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Abstrakt

Kvasinky jsou tradiční modelové organismy, které však lze - možná trochu překvapivě - využít i při 

studiu  neurodegenerativních  chorob,  např.  Parkinsonovy  choroby,  Alzheimerovy  choroby  nebo 

Huntingtonovy choroby. Těmito neurodegenerativními chorobami trpí především starší lidé, protože 

ve stáří dochází k úbytku kontrolních mechanismů v buňkách, což má na organismus patologický 

efekt. Spojujícím faktorem těchto onemocnění jsou příčiny patologické změny na buněčné úrovni, 

narušen je vezikulární transport, syntéza a degradace proteinů, v buňkách se zvyšuje oxidativní stres 

a produkce ROS. Hlavní příčinou těchto chorob je špatné skládání proteinů, které způsobuje tvorbu 

cytotoxických proteinových shluků. Byly připraveny kvasinkové kmeny, pomocí nichž je možné 

identifikovat geny a proteiny, které ovlivňují toxicitu těchto klíčových proteinů. Pokud tyto geny 

mají lidské orthology, jsou potenciálními terapeutickými cíly. Cílem této práce je shrnout metody 

studia příčin onemocnění na buněčné úrovni a hlavní výsledky výzkumu v kvasinkových modelech. 

Klíčová  slova: kvasinky,  modelový organismus,  Parkinsonova choroba,  Alzheimerova choroba, 

Huntingtonova chorea

Abstract

Yeasts  are  traditional  model  organisms,  which  can  be,  surprisingly,  used  for  studying 

neurodegenerative diseases such as Parkinson, Alzheimer and Huntington diseases. These diseases 

affect mostly elder population. It's because of decrease of cell control. Common denominator of 

these  diseases  are  impaired  vesicular  transport,  protein  synthesis  and  degradation,  increasing 

oxidative stress and ROS. The main cause of neurodegenerative diseases  is  protein misfolding, 

which provokes cytotoxic protein aggregation. Modified yeast strains can be used to identify genes 

and proteins that affect cytotoxicity of these key proteins. If these genes have human orthologues, 

they could be therapeutic targets. The aim of this work is to summarize methods that study causes 

of neurodegeneration in yeast and to describe the main results discovered in yeast models.
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Úvod

Neurodegenerativní poruchy, jako jsou Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba nebo 

Huntingtonova nemoc, jsou spojené s pozměněnou funkcí specifických proteinů. Jiná funkce nebo 

úplná nefunkčnost těchto klíčových proteinů, způsobená např. špatnou konformací, je pro člověka 

fatální.  Skládání  proteinů  do správných konformací  je  náchylné  k chybám v závislosti  na stáří 

organismu. Stárnutí způsobuje úbytek kontrolních mechanismů a to má za následek větší náchylnost 

k tzv.  'misfoldingu'  proteinů.  Špatné skládání proteinů může způsobit  i  ztrátu určitých populací 

nervových  buněk  v mozku.  Molekulární  mechanismy,  vedoucí  ke  ztrátě  neuronových  populací, 

bohužel nejsou prozkoumané, a léčba neexistuje. Výzkumy se zaměřují na studium živočichů, kteří 

by mohly sloužit  jako model  pro studium neurodegenerativních poruch. Ke studiu se využívají 

klasické organismy – Drosophila melanogaster i Caenorhabditis elegans, ale protože jsou u těchto 

chorob podstatné mechanismy na buněčné úrovni, ukázalo se, že vhodným modelem je i kvasinka 

Saccharomyces cerevisiae.

Kvasinka  S.  cerevisiae  je  jednobuněčný  eukaryotický  organismus,  který se  ke  studiu 

buněčných procesů eukaryot používá dlouho a hojně. Důvodů je několik. Prvním z nich je krátká 

generační doba a rychlý růst.  Kvasinkové kultury zdvojnásobí svůj počet během 1,5 – 3 hodin, 

takže  produkují  velké  množství  potomstva,  a  proto  je  možné  pozorovat  výsledky  genetických 

manipulací dříve než u živočišných modelů. Dalšími důvody využívání kvasinek jsou ekonomická 

nenáročnost a jednoduchá manipulace  (Franssens  et al.,  2013). Výhodou je i to,  že je dostupná 

sekvence celého genomu. Kvasinka  S. cerevisiae byla prvním eukaryotickým organismem, jehož 

genom byl celý osekvenován (Goffeau et al., 1996).

