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Abstrakt  

 

Autofagocytóza je nespecifický katabolický proces, který zpracovává poškozené organely, 

proteiny a intracelulární patogeny. Jak normální, tak patologické stárnutí je často spojeno 

se snížením potenciálu autofagocytózy. V mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí se 

pomocí elektronové mikroskopie ukázalo, že autofagocytóza je součástí 

neurodegenerativních procesů. Podpora autofagocytózy působí neuroprotektivně, a tedy 

napomáhá degradovat agregované či jinak změněné proteiny. 
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Abstract  

 

Autophagy is a nonspecific catabolic process which targets damaged organelles, proteins 

and intracellular pathogens. Autophagy becomes less efficient with normal and also with 

accelerated aging. Electron microscopy studies on brain of patients with Alzheimer´s 

disease provide evidence that autophagy is involved in the neurodegenerative process. 

Stimulation of autophagy has a neuroprotective effect and help to degrade changed or 

aggregated proteins. 
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Seznam zkratek  
 
Aβ   amyloid beta 

Ambra1   activating molecule in beclin-1-regulated   

AMP   adenosinmonofosfát 

AMPK   proteinkináza aktivovaná AMP  

AN   Alzheimerova nemoc 

Atg   autophagy-related gene  

ATP   adenosintrifosfát  

APP   amyloidový prekurzorový protein 

BAG-1   anthanogen asociovaný s Bcl-2 1 

Bcl-2   B-cell lymphoma  

cAMP     cyklický adenosin monofosfát 

CMA   autofagocytóza zprostředkovaná chaperony 

CT   počítačová tomografie   

DLC1   lehký řetězec dyneinu 1 

HN    Huntingotonova nemoc 

Hip   Hsp70 interagující protein 

Hop   Hsp70-Hsp90 organizující protein 

HOPS   homotypic fusion and protein sorting 

Hsc70   heat shock cognate  

Hsp    protein tepelného šoku (heat shock protein)  

Htt   huntingtin  

IP3    inositoltrifosfát  

JNK1   Jun N-terminální kináza 

LAMP2A   lysozomální membránový protein 2a 

LRRK2   leucine-rich repeat kinase 2 

3-MA    3- methyladenin 

MAP-LC3    lehký řetězec 3 proteinu asociovaného s mikrotubuly 

MEF2D  myocyte enhancer factor 2D 

MRI   magnetická rezonance  

mTORC1  mammalian target of rapamycin complex 1 

NAD   nikotinamidadenindinukleotid 

PARL    presenilin-associated rhomboid-like protein 

PE   fosfatidylethanolamin 

PI3K   fosfatidylinositol 3-kináza 
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PI3P   fosfatidylinositol-3-fosfát 

PINK1   PTEN-induced putative kinase 1 

PN    Parkinsonova nemoc 

PS1   presenilin 1 

RNA   ribonukleová kyselina  

SAMP8  senescence accelerated mouse prone 8 

SAMR1  senescence accelerated mouse resistant 1 

siRNA   small interfering RNA 

SIRT1   sirtuin 1 

SNARE soluble NSF attachment protein receptors 

SNCA synuclein  

STX17   syntaxin 17 

TSC2   tuberous sclerosis 2 

ULK1   unc-51-like kinase  

UVRAG  UV radiation resistance-associated gene 
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1 Úvod  
  

Neurodegenerativní onemocnění jsou charakteristická hromaděním 

patologických forem proteinů v neuronech vedoucí k jejich postupnému zániku  

a následné atrofii mozkové tkáně. U pacientů se projevují poruchou a postupným úbytkem 

kognitivních funkcí, poruchami motoriky a často i poruchami nálad a změnou osobnosti. 

V dnešní době mnoho vědeckých týmů pracuje na objasnění původu a příčin 

neurodegenerací, nicméně etiologie těchto patologických procesů zatím známa není.  

Autofagocytóza je důležitým regulátorem v udržování buněčné homeostázy skrze 

odstraňování poškozených molekul a organel. V této souvislosti se začalo uvažovat o roli 

autofagocytózy v procesu neurodegenerace.  V posledních letech se velmi rozšířily 

poznatky o molekulárním mechanismu autofagocytózy, díky kterému můžeme sledovat 

autofagocytózu v různých patologických procesech, včetně těch neurodegenerativních.  

Ve své práci shrnuji nejdůležitější poznatky posledních let z této oblasti výzkumu. 

V první části popisuji dosavadní poznatky o autofagocytóze a jejím molekulárním 

mechanismu. Poznání důkladného molekulárního mechanismu autofagocytózy je 

základním předpokladem pro další studium funkcí autofagocytózy v organismu. V další 

části jsem se zaměřila na poznatky týkající se role autofagocytózy v procesu stárnutí. 

Ukazuje se, že aktivita autofagocytózy v průběhu stárnutí klesá a její cílená indukce vede 

u modelových organismů k prodloužení délky života. Je tedy možné, že autofagocytóza je 

důležitým regulátorem stárnutí organismu. Pochopení změn v procesu fyziologického 

stárnutí je nezbytné pro rozlišení patologických změn v procesu neurodegenerace. 

Stěžejní část mé práce je věnována vybraným neurodegenerativním onemocněním 

v kontextu autofagocytózy. U zmíněných onemocnění byly již identifikovány patologické 

formy proteinů, které vedou k neurodegenerativním změnám a k úbytku neuronů. 

V mnoha studiích je zjišťováno, zda autofagocytóza je součástí degradace těchto 

patologických proteinů a zda její regulace vede ke změnám jejich akumulace. Poslední 

kapitola je věnována poznatkům o možnosti terapeutické intervence skrze mechanismus 

autofagocytózy. Dnešní dostupná léčba je pouze symptomatická a její potenciál spočívá 

pouze ve zpomalení progrese nemoci. Není ovšem stále možné nemoc zcela zastavit nebo 

vyléčit její následky. Teprve v příštích letech se ukáže, zda hypotéza, že skrze regulaci 

autofagocytózy můžeme pozitivně ovlivnit patogenezi neurodegenerativních 

onemocnění, byla správná. 
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2 Autofagocytóza 

 

Autofagocytóza, neboli “sebe-pojídání”, představuje hlavní dráhu, prostřednictvím 

které jsou makromolekuly (např. proteiny, lipidy, nukleotidy) a buněčné organely (např. 

mitochondrie, peroxizomy), degradovány v lysozomech (Levine, Kroemer 2008). Během 

autofagocytózy dochází k přeskupení intracelulárních membrán, které oddělí  

a transportují buněčný materiál do lysozomu, kde je následně degradován a recyklován 

(Levine, Klionsky 2004). Autofagocytóza je evolučně konzervovaný mechanismus, který 

má zásadní roli pro přežití, vývoj a homeostázi buněk (Yang, Klionsky 2010).  

Christian de Duve, nositel Nobelovy ceny z roku 1974 za objev lysozomu  

a peroxizomu, poprvé představil termín autofagocytóza na konferenci v roce 1963 

(Klionsky 2007). V roce 1966 vydal se svým kolegou Robertem Wattiauxem review,  

ve kterém definují autofagocytózu jako proces, jehož aktivita je zvýšená v buňkách, které 

procházejí diferenciací nebo jinou změnou. Takové buňky se vyskytují například v játrech, 

plicích nebo střevech novorozenců, v erytrocytech obojživelníků, při metamorfóze 

hmyzu, ve slinných žlázách nebo v prostatě po kastraci potkana 

(de Duve, Wattiaux 1966). Od té doby se poznatky o autofagocytóze, díky rozsáhlému 

výzkumu, velmi rozšířily.  

Autofagocytóza je aktivována jako odpověď na různé formy metabolického stresu, 

například na nízkou hladinu živin, růstových faktorů nebo hypoxii. Hraje také důležitou 

roli v udržování buněčné homeostázy. Procesem autofagocytózy jsou pravidelně 

odstraňovány proteinové agregáty a špatně sbalené proteiny, jejichž hromadění  

je spojováno s některými onemocněními (Levine, Kroemer 2008). 

