabromoskořicová kyselina (TBCA) a kyselina ellagová 

stimulují tvorbu purinosomu. Vliv inhibice CK2 na formování komplexu byl potvrzen 

umlčením těchto kináz za použití siRNA. Je však zvláštní, že inhibice CK2 4,5,6,7-

tetrabromobenzotriazolem (TBB) měla opačný účinek – způsobila disociaci 

purinosomu. Není sice známo, zda jsou proteiny DNPS těmito kinázami fosforylovány, 

je však jasné, že se CK2 nebo signalizační kaskáda zprostředkovaná CK2 účastní 

reverzibilní regulace purinosomové formace.  

 Nejnovější studie uvádějí, že na utváření purinosomu mají vliv také chaperony 

Hsp90 a Hsp70 [16]. Hmotnostní spektrometrií v kombinaci s fluorescenční mikroskopií 

bylo odhaleno, že zmíněné chaperony dynamicky reagují s purinosomem. Skrze mutace 

nebo omezením exprese chaperonů prostřednictvím siRNA došlo ke snížení funkce 

proteinů Hsp90 a Hsp70, což vedlo ke snížení počtu purinosomů v buňce. Dle 

očekávání tedy použití různých inhibitorů Hsp90 a Hsp70 vedlo k poruše tvorby 

purinosomu. Ošetření rakovinných buněk methotrexátem, inhibitorem DNPS [17] 

a Hsp90 blokátorem, mělo synergický cytotoxický efekt. Toto zjištění potvrdilo, že 

purinosom může být cílem pro nová rakovinná chemoterapeutika a otevřelo tak nové 

možnosti léčby zaměřené na blokaci DNPS. 

 Organizace proteinů DNPS do enzymového komplexu naznačuje určitou formu 

intracelulární prostorové regulace těchto proteinů. Na základě výsledků fluorescenční 

zobrazovací techniky se míní, že se na utváření purinosomu podílí mikrotubulová 

filamenta [18]. Použití nocodazolu - inhibitoru mikrotubulové formace, mělo 

za následek nejen poškození purinosomu, ale také snižovalo metabolický tok skrze 

DNPS.  
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 Pro další studie organizace purinosomu byla použita nová varianta Tango testu 

pro detekci a kvantifikaci potenciálních protein-proteinových interakcí [19]. V tomto 

testu se transkripční faktor naváže na cílový protein skrze linker, který obsahuje 

sekvenci rozeznávanou modifikovanou TEV proteázou, jež je spojena s jiným 

proteinem (obr. 5). Jestliže spolu proteiny interagují, TEV proteáza štěpí rozpoznávací 

místo na linkeru. Tím se uvolní transkripční faktor, který vstupuje do jádra a spouští 

transkripci luciferázového genu. Tímto způsobem byly detekovány interakce mezi šesti 

enzymy DNPS.  

 

 

Obrázek č. 5.: Tango test detekující interakce mezi proteiny purinosomu (převzato 

z Hong Zhao et al., 2013 [4]) 

 

 Tvorba purinosomu může být regulována také G-proteiny (GPCRs) [20]. Účinek 

malých molekul (efektorů) na intracelulární signalizační proteiny, jako je např. CK2, 

naznačuje, že je dynamika purinosomu pod kontrolou buněčné signalizace [15]. 

Působení činidel specifických pro α2A nebo β2 adrenergní receptory potvrdilo, 

že formování purinosomu je specificky asociováno s aktivací α2A adrenergního 

receptoru (Gαi podjednotky) (obr. 6). Tento mechanismus podporující vznik 

purinosomu byl pozorován u několika endogenních Gαi spřažených receptorů, jakými 

jsou např. purinergní P2Y receptory, LPA receptory a prostaglandinové receptory 
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v HeLa buněčných liniích. Gαs podjednotka β2 adrenergního receptoru však tento účinek 

na sestavení purinosomu nemá.  