Přestože kvasinkám chybí fyziologická komplexita mnohobuněčných organismů, je možné 

je využít pro studium lidských chorob. S lidskými buňkami sdílí buněčné dráhy, které jsou společné 

pro  eukaryotické  organismy,  jako  jsou  např.  skládání  proteinů,  vezikulární  transport, 

mitochondriální funkce, reakce na oxidativní stres a další  (Botstein  et al., 1997). Konkrétně pro 

neurodegenerativní onemocnění je důležitý buněčný transport, sekrece a skládání proteinů. Studiem 

těchto  mechanismů  v  kvasinkovém  modelu  je  možné  identifikovat  příčiny  jejich  abnormalit 

a případně nalézt potenciální terapeutický cíl.

Cílem této práce je 

– popsat  možnosti  studia  vybraných  neurodegenerativních  onemocnění  v kvasinkových 

buňkách,

– shrnout hlavní výsledky výzkumu v kvasinkových modelech.
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1 Metody studia molekulární podstaty neurodegenerativních onemocnění 
u Saccharomyces cerevisiae

V  genomu  kvasinek  se  vyskytují  orthology  některých  lidských  genů.  Když  je 

v genomu kvasinky přítomen homolog studovaného genu, je možné studovat funkci daného genu 

pomocí delece nebo zvýšené exprese. V případě, že daný gen v genomu kvasinky není, lze funkci 

genu studovat pomocí heterologní exprese (Pimentel et al., 2012).

V kvasinkové  buňce  mohou  být  geny heterologních  proteinů  exprimovány  konstitutivně 

nebo řízeně  za  pomoci  promotorů  GAL1 nebo GAL10.  Regulovaná  exprese  umožňuje  expresi 

takových  genů,  jejichž  produkty  jsou  pro  buňku  potenciálně  škodlivé  (Heinisch  et  al.,  2016). 

Zvýšená exprese genů, které jsou klíčové pro některá neurodegenerativní onemocnění, se ukázala 

být pro kvasinkové buňky letální, např. exprese geu pro α-synuclein. Ale zvýšená exprese proteinu 

tau  v  kvasince  regulovaná  promotorem  GAL1  nebo  GAL10  nezpůsobuje  u kvasinek  žádnou 

detekovatelnou změnu ve fenotypu  (Heinisch et al., 2016).

Studie z roku 2016 (Heinisch et al., 2016) přehledně popsala metodické přístupy ke studiu 

působení  proteinu  tau  v  kvasince  S.  cerevisiae.  V následujícím  textu  se  budu  věnovat  popisu 

vybraných metod.

Mezi tyto strategie patří využití delecí vybraných genů ke studiu specifických modifikací 

studovaného proteinu. Tuto strategii využili Vanhelmont se sp. při studiu vlivu i) oxidativního stresu 

a ii) fosforylace na agregaci proteinu tau (Vanhelmont et al., 2010). Deletované geny byly MDS1 

a PHO85, které kódují orthology lidských kináz.

Další  možnou  strategií  je  heterologní  genová  exprese,  která  umožňuje  studovat  funkci 

daného genu v jiném organismu. Ve studii z roku 2015 (Min et al., 2015) byla heterologní exprese 

použita ke studiu vlivu modifikací acetyltransferázy p300. Sledovali vliv těchto modifikací, např. na 

shlukování tau proteinu.

Také lze využít tzv. syntetický letální screening. Pomocí této metody lze vybrat geny, jejichž 

zvýšená  exprese  v kvasinkách  způsobuje  letální  fenotyp,  podmíněný  zvýšeným  shlukováním 

proteinu tau.

Další možností studia v kvasinkových buňkách je tzv. „protein aggregation assay“, který 

využívá metodu FRET – nezářivý přenos energie mezi donorem a akceptorem. K přenosu energie 

mezi donorem a akceptorem dochází pouze tehdy, jsou-li v těsné blízkosti, proto lze touto metodou 

zjistit míru interakce mezi proteiny (Shibasaki et al., 2006). 

Další strategií je kvasinkový dihybridní systém.
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1.1 Kvasinkový dihybridní systém

Kvasinkový dihybridní systém je metoda, která byla objevena v roce 1989  (Fields  et al., 

1989). Tento model umožňuje studovat interakce dvou proteinů „bait and prey“ (návnada a kořist) 

v buňce.