 

2.1 Druhy autofagocytózy 

 

V dnešní době jsou známy tři druhy autofagocytózy, a to mikroautofagocytóza, 

chaperony zprostředkovaná autofagocytóza, a makroautofagocytóza. Tyto tři druhy se liší 

svou fyziologickou funkcí a také způsobem jakým dopravují buněčné komponenty  

do lysozomu. Společnou mají finální degradaci a recyklaci dopravovaného materiálu 

(Levine, Kroemer 2008). Mikroautofagocytóza, chaperony zprostředkovaná 

autofagocytóza a makroautofagocytóza koexistují ve většině buněk (Cuervo 2011). V 

současné době je nejvíce prozkoumaný molekulární mechanismus makroautofagocytózy 

(dále uvádím jako autofagocytóza), na kterou se v mé práci nejvíce zaměřím.  
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2.1.1 Mikroautofagocytóza 

Mikroautofagocytóza je proces, při kterém jsou cytosolické komponenty pohlceny 

přímo invaginací lysozomální membrány. Poté dochází k odštěpení váčku do lumen 

lysozomu a k následné degradaci obsahu váčku (Sattler 2000). Mikroautofagocytóza je 

studována především na kvasinkách, u kterých byly objeveny dva typy. Neselektivní,  

při níž dochází k izolování náhodné části cytosolu a selektivní, kdy dochází k invaginaci  

a degradaci specifických organel (např. mitochondrií nebo peroxizomů) (Kunz, Schwarz 

& Mayer 2004).   

2.1.2 Autofagocytóza zprostředkovaná chaperony  

Hlavním znakem autofagocytózy zprostředkované chaperony (CMA, chaperone-

mediated autophagy), v porovnání s dalšími dvěma typy autofagocytózy je, že nevytváří 

žádné váčky pro transport cytoplazmatického materiálu, ale protein je přímo 

translokován přes membránu do lumen lysozomu (Dice 1990). 

Cytoplazmatické proteiny, které jsou určeny k degradaci, nesou pentapeptidový 

motiv KFERQ (Chiang, Dice 1988). Tento motiv je rozeznán prostřednictvím 

chaperonového proteinu Hsc70 (heat shock cognate 70) (Chiang et al. 1989)  

a ko-chaperony, mezi které patří Hsp90, Hsp40, Hsp70-Hsp90 organizující protein (Hop), 

Hsp70 interagující protein (Hip) a anthanogen asociovaný s Bcl-2 1 (BAG-1) 

(Agarraberes, Dice 2001). Komplex proteinu s chaperony se naváže na lysozomální 

membránový protein LAMP2A (lysosome associated membrane protein 2) (Cuervo, Dice 

1996). Pro translokaci do lumen lysozomu je nutné, aby došlo k rozbalení proteinu 

(Salvador et al. 2000). Translokaci rozbaleného proteinu do lysozomu pomáhá luminální 

forma Hsc70 (Cuervo, Dice & Knecht 1997). Translokační komplex na membráně je pouze 

přechodný, po dokončení procesu je aktivně demontován pomocí luminálního Hsc70 

(Cuervo 2011). 

 

2.1.3 Makroautofagocytóza 

Makroautofagocytóza je nejdetailněji prostudovaným druhem autofagocytózy. 

Proces autofagocytózy začíná vytvořením jednomembránové struktury, fagoforu, který 

postupně obaluje část cytoplasmy a některé organely. Ve chvíli kdy se jeho konce propojí 

a fagofor uzavře buněčný materiál uvnitř, stává se z něj dvoumembránová struktura, 

autofagosom (Yoshimori 2004).   

Autofagosom může nejdříve fúzovat s endosomem a vznikne struktura nazývaná 

amfizom (Gordon, Seglen 1988) nebo rovnou putuje k lysozomu a jeho vnější membrána 
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s ním fúzuje za vzniku autofagolysozomu. V něm poté dochází k degradaci dopravených 

komponent a vnitřní membrány autofagosomu prostřednictvím lysozomálních hydroláz. 

Makromolekuly jsou uvolněny skrze permeázy a recyklovány do cytosolu (Shintani, 

Klionsky 2004). 

 

2.2 Molekulární mechanismus autofagocytózy 

 

Autofagocytóza byla nejdříve studována na savčích organismech, ale až objevení 

analogického procesu u kvasinek Saccharomyces cerevisiae v roce 1992 (Takeshige et al. 

1992) vedlo k zásadním objevům v porozumění molekulárního mechanismu 

autofagocytózy. Tento modelový organismus je vhodný pro genetickou analýzu  

a posloužil řadě vědeckých týmů k identifikaci prvních genů, které kódují proteiny klíčové 

pro autofagocytózu (Tsukada, Ohsumi 1993). Objev autofagických genů u kvasinek vedl 

k identifikaci jejich orthologů u savců a poskytnul řadu podkladů pro objasnění 

molekulárního mechanismu autofagocytózy a její roli ve fyziologii a patofyziologii 

(Klionsky 2007). Během následujících deseti let došlo k objevu mnoha genů. Až v roce 

2003 došlo ke sjednocení jejich nomenklatury, kdy se geny, účastnící se regulace 

autofagocytózy, označili zkratkou Atg (autophagy-related genes) (Klionsky et al. 2003). 

Proteiny, které jsou kódované Atg geny (Atg1-Atg35), jsou organizované do funkčního 

komplexu a regulují jednotlivé kroky procesu autofagocytózy, kterými jsou iniciace, 

nukleace, elongace a fúze s lysozomem (Tan et al. 2014). 

Vzhledem k tomu, že deregulace autofagocytózy hraje roli v mnoha onemocněních, 

včetně neurodegenerativních, je zcela nezbytné pochopit molekulární mechanismus 

tohoto procesu a pokusit se tak odhalit nové terapeutické možnosti (Wong, Cheung & Ip 

2011). 

 

2.2.1 Iniciace  

2.2.1.1 mTOR dependentní dráha 
 

Proteinový komplex mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) je 

negativním regulátorem autofagocytózy. Pokud buňka není vystavena stresovým 

podmínkám nebo není ohrožena její homeostáza, mTORC1 fosforyluje ULK1 (unc-51-like 

kinase 1) komplex a tím inhibuje jeho aktivaci (Hosokawa et al. 2009). ULK1 komplex se 

skládá z autofagických proteinů Atg13 (Hosokawa et al. 2009), FIP200 (Hara et al. 2008) 

a Atg101 (Mercer, Kaliappan & Dennis 2009). V případě nízké hladiny živin  
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nebo terapeutického podání rapamycinu (Kamada et al. 2000) dojde k inhibici mTORC1  

a defosforylaci ULK1 komplexu, to vede k jeho aktivaci, což je zásadním krokem v iniciaci 

autofagocytózy (Ganley et al. 2009). Aktivovaný ULK1 komplex se naváže na fagofor, 

na kterém prostřednictvím interakce s dalšími Atg geny iniciuje formování autofagosomu 

(Wong, Cheung & Ip 2011).  Původ membrány fagoforu není ještě zcela objasněn,  

ale existují dvě teorie zastávající odlišná stanoviska. Jedna teorie se přiklání k tomu,  

že fagofor je vytvořen odštěpením části intracelulární membrány například 

z mitochondrie (Hailey et al. 2010), endoplazmatického retikula (Hayashi-Nishino et al. 

2009), golgiho aparátu (van der Vaart, Reggiori 2010) nebo plazmatické membrány 

(Ravikumar et al. 2010). Druhá teorie hovoří o tom, že membrána fagoforu se tvoří  

de novo z molekul v cytosolu. Tuto hypotézu podporují studie, které poukázaly na absenci 

známých markerů buněčných organel v membráně autofagosomu (Strømhaug et al. 

1998). 

 

2.2.1.2 mTOR independentní dráha 
 
 

K iniciaci autofagocytózy může docházet i prostřednictvím drah, které jsou  

na proteinovém komplexu mTOR nezávislé. Ty otevírají další možnosti terapeutické 

regulace autofagocytózy, která by mohla vést k léčbě některých onemocnění spojovaných 

s deregulací tohoto buněčného mechanismu. V následující kapitole uvádím některé z nich.  