 

Obrázek č. 6.: Schéma α2A a β2 receptorů ve vztahu k sestavení purinosomu 

v HeLa buněčných liniích (převzato z Hong Zhao et al., 2013) 

 

3.3. Propojení purinové biosyntézy a jiných metabolických drah 

 

Foláty jsou kofaktory enzymů, které katalyzují chemické reakce v metabolismu 

purinových a pyrimidinových nukleotidů a aminokyselin. Ve dvou oddělených krocích 

DNPS je k meziproduktu za přítomnosti kofaktoru odvozeného od tetrahydrofolátu 

připojená formylová skupina. Nezbytná funkce těchto kofaktorů v DNPS je zřejmá 

z rozšířeného použití antifolátů jako protirakovinných činidel rozrušujících purinovou 

biosyntézu [21]. Tetrahydrofoláty jsou hydrogenované formy folátů. Mají důležitou roli 

v jednouhlíkatém metabolismu - působí jako donory či akceptory jednouhlíkatých 

funkčních skupin. Methenyltetrahydrofolát syntetáza (MTHFS), enzym uplatňující se 

v jednouhlíkatém metabolismu, kolokalizuje s purinosomem [22] a ukázalo se, že je 

nezbytná pro metabolický tok skrze dráhu DNPS. Nedostatečná aktivita MTHFS u myší 

vedla ke snížené syntéze purinů.  

 Růst rakovinných buněk je závislý na metabolickém přeprogramování, které 

vede ke zvýšenému vychytávání glukózy a převaze anaerobní glykolýzy. Výsledným 

produktem metabolismu glukózy, kterou nádorové buňky často ve zvýšené míře 
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akumulují, je kyselina mléčná. Tento jev se nazývá Warburgův efekt [23, 24]. Pyruvát 

kináza (PK), jeden z enzymů účastnících se glykolýzy, může sloužit jako prostředník 

mezi touto metabolickou dráhou a DNPS. PK má zásadní roli v růstu a metabolickém 

přeprogramování nádorových buněk a je alostericky regulována intermediátem 

purinové biosyntézy SAICAR [25]. Studie naznačují, že akumulace SAICAR při 

nedostatku glukózy souvisí se zvýšenou purinovou syntézou. Tato hypotéza je 

v souladu s pozorováním buněk se sníženou aktivitou PAICS, v nichž není detekovatelný 

SAICAR, zatímco buňky s nedostatkem enzymu ADSL měly hladinu SAICAR vysokou. 

Takovéto výsledky poskytují důkazy o možném spojení DNPS a glykolýzy. Výchozím 

substrátem pro purinovou biosyntézu je ribosa-5-fosfát, který je v buňce společně 

s NADPH produkován během pentózofosfátového cyklu. Regulace onkofetální izoformy 

pyruvát kinázy (PKM2) prostřednictvím SAICAR zprostředkované alosterické stimulace 

umožní buňkám přizpůsobit výrobu energie a upravit metabolický tok v reakci 

na nutriční a energetickou poptávku [4]. AICAR, jeden z dalších meziproduktů purinové 

biosyntézy, má také vliv na regulaci metabolismu, a to především díky svému účinku 

na AMP kinázu (AMPK), která má klíčovou roli v řízení energetického metabolismu a je 

aktivována změnami v poměru AMP : ATP [26]. AICAR působí jako AMP analog. AMPK 

funguje jako regulační spínač několika intracelulárních procesů zahrnujících 

vychytávání glukózy, glykolýzu, inzulínovou signalizaci, lipogenezi, regulaci buněčného 

cyklu a jiné [26-28]. Aktivátory AMPK jako např. metformin jsou používány k léčbě 

diabetu a souvisejících metabolických poruch [26]. S ohledem na důsledky aktivace 

AMPK je jasné, že je v buňce hladina molekul zvyšujících aktivitu AMPK pod přísnou 

kontrolou. Formování purinosomu představuje potencionální způsob jak minimalizovat 

AICAR zprostředkovanou AMPK aktivaci. Purinosom tedy může poskytnout další 

úroveň regulace metabolismu a řízení AMPK signalizace skrze koncentraci AICAR [4].  

 Hladina glycinu v nádorových buňkách úzce souvisí s tempem proliferace těchto 

buněk [29]. Rychleji se dělící buňky ukázaly mnohem vyšší závislost na dostupnosti 

glycinu. Tento vysoký stupeň závislosti nádorových buněk na glycinovém metabolismu 

byl alespoň částečně prokázán podpůrnou rolí glycinu v DNPS. Též koncentrace serinu 

v nádorových buňkách může mít vliv na metabolismus purinů. Serin působí jako 
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alosterický aktivátor PKM2, přičemž tato regulace probíhá na základě zpětné vazby. 