V kvasinkovém dihybridním systému se využívá protein Gal4p. Gal4p je transkripční faktor 

složený ze  dvou oddělených domén:  N-koncové DNA vazebné domény a  C-koncové aktivační 

domény, která je bohatá na kyselé aminokyseliny. Fields a sp.  (Fields  et al., 1989) vytvořili dva 

hybridní  proteiny,  jejichž  součástí  jsou  domény Gal4  –  protein  X,  k  němuž je  navázána DNA 

vazebná doména a protein Y, k němuž je navázána doména aktivující transkripci. V případě, že mezi 

proteiny  X  a  Y probíhá  fyzická  interakce,  vzniká  proteinový  komplex  a  dojde  k  rekonstituci 

proteinu  Gal4p,  který  aktivuje  transkripci  reportérového  genu  (viz  obr. 1).  Kódující  sekvence 

studovaných  proteinů  (X)  jsou  fúzovány  s částí  genu  GAL4  kódující  DNA vazebnou  doménu. 

Detekce  interakce  mezi  proteiny  spočívá  ve  stanovení  aktivity  reportérového  proteinu.  Tento 

reportérový gen umožňuje růst na specifickém médiu nebo vyvolá barevnou reakci (Brückner et al., 

2009). 

 Tuto metodu lze využít  nejen ke studiu interakcí  mezi  lidskými proteiny,  ale  i z jiných 

organismů,  jako  je  virový  bakteriofág  T7,  Saccharomyces  cerevisiae,  Drosophila  melanogaster 

a Caenorhabditis elegans (Brückner et al., 2009).

Existuje  více  typů  kvasinkového  dihybridního  systému,  díky  nimž  je  možné  sledovat 

interakce proteinů nejen v jádře,  ale i  v ostatních buněčných kompartmentech  (Brückner  et al., 

2009). Většina funguje na stejném principu „bait and prey“, kdy vytvořený proteinový komplex 

obnoví funkci reportérového systému. Výjimku tvoří tzv. recruitment-based kvasinkový dihybridní 

systém,  kde je  reportérová  kaskáda spuštěna  vynucenou membránovou lokalizací  interagujících 

proteinů  (Brückner  et al.,  2009).  Kritéria,  v nichž se od sebe tyto systémy liší,  jsou lokalizace 

studované  interakce  (jádro,  cytosol,  membránová  periferie,  endoplazmatické  retikulum), 

pozorovatelný  výsledek  interakce  (aktivace/inhibice  transkripce,  Ras  signalizace,  inhibice 

signalizace G proteinu) a typ interagujících proteinů (membránové proteiny, extracelulární proteiny, 

proteiny schopné proniknout do jádra). 

Kvasinkový dihybridní systém použili např. Flach se sp. ke studiu proteinů, které interagují 

s proteinem tau (Flach et al., 2014).

Kromě studia buněčných procesů přímo v kvasinkových buňkách lze kvasinky využít i jako 

zdroj rekombinačních enzymů. Jednou z možností  tzv.  triple-shuttle vektory (potrojné pendlující 

vektory),  které využívají tři různé druhy organismů – kvasinky, bakterie a savce.  V kvasinkové 
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buňce dochází  k  rychlému vytvoření  klonů díky homologní  rekombinaci,  bakterie  (Escherichia 

coli)  lze  využít k amplifikaci  DNA,  namnožený  vektor  je  exprimován  v  savčích  neuronech 

(Heinisch et al., 2016).

Obr. 1 Klasický kvasinkový dihybridní systém. Protein našeho zájmu X je připojen k DNA vazebné doméně (DVD), 

což tvoří návnadu. Potenciálně interagující protein Y je připojen k aktivační doméně (AD), což tvoří kořist. Návnada 

(X-DVD) se naváže na aktivační sekvenci (AS) promotoru. Interakcí návnady s kořistí dojde k navázání Y-AD na X-

DVD, tím se obnoví funkční transkripční faktor. Připojí se RNA polymeráza II a dojde k transkripci reportérového 

genu. Upraveno podle Brückner et.al, 2009.