 
AMPK 

AMPK, proteinkináza aktivovaná AMP, je jakýmsi “snímačem” energetického stavu 

buňky, která je přítomna ve všech eukaryotických buňkách. Hraje důležitou roli  

v udržování buněčné homeostázy. V případě nedostatku živin, uvádí se především nízká 

hladina glukózy, je AMPK schopna přímo indukovat autofagocytózu. Toho AMPK dosáhne 

dvěma mechanismy. Za prvé inhibuje mTORC1 prostřednictvím fosforylace TSC2 

(tuberous sclerosis 2) a Raptoru (podjednotka komplexu mTORC1) a za druhé fosforyluje 

ULK1 (Ser 317 a Ser 777), což vede k aktivaci tohoto komplexu a iniciaci autofagocytózy  

(Kim et al. 2011, Lee et al. 2010). 

 

Beclin-1 

Beclin-1 je vázán k anti-apoptickému proteinu Bcl-2 (B-cell lymphoma), který je 

negativním regulátorem autofagocytózy. Dokud má buňka dostatek živin, Bcl-2 inhibuje 

aktivaci autofagocytózy vazbou na Beclin-1 (Pattingre et al. 2005). Pokud dojde ke snížení 
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množství živin v buňce, Bcl-2 je fosforylován enzymem Jun N-terminální kinázou 1 (JNK1) 

a tím se Bcl-2 disociuje z vazby k Beclinu-1 a vytváří komplex Beclin-1/fosfatidylinositol-

3-kináza (PI3K) třídy III, který aktivuje autofagocytózu (Wei et al. 2008). 

 

IP3  

Autofagocytóza může být také indukována snížením množství intracelulárního 

inositolu nebo inositol-1,4,5-trifosfátu (IP3). Jednou z možností jak terapeuticky 

redukovat inositol v buňce, je podání lithia (Sarkar et al. 2005). Intracelulární cyklický 

adenosin monofosfát (cAMP) reguluje množství IP3. IP3 se váže na receptory  

na membráně endoplazmatického retikula (ER), kde otevírá kalciový kanál a uvolňuje 

Ca2+ do cytosolu. Intracytosolický Ca2+ aktivuje kalpainy, které následně blokují 

autofagocytózu (Williams et al. 2008). 

 

Sirtuin 1 

Sirtuin 1 (SIRT1) je enzym ze skupiny NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid) 

dependentních deacetyláz, který funguje jako buněčný senzor pro detekci intracelulární 

energie a reguluje buněčný metabolismus (Cantó, Auwerx 2012). K aktivaci SIRT1 dochází 

prostřednictvím několika cest. Kalorickou restrikcí, inhibicí negativního regulátoru 

(nikotinamidu) nebo farmakologicky resveratrolem (přírodní antioxidant, vyskytující se 

v těle některých rostlin). Jeho aktivace vede k deacetylaci esenciálních autofagických 

proteinů, jakými jsou Atg5 a Atg7, což vede k iniciaci autofagocytózy (Morselli et al. 2010). 

 

2.2.2 Nukleace 

 
Nukleace a formace membrány autofagosomu je závislá na komplexu Beclin-1/ 

PI3K třídy III. Tento komplex tvoří PI3K třídy III, Vps34 a jeho regulační podjednotka 

p150, Beclin 1, Atg14L, Bcl-2, Ambra1 a endophilin B1 (Wong, Cheung & Ip 2011). 

Komplex PI3K třídy III je vázán k cytoskeletu prostřednictvím proteinu Ambra1 a lehkého 

řetězce dyneinu 1 (DLC1). Po indukci autofagocytózy, ULK1 fosforyluje protein Ambra1  

a odštěpí komplex od dyneinu. Jeho následná relokalizace do endoplazmatického retikula 

umožňuje nukleaci autofagosomu (Di Bartolomeo et al. 2010).  

Regulace autofagocytózy je často podmíněna vazbou proteinů na komplex PI3K 

třídy III. Mezi negativní regulátory patří protein Bcl-2, který autofagocytózu inhibuje 

skrze vazbu na Beclin-1 (Pattingre et al. 2005). Obdobnou inhibiční funkci 

zprostředkovává v regulaci autofagocytózy protein Rubicon. Pokud je tento protein 
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inhibován, dojde k rapidnímu zvýšení aktivity autofagocytózy (Matsunaga et al. 2009). 

Naopak pozitivní regulace autofagocytózy je zprostředkována vazbou Atg14L (Barkor) 

nebo UVRAG (UV radiation resistance-associated gene). Tyto proteiny spolu kompetují  

o vazebné místo na Beclinu-1. Zvýšená exprese Atg14L vede k aktivaci autofagocytózy  

a zvýšení počtu a většímu objemu autophagosomu (Sun et al. 2008). Regulace 

prostřednictvím proteinu UVRAG podporuje aktivaci autofagocytózy (Liang et al. 2006). 

PI3K třídy III katalyzuje fosforylaci fosfatidylinositolu na fosfatidylinositol-3- 

fosfát (PI3P), který je důležitý v dalších krocích vedoucích k formaci autofagosomu 

(Simonsen, Tooze 2009). 

 

2.2.3 Elongace 

 
Elongace je proces, při kterém dochází k prodlužování membrány autofagosomu, 

během něhož obklopuje část cytoplazmy nebo buněčné organely, kterou tím uzavírá  

do lumen autofagosomu (Levine, Kroemer 2008). V procesu elongace se uplatňují dva 

konjugační systémy, které jsou svým mechanismem podobné konjugaci ubiquitinu 

k proteinům (Mizushima et al. 1998).  

V prvním systému se formuje konjugát Atg5-Atg12. Na začátku tohoto procesu je 

Atg12 aktivován navázáním Atg7 (E1 podobný aktivační enzym) na jeho C-koncový 

glycinový zbytek. Atg12 je poté přenesen k Atg10 (E2 podobný konjugační enzym), který 

kovalentně váže Atg12 k lysinu 130 Atg5 (Glick, Barth & Macleod 2010). Konjugát  

Atg5-Atg12 se následně váže s Atg16L a vytváří 800 kD komplex, který asociuje 

s fagoforem (Mizushima et al. 2003). Vazba komplexu Atg5-Atg12-Atg16L 

pravděpodobně formuje zakřivení fagoforu (Glick, Barth & Macleod 2010). V momentě 

vytvoření autofagosomu tento komplex disociuje, není tedy vhodný marker  

pro autofagocytózu (Barth, Glick & Macleod 2010). 

Druhý konjugační systém vytváří MAP- LC3 (microtubule associated light chain 3) 

a PE (fosfatidylethanolamin). LC3 je nejprve štěpen prostřednictvím Atg4 na LC3-I  

a následně aktivován prostřednictvím Atg7 (E1 podobný aktivační enzym). Aktivovaný 

LC3-I je poté transferován k Atg3 (E2 podobný konjugační enzym) a je připojen k PE. 

Vzniklý LC3/PE se také nazývá LC3-II (Ichimura et al. 2000). Po dokončení autofagosomu, 

zůstává LC3-II vázán na luminální straně membrány autofagosomu. Z tohoto důvodu 

je LC3 vhodný marker autofagosomů (Klionsky 2005). 
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2.2.4 Maturace a fúze s lysozomem 

 
Fúze autofagosomu s lysozomem je terminální část autofagocytózy, během které 

dochází k degradaci obsahu váčku a recyklaci makromolekul zpět do cytosolu. Fúzi 

autofagosomu s lysozomem může předcházet vytvoření amfizomu (Gordon, Seglen 1988), 

kdy autofagosom nejdříve fúzuje s časným nebo pozdním endozomem a až následně 

s lysozomem za vytvoření degradační struktury autofagolysozomu (Berg et al. 1998). 

Proces fúze můžeme rozdělit do tří částí: transport k cílové struktuře, přichycení 

k membráně a samotná fúze (Tong, Yan & Yu 2010). Transport autofagosomu k lysozomu 

se děje za pomocí proteinu ESCRT-III (endosomal sorting complex required for 

transport), při jehož inaktivaci dochází k akumulaci autofagosomů (Lee et al. 2007). 