Serin je také prekurzorem glycinu [30].   

 

4. DEFEKTY ENZYMŮ PURINOVÉ DE NOVO SYNTÉZY 

 

Jednotlivé meziprodukty DNPS mají významné regulační a cytotoxické vlastnosti, 

proto jsou za fyziologických podmínek v buněčných extraktech a tělních tekutinách 

přítomny ve velmi nízkých nebo nedetekovatelných koncentracích [31]. Biologický 

význam DNPS, cytotoxické vlastnosti meziproduktů purinové biosyntézy a tedy klíčová 

role plně funkčního purinosomu je nejlépe demonstrována na neurologických 

onemocněních vyplývajících ze dvou genetických defektů DNPS – AICA-ribosidurie [32] 

a deficitu adenylosukcinát lyázy (dADSL) [33, 34]. 

 

4.1.  AICA-ribosidurie 

 

ATIC je bifunkční enzym katalyzující poslední dva kroky DNPS. Má dvojí aktivitu - 

aminoimidazolkarboxamid ribonukleotid transformylázovou (AICARTF) 

a inosinmonofosfát cyklohydrolázovou (IMPCH). Může se vyskytovat jako monomer 

či dimer, přičemž AICART (C-terminální doména) má katalytickou aktivitu ve formě 

dimerní, zatímco IMPCH (N-terminální doména) je katalyticky aktivní v obou podobách 

s tím, že mírně preferuje formu dimerní [35]. AICARTF katalyzuje přenos formylové 

skupiny z 10-formyl-tetrahydrofolátu (10-f-THF) na AICAR a vzniká tak 

formylaminoimidazolkarboxamid ribonukleotid (FAICAR). Otevřený pyrimidinový kruh 

vytvořeného meziproduktu uzavírá za tvorby IMP enzym IMPCH.  

Onemocnění způsobené mutacemi v genu pro ATIC se nazývá AICA-ribosidurie. 

Dosud byla tato metabolická porucha identifikována pouze u jedné pacientky. AICA 

ribosidurie vede ke hromadění aminoimidazolkarboxamid ribosidu (AICAr) - 

defosforylovaného substrátu enzymu ATIC, stejně jako k akumulaci defosforylovaných 
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substrátů enzymu ADSL – sukcinylaminoimidazolkarboxamid ribosidu (SAICAr) 

a sukcinyladenosinu (S-Ado) v tělních tekutinách [8]. Vyšší koncentrace substrátů 

enzymu ADSL je zřejmě výsledkem jeho inhibice nahromaděným AICAr [31]. 

Biochemická analýza pacientčiných erytrocytů ukázala, že se v nich ukládá také AICA-

ribonukleotid (AICAR), jeho difosfát (AICARDP) a trifosfát (AICARTP), přičemž 

koncentrace AICARTP výrazně převyšovala koncentraci ATP [32]. 

Zvýšená hladina AICAr se vyskytuje také v moči člověka trpícího nedostatkem 

vitamínu B12 a kyseliny listové, kde dochází k oslabení aktivity AICARTF v důsledku 

nedostatku folátového kofaktoru [32], u dětí s akutní leukémií [36] a též u jedinců 

s deficitem HGPRT [37, 38]. U posledních dvou jmenovaných poruch může být 

nadměrná exkrece AICAr vysvětlená zvýšenou DNPS, přičemž katalýza enzymu AICARTF 

je rychlostně limitována. Nicméně ve všech uvedených případech je koncentrace AICAr 

v moči řádově nižší než u pacientky s AICA-ribosidurií [32]. 

 

4.1.1. Genotyp  

 

Sekvenováním pacientčina ATIC genu nacházejícího se na chromozomu 2, byla 

u jedné alely odhalena posunová mutace zapříčiněná duplikací a delecí v exonu 2. Tato 

mutace, která je příčinou nestability mRNA, byla identifikována také v DNA matky. 

