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Purinergní P2X3 receptor je spojen s iontovým kanálem. Nalezen byl ve všech savčích 

tkáních, avšak nejhojnější výskyt byl pozorován v centrální i periferní nervové soustavě 

a v hladké svalovině, kde může být zodpovědný za patologické poruchy jako je 

viscerální a neuropatická bolest, zánětlivá onemocnění či psychiatrické stavy. Látky 

blokující aktivitu P2X3 receptoru by tedy mohly být využity jako potenciální léčiva 

těchto chorob. P2X3 receptor patří mezi iontové kanály s velmi rychlou desenzitizací, 

což značně ztěžuje měření jeho aktivity. Bylo zjištěno, že jednobodová S15V mutace, 

kdy je aminokyselina serin v poloze 15 zaměněna za aminokyselinu valin, prodlouží 

desenzitizaci a signál se stává měřitelným. Tato mutace by tedy mohla být účinným 

nástrojem pro farmakologickou charakterizaci dosud nedostatečně prozkoumaného 

P2X3 receptoru. 

V naší práci byla DNA P2X3 S15V receptoru několika kroky vpravena do retroviru, 

kterým byly následně nakaženy astrocytomální buňky lidského mozku označované jako 

1321N1 buňky. Spolu s DNA receptoru nesl virus i rezistenci k antibiotiku G418, což 

umožnilo snadnou selekci úspěšně transfekovaných buněk. Lidské buňky exprimující 

P2X3 S15V receptor byly podrobeny testování pomocí fluorescence-based calcium 

assay, kdy je změna hladiny intracelulárního vápníku měřena fluorescenčně. Po 

optimalizaci metody následovalo testování známých P2X3 agonistů, antagonistů, 

alosterických modulátorů ale i dosud netestovaných potenciálních P2X3 antagonistů. 

Naměřená data byla analyzována pomocí programu GraphPad Prism.  

P2X3 S15V receptorový mutant je věrohodnou náhražkou pro charakterizaci P2X3 

iontového kanálu. Reakce na přítomnost P2X3 agonistů, antagonistů a alosterických 

modulátorů byly až na sloučeninu A-317491 srovnatelné s literaturou. Navíc byla 

zjištěna blokace receptoru jedním hojně užívaným proléčivem a jeho metabolitem, což 

by mohlo znamenat objasnění dosud neznámého mechanismu účinku tohoto léčiva. 