Transportu autofagosomu se účastní i mikrotubuly. Při experimentálním podání 

nocodazolu, který indukuje depolymerizaci mikrotubulu, dochází také k hromadění 

autofagosomů v buňce (Aplin et al. 1992). 

Během transportu dochází k acidifikaci lumen. Autofagosom má zpočátku stejné 

pH jako okolní cytosol a během maturace se pH v lumen autofagosomu snižuje 

(Dunn 1990). 

V perinukleární zóně dojde k přichycení, ukotvení a následné fúzi autofagosomu 

s lysozomem (Tong, Yan & Yu 2010). Vnější membrána autofagosomu fúzuje s lysozomem 

a vytvoří se struktura nazývaná autofagolysosom. V tomto procesu se uplatňuje SNARE 

(soluble NSF attachment protein receptors) proteinový komplex (Noda, Fujita & 

Yoshimori 2009), dále protein Rab7 (ras-related protein 7) (Gutierrez et al. 2004)  

a proteinový komplex STX17 (syntaxin 17)- HOPS (homotypic fusion and protein sorting) 

(Jiang et al. 2014). 

Degradace materiálu v lysozomu probíhá zřejmě ve dvou krocích. Nejprve dojde 

k rozkladu membrány autofagosomu a vylití obsahu do lumen lysozomu, kde je následně 

rozštěpen přítomnými enzymy (Noda, Fujita & Yoshimori 2009). Degradační produkty 

jako aminokyseliny nebo monosacharidy jsou následně recyklovány zpět do cytosolu 

prostřednictvím transmembránových proteinů v lysozomu (Lloyd, Mason & Lloyd 1996). 
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Obr. 1 

Formování autofagosomu při makroautofagocytóze v savčích buňkách. 

Makroautofagocytóza začíná akumulací molekul na izolovanou membránu za účelem iniciace 

formování autofagosomu, které je následováno nukleací a elongací této membrány.  

ULK proteinový komplex zahrnující ULK1, Atg13, FIP200 a Atg101, disociují z mTORC1 a navážou 

se na izolovanou membránu, aby iniciovali formaci autofagosomu po příslušném buněčném 

stimulu, jakým je například nízká hladina živin. Nukleace membrány zahrnuje formaci komplexu 

Beclin1/PI3K a koordinaci prostřednictvím interakce Beclinu 1, UVRAG, Atg14, p150, ambra1, 

endophilin B1 a Vps34. Elongace membrány vyžaduje Atg3, Atg4, Atg7, Atg10 a Atg5-Atg12-

Atg16L1 komplex ke konjugaci PE k LC3, vedoucí k translokaci LC3 z cytoplazmy na membránu  

autofagosomu. Fosforylace a acetylace proteinů zajišťují dostatečnou kontrolu nad formováním 

autofagosomu. Převzato z Wong (2011). 
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3 Autofagocytóza a stárnutí 
 

Autofagocytóza je společně s ubiquitin-proteazomální dráhou hlavním 

mechanismem udržování buněčné homeostázy prostřednictvím degradace špatně 

sbalených proteinů nebo poškozených organel. V průběhu zvyšujícího věku se aktivita 

tohoto protektivního mechanismu výrazně snižuje a tento pokles je spojován s akumulací 

poškozených proteinů ve stárnoucím organismu (Cuervo 2003). Akumulace poškozených 

makromolekul, organel a buněčných membrán, může být příčinou selhávání mnoha 

biologických procesů v průběhu stárnutí organismu (Stadtman 2001). Genetická inhibice 

autofagocytózy indukuje degenerativní změny v tkáni savců podobající se těm, které jsou 

spojovány se stárnutím. Sníženou aktivitou autofagocytózy bývá doprovázeno normální  

i patologické stárnutí (Rubinsztein, Mariño & Kroemer 2011). Při porovnání mozků 

mladších a starších jedinců se ukázalo, že u starších lidí je aktivita autofagických genů 

(Atg5, Atg7 a Beclin-1) snížena (Lipinski et al. 2010). Studium faktorů ovlivňujících 

stárnutí kvasinek Saccharomyces cerevisiae, vedlo k identifikaci defektní autofagocytózy 

u mutant s kratším životním cyklem v porovnání s mutanty s delším životním cyklem. 

Recyklace buněčných organel procesem autofagocytózy se tedy ukazuje jako klíčový 

faktor pro dlouhověkost (Matecic et al. 2010). 

Kalorická restrikce je dietní režim, při kterém dochází k omezení příjmu potravy  

o 25-50% při zachování přísunu esenciálních živin. Bylo prokázáno, že kalorická restrikce 

prodlužuje průměrnou i maximální dobu života u savců (především myší a potkanů)  

a snižuje výskyt s věkem souvisejících patologií a biologických změn (Weindruch 1996). 

Studie na jaterních buňkách hlodavců prokázaly, že kalorická restrikce je jedním 

z mechanismů, jak účinně zabránit poklesu autofagocytózy v průběhu stárnutí (Donati et 

al. 2001). Při studiu bylo porovnáváno množství autofagické proteolýzy v jaterních 

buňkách hlodavců krmených ad libitum a hlodavců s kalorickou restrikcí, a to ve věku  

2, 6, 12 a 24 měsíců. Výsledky ukázaly, že u hlodavců krmených ad libitum je dosaženo 

maximální rychlosti a regulace autofagické proteolýzy v 6ti měsících a poté klesá  

se zvyšujícím se stářím. Aktivita autofagické proteolýzy u hlodavců po kalorické restrikci 

neklesala nebo jen mírně a to v závislosti na době zahájení kalorické restrikce. Pokud byla 

kalorická restrikce zahájena v nízkém věku, plně zabránila poklesu autofagické aktivity 

ve věku pozdějším, zahájení kalorické restrikce ve vyšším věku tento efekt zmenšovalo 

(Cavallini et al. 2001). 

Genetickou modifikací nebo farmakologickou regulací je možno indukovat nebo 

inhibovat aktivitu autofagocytózy, a tím ovlivňovat délku života vybraných modelových 

organismů. U Caenorhabditis elegans byly prostřednictvím RNA interference (RNAi) 
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vyřazeny autofagické geny Atg7 a Atg12. Atg7 (ubiquitin E1 podobný protein) konjuguje 

Atg12 na Atg5, tento proces je pro mechanismus autofagocytózy nezbytný. U takto 

modifikovaných organismů došlo k významnému zkrácení délky životního cyklu (Hars et 

al. 2007). Další studie ukázala, že mutační inaktivace autofagických genů Bec-1, Unc-51, 

lgg/Atg8, Atg9, Atg18 u Cauenorhabditis elegans také vedla ke zkrácení životního cyklu 

(Tóth et al. 2008). Podobně u Drosophila melangoster inaktivace Atg8a vedla ke zkrácení 

délky života a k akumulaci ubiquitinovaných proteinů, které jsou jedním z markerů 

neuronálního stárnutí a degenerace. Naopak, když došlo ke zvýšení exprese Atg8a 

v organismu, byla autofagocytóza ve starších neuronech udržována aktivní, což vedlo 

k prodloužení délky života Drosophily v průměru o 56% ve srovnání s kontrolou 

(Simonsen et al. 2008). Terapeutické podání rapamycinu, který inhibuje mTOR a umožní 

tak aktivaci autofagocytózy, vedlo k prodloužení délky života u samic myší v průměru  

o 14% a u myších samců o 9% (Harrison et al. 2009). 

Mnohé studie ukázaly na úzký vztah mezi stárnutím organismu a mechanismem 

autofagocytózy. Aktivita autofagocytózy bývá spojována s délkou životního cyklu 

některých modelových organismů. U některých organismů je možné pomocí genetické 

modifikace nebo farmakologicky přímo regulovat délku života prostřednictvím aktivace 

nebo inaktivace autofagocytózy. Tyto studie jsou velmi důležité pro objasnění role 

autofagocytózy v biologických procesech normálního stárnutí a pro lepší pochopení 

mechanismů patologického stárnutí, mezi které řadíme i neurodegenerativní 

onemocnění. 