Na druhé alele, kterou pacientka zdědila od otce, došlo v exonu 13 k substituci adeninu 

za guanin, čímž se změnilo aminokyselinové složení výsledného proteinu [32]. 

 

4.1.2. Fenotyp 

 

U postižené ženy se po narození projevila hypotonie, hypoglykemie 

a hyponatremie. Dále byl pozorován srdeční šelest způsobený defektem septa síní. V 5-

ti měsících se začala projevovat psychomotorická retardace a dílčí okcipitální záchvaty. 

V 6-ti měsících byla zaznamenána vrozená slepota. Ve věku 12-ti měsíců se začaly 

rozvíjet chorioretinální léze spolu s oční atrofií. Byla patrná také pravá esotropie. 
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Dysmorfické rysy byly u pacientky velmi výrazné – prominentní čelo, brachycefalie, 

metopismus, široká ústa s úzkým horním rtem, nízko posazené uši a nápadný klitoris 

v důsledku splynutí malých stydkých pysků [32]. 

 

4.2.  Deficit ADSL 

 

ADSL katalyzuje dva kroky DNPS – přeměnu sukcinylaminoimidazolkarboxamid 

ribonukleotidu (SAICAR) na aminoimidazolkarboxamid ribonukleotid (AICAR) a vznik 

adenosinmonofosfátu (AMP) ze sukcinyladenosinmonofosfátu (S-AMP) v cyklu 

purinových nukleotidů. Enzym má jedno aktivní místo, kam se váže jak SAICAR, tak i S-

AMP [39]. 

V roce 1984 byl na základě vyšetření mozkomíšního moku dětí s psychomotorickou 

retardací poprvé popsán deficit adenylosukcinátlyázy (ADSL) [40]. Jedná se o poruchu 

purinového metabolismu, která postihuje pacienty jak po stránce biochemické, tak 

i behaviorální. V tělních tekutinách postižených jedinců se hromadí defosforylované 

substráty ADSL – sukcinylaminoimidazolkarboxamid ribosid (SAICAr) 

a sukcinyladenosin (S-Ado) [41] (obr. 7). 

 

Obrázek č. 7:  Schéma působení enzymu ADSL v DNPS a PNC. Odpovídající enzymové 

defekty jsou znázorněny překříženou šipkou a alternativní metabolickou dráhou 

vedoucí k ukládání SAICAr a S-Ado (převzato z Zikanova et al., 2010 [42]) 

PRPP - fosforibosylpyrofosfát; AICAR - aminoimidazolkarboxamid ribonukleotid; IMP - inosinmonofosfát  
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Dosud bylo celosvětově diagnostikováno téměř 80 pacientů trpících tímto 

onemocněním [http://www1.lf1.cuni.cz/udmp/adsl]. U žádného postiženého jedince 

nebyla naměřená nulová aktivita ADSL [33, 34]. Naprostá absence aktivity ADSL není 

pravděpodobně slučitelná se životem [41]. 

 

4.2.1. Genotyp 

 

ADSL gen, umístěný na dlouhém raménku chromozomu 22, je dlouhý 23 kb, 

obsahuje 13 exonů a kóduje protein o velikosti 484 aminokyselin [43-46]. Mutace 

vgenu pro ADSL jsou kromě pár výjimek substituční bodové, s různým dopadem 

na reziduální aktivitu enzymu ADSL. Mapováním 5´ nepřekládané oblasti ADSL genu 

byla zjištěna mutace lokalizována v NRF-2 vazebném místě v oblasti promotoru genu. 

Byla též identifikována mutace, u které se mění sestřihové místo a dochází tak k deleci 

39 párů bází [47]. Dědičnost je autosomálně recesivní, většina postižených jsou složení 

heterozygoti. Nejčastější mutací je mutace R426H, která se vyskytuje jak 

v homozygotním, tak v heterozytním stavu. 