2 Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je jedno z nejčastějších neurodegenerativní onemocnění, vyskytující 

se  přibližně  u  1%  populace  nad  60  let.  (Berger  et  al.,  2000) Je  charakterizována  ztrátou 

dopaminergních neuronů, která způsobuje motorické poruchy – tremor, rigiditu. V buňkách mozku 

pacientů  s  Parkinsonovou  chorobou  lze  post  mortem pozorovat Lewyho  tělíska,  fibrilární 

cytoplazmatické agregáty, která jsou hlavní příčinou patologie Parkinsonovy choroby. (Franssens et  

al., 2013; Menezes et al., 2015). Hlavní komponentou Lewyho tělísek je protein α-synuclein (Braak 

et al., 1999).

α-synuclein  je  malý  protein  o  velikosti  14  kDa,  který  se  vyskytuje  v  presynaptických 

zakončeních mozku  (Burré et al., 2010). a v jádře  (Kontopoulos  et al., 2006). Jeho funkce není 

úplně  známá,  ale  studie  ukazují,  že  hraje  roli  v  regulaci  buněčné  diferenciace,  dopaminergní 

neurotransmisi,  metabolismu  fosfolipidů  a  skládání  komplexu  SNARE  (Popova  et  al.,  2015). 

V presynaptických zakončeních reguluje synaptický přenos neurotransmiterů tak, že se naváže na 
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SNARE-protein synaptobrevin-2, čímž iniciuje skládání vezikulů SNARE-komplexu. V jádře se 

váže na histony. Podle studie z roku 2006  (Kontopoulos  et al.,  2006), která byla provedena na 

buněčných kulturách a u  Drosophila melanogaster, je α-synuclein v jádře toxický, zatímco jeho 

cytoplazmatická  lokalizace  buňce  neškodí.  α-synuclein  navázaný  na  histony  snižuje  množství 

acetylovaných histonů a další acetylaci inhibuje.

Míra  agregace  a  cytotoxicita  α-synucleinu  jsou  závislé  na  jeho  posttranslačních 

modifikacích. Tyto modifikace zahrnují fosforylaci, glykosylaci, ubiquitinaci, sumoylaci i nitraci 

(Oueslati et al., 2010; Kleinknecht et al., 2016). K fosforylaci nebo nitraci dochází u α-synucleinu 

na  jeho  čtyřech  tyrosinových  zbytcích  (Y39,  Y125,  Y133  a  Y136)  (Kleinknecht  et al., 

2016). Důvody,  proč  dochází  právě  k  té  konkrétní  modifikaci  na  jednotlivých  tyrosinových 

zbytcích,  jsou  stále  neznámé. Nejčastější  posttranslační  modifikací  α-synucleinu  je  fosforylace, 

typická  pro  všechny  synucleinopatie.  Konkrétně  je  to  fosforylace  serinu  129  (S129).  Ta  se 

v Lewyho tělískách vyskytuje nejčastěji (Popova et al., 2015). 

Shlukování α-synucleinu je následkem jeho oligomerizace (viz obr. 2). Vznikají protofibrily, 

z kterých posléze mohou vznikat nerozpustné agregáty. K oligomerizaci dochází proto, že se mezi 

tyrosinovými zbytky α-synucleinu tvoří  tzv.  crosslinked dimery.  Nejčastější kombinací je Y125-

Y136 a Y133-Y136 (u standardního α-synucleinu i u varianty A30P). 

2.1 Kvasinky ve výzkumu Parkinsonovy choroby

Kvasinka  Saccharomyces cerevisiae je používána jako modelový organismus pro zjištění 

korelace mezi strukturou α-synucleinu a jeho toxicitou. Díky tomuto modelu je možné zkoumat 

patologii Parkinsonovy choroby in vivo (Menezes et al., 2015).  V genomu kvasinek není homolog 

genu SNCA, který kóduje α-synuclein. Na základě heterologní produkce různých forem lidského α-

synucleinu v kvasinkách lze však pozorovat podobné znaky, typické pro Parkinsonovu chorobu 

(Popova et al., 2015). 

Ke  studiu  vlivu  α-synucleinu  na  kvasinkové  buňky  byly  vytvořeny  různé  kvasinkové  modely 

produkující  standardní  variantu  α-synucleinu i  substituované  varianty,  které  se  liší  úrovní 

fosforylace, především  E46K, A53T, A30P, S129A a S129E  (Outeiro  et al.,  2003; Dixon  et al., 

2005;  Sancenon  et  al.,  2012).  Ve  většině  případů  jsou  proteiny  fluorescenčně  označeny  GFP. 