4 Autofagocytóza a neurodegenerativní onemocnění  
 

Neurodegenerativní onemocnění jsou charakterizována agregací proteinů  

a úbytkem neuronů v mozkové tkáni. Proteiny mohou vytvářet agregáty prostřednictvím 

špatného sbalování nebo narušením jejich intracelulární degradace (Kopito 2000). 

Autofagocytóza je hlavním mechanismem intracelulární degradace proteinů náchylných 

k tvorbě proteinových agregátů, jakými jsou α-synuclein (Webb et al. 2003) nebo 

huntingtin (Ravikumar et al. 2004), které zároveň hrají důležitou roli při vzniku některých 

neurodegenerativních onemocnění. Vyřazení autofagocytózy prostřednictvím genetické 

modifikace vedlo k indukci neurodegenerativních změn a akumulaci ubiquitinovaných 

proteinů (Hara et al. 2006). Některá data ukazují, že geny regulující autofagocytózu, jsou 

odlišně exprimovány v mozku normálně stárnoucích jedinců a u pacientů 

s Alzheimerovou nemocí (Lipinski et al. 2010). V následující kapitole jsem shrnula dosud 

známé poznatky o roli autofagocytózy u vybraných neurodegenerativních onemocnění.  
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4.1 Alzheimerova nemoc 
 

Alzheimerova nemoc (AN) je neurodegenerativní onemocnění, projevující se  

z počátku zhoršením paměťových (mnestických) funkcí a později postižením  

i dalších (neamnestických) kognitivních domén, jakými jsou vizuospaciální funkce, 

poruchy řeči nebo exekutivní funkce (McKhann et al. 2011). AN patří mezi nejčastější 

formu demence, tvoří přibližně 60-70% všech demencí. Počet pacientů s AN v České 

republice se odhaduje na 120-130 tisíc osob, prevalence je tedy více než 1% (URL1 ). 

Podle období nástupu nemoci rozlišujeme AN s časným začátkem, tzv. presenilní, kdy se 

první klinické příznaky objevují před 65. rokem života a AN s pozdním začátkem,  

tzv. senilní, kdy dochází k prvním projevům nemoci po 65. roku (Jirák 2004). U AN 

s časným začátkem se vyskytují familiární formy onemocnění, které jsou zcela dědičné. 

V případě presenilní AN dochází k mutaci na 21. chromozomu, kde je kódován 

amyloidový prekurzorový protein (APP), na 14. chromozomu kódující protein  

presenilin 1 nebo na 1. chromozomu, kde je kódován presenilin 2. Mutace v genu pro 

apolipoprotein epsilon (ApoE) na 19. chromozomu byla pozorována u některých 

onemocnění s pozdním počátkem (Jirák 2009). 

Diagnostika AN vyžaduje neuropsychologické vyšetření pro zjištění charakteru 

kognitivního deficitu a vyšetření biomarkerů specifických pro toto onemocnění. Jednou  

z metod je vyšetření mozkomíšního moku. V mozkomíšním moku se detekuje změna 

koncentrace tří proteinů, celkového a fosforylovaného tau proteinu a snížené množství  

β-amyloidu, tzv. likvorový triplet (Bartoš et al. 2012). Pomocí funkční magnetické 

rezonance se hodnotí atrofie mozkové tkáně, přičemž pro AN je charakteristická atrofie 

v mediálním, bazálním a laterálním temporálním laloku a mediálním parietálním kortexu 

(McKhann et al. 2011). 

V mozkové tkáni pacienta s AN jsou intracelulárně přítomny neurofibrilární 

tangels, které jsou tvořeny hyperfosforylovaným proteinem τ (tau) a neuritické plaky 

tvořené β amyloidem (Aβ) extracelulárně (Jack et al. 2011). Aβ peptid vzniká štěpením 

z amyloidového prekurzoru (APP) pomocí β nebo γ sekretáz. β a γ sekretázy štěpí APP  

na fragmenty o délce 40 a 42 aminokyselin, vznikají tak dva peptidy β-amyloid-40 (Aβ40)  

a β-amyloid-42 (Aβ42) (Seeman, Seeman 2011). Přičemž se ukázalo, že senilní plaky 

v mozkové tkáni pacientů s AN obsahují podstatně větší množství Aβ42 než Aβ40  

(Iwatsubo et al. 1994).  

Mnoho studií prokázalo narušený mechanismus autofagocytózy v patogenezi 

Alzheimerovy nemoci. V rámci jedné studie byla provedena biopsie mozků pacientů s AN, 

při které bylo detekováno velké množství autofagických vakuol, mezi které patří 
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autofagosom nebo autofagolysozom, v neokortikálních a hipokampálních pyramidových 

neuronech. Autofagické vakuoly jsou velmi vzácně viděny ve zdravých neuronech a jejich 

akumulace je znakem narušeného procesu autofagocytózy, který by za normálních 

podmínek vedl k jejich odbourání v lysozomu (Nixon et al. 2005).  

V další studii byly jako modelový organismus AN použity APP/PS1 myši, které 

vykazují zvýšené množství produkce Aβ a určité abnormální chování (Duff et al. 1996).  

U transgenních APP/PS1 myší byla také pozorována patologická akumulace 

autofagických vakuol v dystrofických neuritech, jejichž množství bylo 23 krát vyšší 

v porovnání se stejně starými netransgenními myšmi (Yu et al. 2005). Ukázalo se,  

že v autofagických vakuolách je přítomen APP i γ sekretáza, a že dochází ke vzniku Aβ 

během procesu autofagocytózy. Při zvýšené autofagocytóze a narušeném odbourávání 

autofagických vakuol dochází k akumulaci Aβ u AN (Yu et al. 2005). 

Kmen myší SAMP8 (Senescence-Accelerated Mouse Prone 8) je negeneticky 

modifikovaná myš s urychleným procesem stárnutí, u kterých se častěji vyskytují s věkem 

související patologie, jako například poruchy paměti a učení nebo atrofie mozku. Proto je 

tato linie široce využívána k objasnění základních mechanismů stárnutí  

a neurodegenerativních změn (Takeda et al. 1981, Miyamoto et al. 1986). U SAMP8 myší 

se také vyskytují patologie charakteristické pro AN, jako je přítomnost 

hyperfosforylovaného tau proteinu (Canudas et al. 2005) a hromadění Aβ (del Valle et al. 

2010). U SAMP8 myší byly sledovány změny v expresi markerů autofagocytózy v mozku 

během stárnutí a porovnány s myším kmenem SAMR1 (Senescence-Accelerated Mouse 

Resistant 1), který vykazuje normální průběh stárnutí a je používán jako kontrolní model. 

Ukázalo se, že v hipokampálních neuronech 12ti měsíční SAMP8 myši se nachází množství 

shluků a akumulované autofagické vakuoly v cytoplazmě a axonech. Ve stejné oblasti  

u SAMR1 myši bylo detektováno pouze malé množství shluků a žádné autofagické 

vakuoly. Při porovnání exprese LC3 v hipokampu a neokoretxu, byla zjištěna zvýšená 

exprese LC3 u 7mi a 12ti měsíční SAMP8 v porovnání s SAMR1 myší. V průběhu stárnutí 

se exprese LC3 zvyšovala (Ma et al. 2011). LC3-II je jediným markerem asociovaným 

s autofagosomem specificky. V průběhu normálního procesu autofagocytózy je LC3-II 

přítomen při formování autofagosomu a degradován při maturaci do autofagolysozomu 

(Tanida et al. 2005). 

Beclin 1 je považován za další marker autofagické aktivity. Dřívější výzkumy 

ukázaly, že hladiny Beclinu 1 významně korelují s úrovní aktivity autofagocytózy.  