 

4.2.2. Fenotyp 

 

Deficit ADSL má různé klinické projevy. Ve většině zdokumentovaných případů 

porucha vede k psychomotorické retardaci (PMR), hypotonii, abnormálnímu využití 

glukózy v mozku, svalové slabosti a svalovému plýtvání, objevují se autistické rysy 

(neklid, absence očního kontaktu, záchvaty vzteku, autoagrese aj.) a epileptické 

záchvaty [41]. Ačkoliv zatím nebyla prokázána korelace mezi genotypem a fenotypem, 

je známo, že míra závažnosti psychomotorické retardace koreluje s poměrem 

koncentrací substrátů S-Ado a SAICAr v mozkomíšním moku [48, 49]. Podle rozsahu 

postižení klasifikujeme tři typy deficitu ADSL. Prvním typem je neonatální forma, pro 

kterou je charakteristická plicní hypoplazie, neonatální encefalopatie, prenatální 

hyperkineze a zástava růstu. Poměr koncentrací S-Ado/SAICAr je menší než 1. Druhým 
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typem je těžká dětská forma, mezi jejíž příznaky patří zejména těžká psychomotorická 

retardace a vývojové zpoždění. Poměr koncentrací S-Ado/SAICAr je u pacientů s tímto 

typem onemocnění okolo 1. Posledním typem je střední až lehká forma, pro kterou je 

příznačná psychomotorická retardace, autismus a hypotonie. U jedinců s touto formou 

je poměr koncentrací S-Ado/SAICAr větší než 2 [49]. 

 

4.2.3. Patogeneze a léčba onemocnění 

 

Není jasné, zda patogeneze onemocnění vyplývá z nedostatku purinových 

nukleotidů, z toxicity hromadících se substrátů ADSL či z poškození purin – 

nukleotidového cyklu (PNC).  

Jsme-li nakloněni hypotéze o snížené dostupnosti nukleotidů, očekáváme 

u pacientů nízkou koncentraci purinů, zejména AMP. Je však zajímavé, že ve vzorcích 

jater, ledviny a svalu postižených jedinců byly zjištěny normální koncentrace 

adeninových a guaninových nukleotidů [50]. Je možné, že je defekt ADSL v těchto 

tkáních kompenzován dodáním purinů syntetizovaných recyklační dráhou [51].  

Pokud se přikláníme k hypotéze vysvětlující symptomy deficitu ADSL toxickým 

působením hromadících se sukcinylpurinů, nabízí se vzhledem ke strukturální 

podobnosti SAICAr a S-Ado s adenosinem možnost jejich interakce s adenosinovými 

receptory a/nebo zpětné vychytávání adenosinu [52]. Nicméně studie membránové 

frakce z mozkové kůry krys tuto domněnku nepotvrdily [53]. Z poznatků o klinických 

projevech v souvislosti s poměry koncentrací S-Ado/SAICAr lze usuzovat, že SAICAr má 

účinky toxické, před kterými naopak S-Ado buňku chrání. Tato hypotéza je v souladu 

se zjištěním, že krysám podaná infúze SAICAr poškozuje jejich neurony ve specifických 

oblastech hippokampu [54].  

Purin – nukleotidovým cyklem se označuje funkční proteinový komplex složený 

ze tří enzymů purinového metabolismu – adenylosukcinát syntetázy, adenylosukcinát 

lyázy (ADSL) a AMP deaminázy. Tento cyklus přeměňuje IMP na AMP přes 

sukcinyladenosin monofosfát (SAMP) a pak zpět na IMP. Zároveň dochází k produkci 
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amoniaku (NH3) a fumarátu. PNC je velmi aktivní ve svalech a má tedy zřejmě určitý 

význam v patogenezi svalové slabosti a opožděného růstového vývoje postižených 

jedinců [55]. 

 

Obrázek č. 8.: Purin – nukleotidový cyklus (převzato 

z http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/muscle/) 

 

V současné době neexistuje způsob léčby, pacienti mohou podstupovat pouze 

terapii symptomatickou. Čtyřem pacientům byl po dobu několika měsíců orálně 

podáván adenin (10 mg/kg denně) a allopurinol (5-10 mg/kg denně), přičemž nebylo 

pozorováno jakékoliv klinické nebo biochemické zlepšení s výjimkou urychlení růstu 

[48]. Další možností je podávání D-ribózy. Jedná se o jednoduchou, poměrně levnou 

terapii, která byla poprvé vyzkoušena u 13-tiletého pacienta a vedla k mírnému 

zlepšení projevů autistického chování a k postupnému snižování frekvence 

epileptických záchvatů [56]. Podávání ribózy u dalších čtyř pacientů ovšem nemělo 

žádný pozitivní efekt [57] .  