Exprese těchto genů je řízena indukovatelným promotorem GAL1. Kmeny se mohou lišit počtem 

kopií vektoru (viz obr. 3).
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Obr. 2 Vliv oligomerizace  α-synucleinu na jeho degradaci. Proteinové chaperony umožňují správné složení proteinů. 

Špatně složené monomery a dimery α-synucleinu jsou degradovány v proteazomu. Oligomerizující dimery tvoří fibrily, 

které jsou degradovány autofágií. Z fibril vznikají cytotoxická Lewyho tělíska, která buňky neumí odstranit. Upraveno 

podle Menezes et.al, 2015.

Obr. 3 Produkce α-synucleinu u kvasinek.  (A) α-synuclein fúzovaný s fluorecenčním proteinem GFP je exprimován 

z indukovatelného  promotoru  GAL1.  (B) Sledování  produkce  proteinových  agregátů,  exprese  z vysokokopiového 

plazmidu:  patrná  je  změna  lokalizace  v  čase.  Měřítko = 1  µm (C)  Test  toxicity:  při  zvýšeném počtu  kopií  genu 

kódujícího α-synuclein klesá proliferační schopnost kultury a zvyšuje se množství agregátů α-synucleinu. Je zřejmé, že  

varianta A30P je méně toxická než varianta A53T. Upraveno podle Popova et.al, 2015.

6



Produkce  variant  E46K  a  A53T  má  na  kvasinkové  buňky  stejně  toxický  efekt,  jako 

standardní  varianta  α-synucleinu.  V těchto  buňkách  dochází  k  inhibici  růstu  buněk  a  produkci 

proteinových shluků. (Outeiro et al., 2003). Varianta E46K je v porovnání se standardní variantou 

i variantami A30P a A53T více fosforylována na S129. Je to způsobeno změnou lokalizace proteinu 

v buňce – varianta E46K byla častěji lokalizována v jádře a ER, na rozdíl od ostatních variant, které 

jsou lokalizovány v cytoplazmě.

V kvasinkovém  modelu  byla  studována  i mutanta  A30P,  která  tvoří  agregáty  pouze  při 

zvýšené expresi a nezpůsobuje inhibici růstu kvasinky, protože agregáty, které vznikají, jsou pouze 

přechodné (Dixon et al., 2005).  Pravděpodobně je to způsobeno nízkou afinitou α-synucleinu A30P 

k  membráně,  což  je  v  tvorbě  agregátů  důležité  (Popova  et  al.,  2015).  Varianta  A30P se  totiž 

vyskytuje  jen  v cytoplazmě,  narozdíl  od  ostatních  variant  α-synucleinu.  Ty se  nejprve  hromadí 

u membrány díky afinitě k fosfolipidům, kde tvoří drobné útvary, které se postupně zvětšují. Teprve 

po  zvýšení  hladiny  α-synucleinu  dochází  k  přesunu  útvarů  do  cytosolu,  kde  dochází  k  tvorbě 

agregátů  podobných  Lewyho  tělískům.  Pak  dochází  ke  zvýšení  toxicity,  narušení  růstu  buňky 

a následuje  smrt  buňky.  Kvasinková  buňka  má  tedy  lepší  mechanismy  pro  odstranění  α-

synucleinových agregátů A30P než u ostatních variant α-synucleinu (Popova et al., 2015).

Ke  studiu  vlivu  fosforylace  připravili  Sancenon  se  sp.  (Sancenon  et  al., 

2012) nefosforylovatelnou  substituční  mutantu  α-synucleinu  S129A  a  variantu  S129E,  která 

fosforylaci  mimikuje.  Porovnáním  růstové  rychlosti  kmenů  produkujících  standardní  variantu, 

S129A a S129E bylo zjištěno,  že během prvních 8 hodin produkce varianty S129A se výrazně 

zvyšuje  úmrtnost  buněk  v porovnání  s kvasinkami  produkujícími  další  dvě  varianty  proteinu. 

Kromě  toho  se  u  kvasinek  produkujících  variantu  S129A výrazně  urychlila  tvorba  agregátů 

v cytoplazmě.