Hladina Beclinu 1 byla hodnocena v mediální oblasti frontálního kortexu u pacientů s AN, 

s mírnou kognitivní poruchou (mild cognitive impairment, MCI) a porovnána se zdravými 
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kontrolami. U pacientů s MCI byla hladina Beclinu 1 redukována na 70% v porovnání se 

stejně starými zdravými kontrolami. Pacienti s AN měli hladinu Beclinu 1 pouze 30% 

hladiny kontrol (Pickford et al. 2008). U transgenní myši produkující lidský APP, vedla 

redukce exprese Beclinu 1 k intracelulární i extracelulární akumulaci Aβ. Vykazovala také 

neurodegenerativní změny ve srovnání s APP myší s normální expresí Beclinu 1. Pokud 

byl ovšem APP transgenním myším aplikován do frontálního kortexu a hipokampu 

lentivirus kódující myší Beclin 1, došlo v této části mozku ke snížení hladiny Aβ  (Pickford 

et al. 2008). Zvyšování hladiny Beclinu 1 by tak mohlo mít terapeutický potenciál.  

Zajímavým zjištěním bylo, že u 7mi měsíční SAMP8 myši došlo k výraznému 

zvýšení exprese Beclinu 1 oproti expresi ve 2 měsících, a ve stáří 12ti měsíců došlo 

k výraznému poklesu hladiny Beclinu 1. Oproti SAMR1 myši měla SAM8 myš vyšší hladinu 

Beclinu v 7mi měsících a nižší ve 12ti měsících. Ukázalo se, že u 7mi měsíční SAMP8 myši 

je zvýšené množství ubiquitinovaných proteinů v hipokampu, zřejmě proto je zde  

i zvýšená exprese Beclinu 1, která značí zvýšenou aktivaci autofagocytózy. U 12ti měsíční 

myši dochází k poklesu aktivity autofagocytózy podobně jakou u pacientů s AN 

(Ma et al. 2011).  

Narušená funkce autofagocytózy zvyšuje množství patologických forem proteinů. 

Všechny zmíněné studie prokazují důležitost autofagocytózy jako protektivního 

mechanismu v patologických procesech Alzheimerovy nemoci.  

 

4.2 Parkinsonova nemoc 
 

Parkinsonova nemoc (PN) je neurodegenerativní onemocnění, vznikající 

v důsledku poruchy dopaminergní inervace striata, vedoucí k poruše extrapyramidového 

systému. Dochází k zániku a depigmentaci neuronů v oblasti substantia nigra pars 

compacta (Rektorová 2009). PN obvykle postihuje pacienty ve věku mezi 40. a 75. rokem 

života. Prevalence onemocnění se pohybuje kolem 80-150 pacientů na 100 000 obyvatel 

(Rusina, Hort 2007). Pro klinickou diagnózu PN musí být přítomna svalová rigidita, 

bradykineze, klidový třes a posturální instabilita (Hughes et al. 1992). Mohou být 

přítomny i sekundární motorické příznaky, jakými jsou například hypomimie, dysartrie, 

dysfagie nebo šouravý krok (Jankovic 2008).    

U pacientů s PN jsou v postižených neuronech přítomna Lewyho tělíska, což jsou 

intraneuronální inkluze tvořené amorfní hmotou a filamenty cytoskeletu (Gibb, Lees 

1988). V těchto tělíscích prokázaly neuropatologické analýzy přítomnost agregátů  

α-synucleinu (Spillantini et al. 1997). U většiny pacientů s PN není známa genetická 
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příčina, tato forma nemoci je označována jako idiopatická PN. U 5-10% pacientů byla 

prokázána monogenní dědičnosti PN v genech označovaných jako PARK geny (Lesage, 

Brice 2009), tato forma se nazývá familiární. Autozomálně dominantní formu PN 

způsobují mutace v genech SNCA (PARK 1/4) a LRRK2 (PARK8), autozomálně recesivní 

formu mutace v genech Parkin (PARK2), PINK1 (PARK6), DJ-1 (PARK7) a ATP13A2 

(PARK9) (Klein, Westenberger 2012). 

První studie zdůrazňující důležitost autofagocytózy u PN, se zaměřily na degradaci 

α-synucleinu, který je hlavní složkou Lewyho tělísek přítomných v neuronech pacientů  

s  PN. Výzkum familiární formy PN odhalil dvě samostatné autozomálně dominantní 

mutace v genu α-synucleinu, A53T a A30P (Krüger et al. 1998). Ukázalo se, že nativní 

forma α-synucleinu je degradována v buňce prostřednictvím autofagocytózy a chaperony 

zprostředkované autofagocytózy (CMA) (Vogiatzi et al. 2008). Mutantní formy  

α-synucleinu, A53T a A30P ale CMA inhibují. Vytvoří silnou vazbu s lysozomálním 

receptorem LAMP2A, ale nedokáží se transportovat přes lysozomální membránu. 

Zablokování degradace mutantních A53T a A30P vede k jejich zvýšené koncentraci 

v cytosolu a může podporovat jejich agregaci. Vazba mutantních A53T a A30P blokuje 

také degradaci ostatních cytosolických proteinů prostřednictvím CMA, ty mohou 

přispívat k buněčnému stresu a agregovat poškozené proteiny (Cuervo et al. 2004). 

Inhibice CMA prostřednictvím mutantních forem α-synucleinu je kompenzována 

zvýšenou aktivací autofagocytózy (Martinez-Vicente et al. 2008). Pokud ovšem dojde  

ke zvýšené expresi nativní formy α-synucleinu, sníží se množství LC3-II v buňkách, které  

je způsobeno poruchou formace autofagosomu. Nadprodukce α-synucleinu tedy narušuje 

proces autofagocytózy (Winslow et al. 2010).  

Ukázalo se, že α-synuclein může přispívat k odumírání neuronů u PN inhibicí 

degradace MEF2D (myocyte enhancer factor 2D) prostřednictvím CMA. CMA reguluje 

aktivitu MEF2D, což je transkripční faktor potřebný pro přežívání neuronů. Nativní  

i mutantní forma α-synucleinu narušuje vazbu MEF2D na chaperon Hsc70, to vede 

k hromadění MEF2D v cytoplazmě a následnému odumírání neuronů. Hladina MEF2D 

byla zvýšená v mozku α-synuclein transgenních myší a u pacientů s PN. CMA je tedy 

důležitým mechanismem pro přežití neuronů a narušení této dráhy je spojeno s PN  

(Yang et al. 2009). Tato zjištění podporují teorii, že podpora správné funkce CMA  

by mohla být efektivní strategií pro léčbu PN.  

Aktivace autofagocytózy pomocí Beclinu 1, který je nezbytný pro formování 

autofagosomu, byla zkoumána i u α-synuclein transgenní myši. Do mozku transgenní myši 

byl aplikován lentivirus exprimující Beclin 1. Následné neuropatologické zhodnocení 
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mozkové tkáně ukázalo zlepšení synaptické a dendritické patologie a sníženou akumulaci 

α-synucleinu v limbickém systému u transgenní myši. Došlo i ke snížení alterací 

v autofagické dráze a zvýšené aktivaci lysozomální degradace. Ukázalo se, že Beclin 1 má 

důležitou roli v intracelulární degradaci α-synucleinu a může být také terapeutickým 

cílem v léčbě PN (Spencer et al. 2009). 

 Výzkum PN se široce zaměřuje na mitochondriální dysfunkce a jejich roli  

ve vzniku a progresi nemoci. Důvodem je, že proteiny související s tímto onemocněním 

jsou lokalizovány v mitochondriích nebo jsou s nimi asociovány (Deas, Wood & Plun-

Favreau 2011). Mitochondriální dysfunkce je pro PN charakteristická, proto mnoho studií 

testuje hypotézu, že právě mitochondriální dysfunkce je příčinou tohoto onemocnění. 

Není ovšem stále jasné, zda je jeho příčinou nebo jen důsledkem progrese nemoci  

(Lynch-Day et al. 2012).  

 Geny, které odpovídají za familiární formu PN, jsou důležité pro správnou funkci 

mitochondrií a zároveň jejich produkty jsou zahrnuty do selektivního odstraňování 

poškozených mitochondrií skrze autofagocytózu (Narendra et al. 2008). Tento velice 

specifický mechanismus se nazývá mitofagie a je definován jako selektivní odstraňování 

přebytečných nebo poškozených mitochondrií prostřednictvím autofagocytózy 

(Lemasters 2005). Jedním z proteinů regulujících mitofagii je PARKIN, produkt genu 

PARK2, jehož mutace způsobuje juvenilní formu autozomálně recesivní PN (Kitada et al. 