 

http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/muscle/
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4.3.  Purinosom při defektech DNPS 

 

Ke zjištění, zda-li mutace ATIC a ADSL ovlivňují formování purinosomu enzymy 

DNPS a do jaké míry má na tento proces vliv fenotyp pacientů s deficitem ADSL, byla 

sledována tvorba purinosomu endogenními enzymy v kožních fibroblastech jediného 

pacienta s AICA-ribosidurií a 9 pacientů s různým typem deficitu ADSL.  

U fibroblastů postiženého AICA-ribosidurií byla pozorována difúzní exprese 

proteinů ADSL, PPAT a GART, přičemž intenzita zbarvení byla srovnatelná s kontrolními 

fibroblasty. Zbarvení ATIC bylo téměř nedetekovatelné, a proto mezi tímto a jinými 

proteiny nebyla pozorována kolokalizace signálů. Vzhledem k difúznímu výskytu 

sledovaných proteinů v buňce nebyla pozorována kolokalizace proteinů PPAT a GART 

a PPAT a ADSL. 

Barevný signál proteinu ADSL u fibroblastů pacientů s neonatální formou 

deficitu ADSL byl téměř nedekovatelný a snížený u jedinců s typem onemocnění I. 

Naopak u těch, kteří byli postiženi formou II, byla pozorována mírná agregace proteinu 

ADSL a jeho intenzita odpovídala kontrolním fibroblastům. Exprese proteinu ATIC 

v buňkách pacientů s neonatální formou onemocnění byla snížena. Fibroblasty 

nemocných s formou I ukázaly většinou difúzní intracelulární signál, zatímco u formy II 

byly pozorovány proteiny jak difúzní, tak mírně agregované. U GART a PPAT byla 

patrná mírná agregace proteinů s intenzitou odpovídající kontrole. U všech buněk 

jedinců s neonatální formou i typem onemocnění I a také u jednoho pacienta s formou 

II  proteiny ADSL a ATIC, GART a ADSL, PPAT a ATIC nekolokalizovaly. Nebylo tedy 

pozorováno formování purinosomu. U dvou buněčných linií pacientů s formou 

onemocnění II byla pozorována kolokalizace proteinů, ale v podstatně nižší míře než 

v kontrolních buňkách, purinosom se zde tedy tvořil (obr. 9) [12]. 
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Obrázek č. 9.: Exprese GART a ADSL a formování purinosomu v kožních fibroblastech 

pacientů s dADSL. Fibroblasty byly kultivovány v médiu bez purinů. (převzato 

z Baresova et al., 2012) [12] 
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5. ZÁVĚR 

 

Je nesporné, že objevení purinosomu otevřelo cestu k lepšímu popsání a pochopení 

metabolismu purinů. Podrobné studium formování a dynamiky purinosomu 

a identifikace molekulárních změn spojených s tvorbou purinosomu za fyziologických 

i patologických stavů by v budoucnu mohlo otevřít další možnosti rozvoje léčiv, 

zejména chemoterapeutik, a přinést nové využití purinových antimetabolitů, které se 

specificky zaměřují na purinosom nebo na faktory, které regulují jeho sestavení. Dalším 

z přínosů zkoumání purinosomu je odhalení, že jeho formování je porušeno 

u onemocnění způsobených defekty v enzymech DNPS.  

Úplnou funkci purinosomu a jeho roli v buněčném metabolismu je třeba ještě 

objasnit stejně tak jako spojitost jeho asociace a disociace s regulací různých 

buněčných procesů. Dále zůstává nezodpovězená řada otázek týkajících se 

posttranslačních úprav proteinů purinové syntézy, např. jaký mají dopad na formování 

pusinosomu, jaký je jejich rozsah apod. Stále není vyjasněna také úroveň místní 

kontroly nad koncentracemi metabolitů poskytnutých purinosomem. K detailnějšímu 

výzkumu jeho struktury je možno využít několik metod analytických (např. rentgenová 

krystalografie, hmotnostní spektrometrie), fyzikálně – chemických (např. spektroskopie 

nukleární magnetické resonance) a mikroskopických.  
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