Příčina toxického efektu agregovaného α-synucleinu je podobná v kvasinkových i lidských 

buňkách. Spočívá v tvorbě reaktivních molekul, jako jsou reaktivní formy kyslíku (ROS) a reaktivní 

formy  dusíku  (RNS).  Produkce  standardního  α-synucleinu  indukuje  akumulaci  ROS  v  buňce 

mnohem více než netoxická varianta A30P. Akumulaci RNS způsobují obě varianty α-synucleinu. 

Agregovaný α-synuclein také způsobuje mitochondriální dysfunkci (Kleinknecht et al., 2016).

Willingham se sp.  (Willingham  et al.,  2003) identifikovali  v genomu kvasinky 86 genů, 

jejichž delece zvyšuje citlivost k  α-synucleinu. U 66% genů je ověřena jejich funkce. Z nich je 

třetina zapojena v metabolismu lipidů a vezikulárním transportu. Je zajímavé, že pouze 1 gen (STP2 

kódující  transkripční  faktor  aktivující  geny pro permeázy aminokyselin)  zvyšuje citlivost  k   α-

synucleinu i huntingtinu.

Zabrocki  se  sp.  (Zabrocki  et  al.,  2005) zjistili,  že  po  zvýšení  metabolismu  fosfolipidů 
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(pomocí  dimethylsulfoxidu)  dochází  ke  zvýšení  hladiny  ROS  a  je  zvýšení  toxicity  všech  tří 

testovaných forem α-synucleinu. 

2.2 Posttranslační modifikace α-synucleinu

2.2.1 Nitrace

Nitrace  α-synucleinu  jako  důsledek  oxidativního  stresu  je  jedním  ze  znaků 

neurodegenerativních poruch. Pacienti s Parkinsonovou chorobu mají zvýšený obsah nitrovaného α-

synucleinu v buňkách v krvi v porovnání se zdravými lidmi (Prigione et al., 2010).

α-synuclein tvoří v kvasinkových buňkách dimery a oligomery in vivo. Podle studie z roku 

2016  (Kleinknecht  et  al.,  2016) dochází  vystavením  α-synucleinu  nitračním  agens  in  vitro 

k vytvoření kovalentní vazby mezi α-synucleiny na tyrosinových zbytcích. Tyto α-synucleiny mají 

vyšší  molekulární  hmotnost  a  jsou odolnější  vůči  denaturaci.  Nitrace tyrosinových zbytků vede 

u kvasinek ke zvýšení agregace a cytotoxicity α-synucleinu a způsobuje i toxicitu jinak netoxické 

mutanty A30P. Jako nitrativní agens byl použit PON (peroxynitrit/CO2 ).

Netoxická  A30P mutanta  produkuje  dvakrát  větší  množství  dimerů  oproti  monomerům 

v porovnání se standardním α-synucleinem. To značí, že tvorba α-synucleinových dimerů může být 

cestou, jak buňku detoxifikovat (Kleinknecht et al., 2016).

 U standardního α-synucleinu dochází v kvasinkách k nitraci všech tří tyrosinových zbytků 

na C-konci proteinu (Y125, Y133, Y136). Netoxická A30P mutanta má nitrovaný jen tyrosinový 

zbytek Y125. Nitrace na tyrosinovém zbytku Y133 mění konformaci α-synucleinu a tím zpřístupní 

serin S129 kinázám, které jej mohou fosforylovat. 

U standardního α-synucleinu dochází k nitraci ve větší míře než u varianty A30P. Narušení 

růstu buňky α-synucleinem přímo souvisí s množstvím nitrovaného α-synucleinu.

2.2.2 Fosforylace

Fosforylace α-synucleinu přímo souvisí s jeho schopností tvořit agregáty  (Anderson et al., 

2006). Přesný efekt však není znám, protože výsledky u různých živočišných modelů se liší. Studie 

prováděné na Drosophila melanogaster a transgenních myších modelech prokázaly patogenní efekt 

fosforylace  α-synucleinu,  zatímco  studie  u  potkanů  a Caenorhabditis  elegans ukázaly  opačný, 

ochranný efekt α-synucleinové fosforylace (Popova et al., 2015).