1998). Bylo prokázáno, že PARKIN se selektivně váže na fragmenty mitochondrií, které 

mají snížený nebo žádný membránový potenciál, tímto způsobem dokáže rozlišovat 

zdravé a poškozené mitochondrie. PARKIN navázaný na poškozené mitochondrie 

reguluje jejich degradaci prostřednictvím autofagocytózy. Ztráta aktivity PARKINU může 

způsobit akumulaci dysfunkčních mitochondrií, které vedou k úbytku neuronů u PN 

(Narendra et al. 2008).  

Dalším důležitým genem je PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1), který ve své 

mutované formě způsobuje autozomálně recesivní formu PN (Valente et al. 2004). 

Je lokalizován v membráně mitochondrií, jeho přítomnost byla prokázána  

na intracelulární, mezimembránové (Silvestri et al. 2005) i extracelulární straně 

membrány (Gandhi et al. 2006). PINK1 interaguje s PARKIN a je zřejmě důležitý pro vazbu 

PARKIN na poškozené mitochondrie. Exprese PINK1 na mitochondrii je regulována 

napěťově řízenou proteolýzou. PINK1 je na vnitřní mitochondriální membráně štěpen 

PARL (presenilin-associated rhomboid-like protein) proteázou v závislosti  

na membránovém potenciálu mitochondrie (Jin et al. 2010). Pokud dojde k narušení 

tohoto potenciálu, PINK1 se začne hromadit na vnější straně membrány a tím přitahuje 
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PARKIN k poškozené mitochondrii (Narendra et al. 2010). PINK1 také interaguje 

s Beclinem 1, který je důležitým regulátorem v iniciaci autofagocytózy. Pokud dojde 

k nadměrné expresi PINK1 výrazně se zvýší autofagocytóza (Michiorri et al. 2010).  

Výskyt proteinu α-synuclein je pro PN charakteristický. Ve své nativní  

i mutované formě, může narušovat správnou funkci autofagocytózy i CMA. To vede  

ke vzniku nebezpečných proteinových agregátů a v některých případech způsobuje  

i úbytek neuronů. Podpora správné funkce CMA a indukce autofagocytózy by mohla být 

vhodným terapeutickým cílem v léčbě PN. 

 

4.3 Huntingtonova nemoc 
 

Huntingtonova nemoc (HN) je neurodegenerativní onemocnění  

s charakteristickými poruchami motoriky, úbytkem kognitivních funkcí a psychiatrickými 

symptomy. Příznaky nemoci se objevují mezi 30. až 50. rokem života (Gusella et al. 1983). 

Prevalence tohoto onemocnění je přibližně 3-6 nemocných na 100 000 lidí (Pringsheim 

et al. 2012). Prvními symptomy bývají poruchy chování a nálad, často se zvýšenou 

iritabilitou a impulzivitou. U přibližně 5-10% pacientů se mohou objevit i psychotické 

projevy. Později se objevují choreiformní mimovolní pohyby a hyperkinetický 

extrapyramidový syndrom. Charakteristický nález na CT/MRI je atrofie mozku 

v oblastech nuclei caudati a putamen (Rusina, Hort 2007). 

HN je dědičné autozomálně dominantní onemocnění, které způsobuje zmnožené 

opakování tripletů CAG na genu, který kóduje protein huntingtin (Htt) (MacDonald et al. 

1993). Gen huntingtin (HTT) je lokalizován na krátkém raménku 4. chromozomu  

(Gusella et al. 1983). Repetitivní sekvence CAG kóduje polyglutaminový úsek, přičemž  

se ukázalo, že sekvence obsahující více než 36 glutaminů na N- konci proteinu, produkuje 

mutantní formu proteinu Htt (MacDonald et al. 1993). Delší polyglutaminový úsek 

způsobuje špatné sbalování proteinu, agregaci a cytotoxicitu (Orr, Zoghbi 2007). Mnohé 

studie se pokoušejí zjistit, zda autofagocytóza je zapojena v procesu odstraňování 

mutantního Htt a zároveň, zda by její regulace mohla být vhodným terapeutickým 

prostředkem. 

Přítomnost molekulárních markerů autofagocytózy byla studována v buněčné 

kultuře obsahující Htt. Do buněčné kultury byla přidána přirozeně se vyskytující  

i mutantní forma Htt o délce 552 aminokyselin (Htt552), tato forma je specificky štěpena 

kaspázami in vivo (Wellington et al. 2002). Následně bylo v kultuře detekováno množství 

LC3-II a Beclinu 1, jako specifických markerů autofagocytózy. Ukázalo se, že přítomnost 
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obou typů Htt552 zvýšila množství LC3-II i Beclinu 1 v kultuře oproti kontrolnímu mediu, 

což naznačuje, že v buňkách exprimující Htt byla autofagocytóza aktivována (Wu et al. 

2012). Pokud byl do buněčné kultury s Htt přidán inhibitor autofagocytózy 3-MA  

(3- methyladenin), docházelo ke zvýšené akumulaci mutantního Htt oproti přirozeně se 

vyskytujícímu Htt. Naopak k akumulaci přirozeně se vyskytujícího Htt oproti mutantnímu, 

docházelo v případě inhibice ubiquitin-proteazomální dráhy, která tak hraje hlavní roli 

v metabolismu normálního typu Htt. Autofagocytóza se projevila jako hlavní dráha 

degradace mutantního Htt (Wu et al. 2012). 

V jiné studii byla zjišťována role Beclinu 1 v regulaci intracelulární akumulace Htt. 

Pro tento účel byla navržena siRNA (small interfering RNA) specificky redukující produkci 

Beclinu 1 a přidána do dvojice buněčných linií. Jedna obsahovala primordiální buňky 

myšího striata s normálním Htt, druhá obsahovala buňky s mutantním Htt. Výsledky 

ukázaly, že k redukci Beclinu 1 došlo v obou buněčných kulturách. V kultuře s mutantní 

formou Htt ale způsobilo snížení Beclinu 1 výrazně vyšší nárůst hladiny mutantního Htt  

a zároveň jeho akumulaci (Shibata et al. 2006). 

Další studie zkoumala roli mTOR a rapamycinu, jako dalších důležitých regulátorů 

autofagocytózy. Ukázalo se, že mTOR, negativní regulátor autofagocytózy, interaguje 

s mutantním Htt. Jeho přítomnost byla detekována v agregátech polyglutaminu v buněčné 

linii s mutantním Htt, u transgenních myší exprimujících mutantní Htt i v lidském mozku 

pacientů s HN. Exprese polyglutaminu narušuje kinázovou aktivitu mTOR a vede 

k indukci autofagocytózy. Pokud se experimentálně zvýšila aktivita mTOR, došlo  

ke zvýšené tvorbě agregátů mutantního Htt a úbytku buněk (Ravikumar et al. 2004). 

Terapeutický potenciál rapamycinu byl prokázán u octomilek exprimujících 

mutantní Htt ve fotoreceptorech. Rapamycin inhibuje mTOR, a tím indukuje 

autofagocytózu. Po jeho podávání se výrazně snížila rychlost neurodegenerace 

v porovnání s kontrolní skupinou. U myšího modelu HN byl použit analog rapamycinu,  

CCI-779. Po podávání CCI-779 byly myši testovány ve 4 behaviorálních úlohách. Ve všech 

4 testech vykazovaly vyšší výkon ve srovnání s myšmi dostávající placebo. Zároveň se  

u nich prokázala signifikantně nižší agregace mutantního Htt ve striatu. Tyto výsledky 

potvrzují, že CCI-779 inhibuje aktivitu mTOR, a tím indukuje autofagocytózu, která chrání 

buňky před hromaděním mutantního Htt (Ravikumar et al. 2004). 

V jiné studii byla zkoumána možnost specificky aktivovat degradaci mutantního 

Htt prostřednictvím CMA, aniž by došlo k poškození normálního Htt. Pro tento účel byla 

vytvořena fúzní molekula, obsahující polyglutamin vázající peptid 1 (polyglutamine-

binding peptid 1, QBP1) a Hsc70. QBP1 váže expandovaný  polyglutaminový úsek, který 
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je přítomný pouze u mutantního Htt. Molekula QBP1-Hsc70 byla testována v buněčném 

i myším modelu HN. Buněčná kultura obsahovala myší neuroblastom s mutantním Htt  

se 150ti (Htt-150Q) a Htt s 16ti (Htt-16Q) repeticemi glutaminu.  Molekula QBP1-Hsc70 

redukovala akumulaci agregátů Htt-150Q a zmenšovala velikost inkluzí, přitom  

ale neovlivňovala hladinu Htt-16Q. Myší model HN, transgenní myš R6/2, exprimuje exon 

1 lidského HTT genu se 115-150ti CAG repeticemi. Při aplikaci molekuly QBP1-Hsc70 

prostřednictvím viru do striata R6/2 myši došlo k výraznému snížení agregace 

polyglutaminu, zároveň se zmírnily příznaky nemoci a prodloužil se život myši  

(Bauer et al. 2010). 

Ukazuje se, že i v patogenezi HN má autofagocytóza důležitou roli. Podporuje 

odstraňování mutantního Htt, snižuje agregaci tohoto proteinu a její cílená indukce  

se v animálních modelech osvědčuje jako vhodná terapeutická strategie.  

5 Terapie  
 

V mnoha studiích byl prokázán protektivní účinek autofagocytózy u různých 

neurodegenerativních onemocnění. Indukce autofagocytózy vede k odstraňování 

patologických forem proteinů, jejichž agregace vede k poškození buněk a jejich 

následnému odumírání. Ukázalo se také, že zvýšená aktivita autofagocytózy vedla  

k prodloužení života u některých modelových organismů. Cílená regulace autofagocytózy 

se proto jeví jako vhodná terapeutická strategie.   

Zkoumané terapeutické strategie se dají rozdělit do dvou kategorií, podobně jako 

indukce autofagocytózy, ty které působí skrze mTOR dráhu a ty které jsou na ni nezávislé. 

mTOR je negativní regulátor autofagocytózy a jeho inhibice působí indukci 

autofagocytózy (Hosokawa et al. 2009). Nejznámějším inhibitorem mTOR je rapamycin, 

mimo něj ale existují i další inhibitory mTOR, jako například Temsirolimus (CCI-779), 

Everolimus (RAD001) a Ridaforolimus (AP23573), které jsou testovány v léčbě rakoviny 

(Liu et al. 2009). Některé studie ukázaly, že rapamycin neinhibuje mTOR úplně  

a jako alternativní inhibitory byly testovány ATP kompetitivní molekuly PP242 a Torin1, 

které inhibují oba komplexy mTOR a prokázaly se jako silnější inhibitory (Hoang et al. 

2010, Thoreen et al. 2009). Nicméně při testování Thorinu1 na modelu PN se ukázalo,  

že jeho úplná inhibice mTOR není protektivní a naopak vede k úbytku neuronů 

(Malagelada et al. 2010). Podávání rapamycinu myším modelům HN vedlo ke zvýšenému 

odstraňování mutantního Htt a redukci proteinových agregátů. U Drosophily melangoster 

exprimující mutantní tau snižoval rapamycin toxicitu a zvyšoval degradaci proteinu 
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(Berger et al. 2006). Rapamycin zpomaloval patologický proces i u myšího modelu AN, 

kdy došlo k odstranění Aβ a neurofibrilárních tangens a zlepšení kognitivního výkonu 

(Spilman et al. 2010). 

Dalším studovaným cílem je AMPK, která aktivuje autofagocytózu dvěma 

mechanismy, inhibicí mTOR a přímou fosforylací ULK1 komplexu (Lee et al. 2010). 

Metformin je antidiabetikum, které aktivuje AMPK a tím indukuje autofagocytózu, proto 

se tento lék jeví jako vhodný pro testování u nemocí, kde je indukce autofagocytózy 

žádnoucí (Buzzai et al. 2007). IP3 je dalším regulátorem autofagocytózy nezávislým  

na mTOR. IP3 je negativní regulátor a jeho inhibice vede k aktivaci autofagocytózy 

(Williams et al. 2008). Léky stabilizující náladu, jakými jsou lithium, karbamazepin  

a valproát sodný indukují autofagocytózu prostřednictvím inhibice IP3 a napomáhají  

tak odstraňování mutatního α-synucleinu a huntingtinu v buněčné kultuře (Sarkar et al. 

2005). Podobně jako inhibice IP3, farmakologické podání xestosponginu inhibuje IP3 

receptor a to vede k indukci autofagocytózy (Criollo et al. 2007). Scyllo-inositol  

je stereoizomer inositolu, který zmírňuje defekty v autofagocytóze u myšího modelu AN 

a tím snižuje agregaci Aβ (Lai, McLaurin 2012). Scyllo-inositol je dnes ve druhé fázi 

klinické studie, je tedy možnou nadějí pro léčbu AN. Klinicky testován v souvislosti s AN 

je i lék Methylthioninum chlorid (methylenová modř), uváděn pod názvem TRx0237 

(LMTXTM), který je již ve 3. fázi klinických studií. Jeho působením dochází k degradaci 

agregátů proteinu tau. Ke studiu se byla použita JNPL3 myš, exprimující mutantní tau 

protein. Podání tohoto léku in vitro do kultury neuronů JNPL3 myši, podporuje formaci  

a maturaci autofagických vakuol. In vivo byl lék podáván orálně JNPL3 myši a následně 

bylo v její tkáni pozorováno zvýšené množství markerů autofagocytózy. Tato zjištění 

naznačují, že mechanismem, kterým dochází k degradaci tau je indukce autofagocytózy 

(Congdon et al. 2012).  
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6 Závěr  

 

Společnou charakteristikou neurodegenerativních onemocnění je atypické 

sestavování proteinů, jejich agregace a také přítomnost dysfunkčních organel.  

U Alzheimerovy choroby dochází k akumulaci neurofibrilárních tangels  

s hyperfosforylovaným tau a beta-amyloidových plaků, u Parkinsonovy nemoci dochází 

k agregaci α- synucleinu v Lewyho tělíscích a u Huntingtonovy choroby se nacházejí 

fragmenty mutovaného huntingtinu v intracelulárních tělíscích. Autofagocytóza je jeden 

z hlavních mechanismů odstraňujících poškozené proteiny v buňce a z tohoto důvodu  

je považována za důležitý regulátor v patogenezi neurodegenerativních onemocnění. 

Mnoho studií prokázalo, že autofagocytóza je zapojena v patogenezi některých 

neurodegenerativních onemocnění. Je stále předmětem výzkumu, zda je narušená funkce 

autofagocytózy příčinou nebo důsledkem patologického procesu. 

Studie ukázaly, že cílená indukce autofagocytózy vede ke zvýšenému odstraňování 

patologických proteinů a zmírnění neurodegenerativních procesů u modelových 

organismů. Naopak inhibice autofagocytózy vede ke zvýšené akumulaci a tvorbě 

proteinových agregátů. Z terapeutického hlediska se tedy zdá zajímavá myšlenka vytvořit 

lék, který by dokázal cíleně indukovat autofagocytózu u pacientů, prostřednictvím které 

by docházelo k odstraňování konkrétních akumulovaných proteinů. V základním 

výzkumu došlo již k identifikaci řady molekul, které tuto schopnost mají. Některé z nich 

jsou již zkoumány v rámci klinických studií, žádnou se ale zatím nepodařilo uvést na trh.  

Problémem také zůstává včasná diagnostika neurodegenerativních onemocnění, 

především z toho důvodu, že u většiny z nich nebyl identifikován genetický podklad.  

Je tedy otázkou, kdy by k terapeutické intervenci mělo být přistoupeno.  

Výzkum neurodegenerace je stále na vzestupu a vzhledem ke vzrůstající 

prevalenci onemocnění se dá předpokládat, že toto téma bude i v budoucnu předmětem 

rozsáhlého zkoumání.   
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