U kvasinek, u standardní i A30P varianty α-synucleinu, byla pozorována fosforylace serinu 

S129. Tyrosinové zbytky Y39 a Y136 nejsou fosforylovány vůbec, Y125 jen velmi málo a Y133 

téměř vždy (Kleinknecht et al., 2016). 
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Na fosforylaci serinu S129 se v lidských buňkách podílí mnoho kináz; jsou to např. Polo-

like kinázy (PLKs) 1-3, receptorové kinázy asociované s G-proteinem (GRKs), kaseinové kinázy 

(CK) 1 a 2, a leucine-rich repeat kináza 2 (LRRK2). V kvasinkových buňkách existují orthology 

některých kináz. Kvasinkový ortholog Polo-like kinázy 2 je Cdc5p. Ten fosforyluje α-synuclein na 

serinu  S129  a  zvýšením  jeho  exprese  se  zvyšuje  toxicita  α-synucleinu  (Wang  et  al.,  2012). 

Kaseinkinázy CK-1 a CK-2 také fosforylují S129 a zvýšení exprese genu YCK3 kódujícího CK-1 

redukuje toxicitu α-synucleinu. Studie na kvasinkách prokazují ochrannou funkci S129 fosforylace 

(Tenreiro et al., 2014).

α-synuclein narušuje intracelulární vezikulární transport.  Jedním z prvních defektů,  které 

afa-synuclein v buňce způsobuje, je narušení dráhy z endoplazmatického retikula (ER) do Golgiho 

aparátu (GA). Tenreiro se sp.  (Tenreiro  et al., 2014) zjišťovali, jestli zvýšená toxicita způsobená 

absencí fosforylace α-synucleinu narušuje funkci této dráhy. Ke studiu použili supresory  (YPT1, 

YKT6,  UBP3 a  BRE5) a enhancery (GYP8 a  PMR1) toxicity vyvolané α-synucleinem, které byly 

produkovány v kvasinkových buňkách společně s fluorescenčně označeným α-synucleinem – se 

standardní variantou i s variantou S129A (viz obr. 4).  Výsledky ukázaly, že defekt transportu z ER 

do GA způsobený S129A variantou α-synucleinu může být snížen pomocí supresorů standardní 

varianty  α-synucleinu,  kromě supresoru  BRE5.  BRE5 není  účinný  při  snížení  hladiny  agregátů 

u nefosforylovatelné mutanty S129A.

Supresory toxicity Funkce

YPT1 Kóduje GTPázu, která je důležitá pro pochody sekretorické dráhy.

YKT6 Kóduje vezikulární membránový protein, který má acetyltransferázovou 
aktivitu a je důležitý pro transport do GA a vakuol.

UBP3 Kóduje ubikvitin proteázu, která interaguje s BRE5 při retrográdním 
a anterográdním transportu.

BRE5 Kóduje kofaktor ubikvitin ligázy, zodpovědný za retrográdní a anetrográdní 
transport.

Enhancery toxicity Funkce

GYP8 Kóduje aktivační protein pro Ypt1p, důležitý pro regulaci transportu do GA.

PMR1 Kóduje ATPázu, která je zapojená v transportu iontů do GA.
Tabulka 2. Funkce genů,  které mají  vliv na cytotoxicitu α-synucleinu.  Výběr genů ze studie Tenreiro  et.al,  2014. 

Funkce podle SGD. http://www.yeastgenome.org/

2.2.3 Sumoylace

Sumoylace  probíhá  v  kvasinkových  buňkách  na  stejných  sumoylačních  místech  α-

synucleinu K96 a K102 jako v lidských buňkách. Sumoylace α-synucleinu chrání kvasinkové buňky 
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před tvorbou agregátů a cytotoxicitou,  protože sumoylovaný α-synuclein netvoří  fibrily.   Stejný 

efekt měla sumoylace i  v transgenním myším modelu  (Krumova  et al.,  2011).  Za sumoylaci je 

u kvasinek zodpovědný produkt  genu  SMT3,  což je  ortholog savčího genu  SUMO1.  Narušením 

sumoylace dochází k nárůstu množství buněk s agregáty (Shahpasandzadeh et al., 2014).

Obr. 4 Při zvýšené expresi supresorových genů dochází k výraznému snížení tvorby agregátů  α-synucleinu, zatímco 

zvýšená exprese enhancerů zvyšuje hladinu agregátů. Nefosforylovaný α-synuclein umožňuje lepší tvorbu agregátů. 

Graf ukazuje stav kultury po 6 hodinách produkce α-synucleinu. Upraveno podle Tenreiro et.al, 2014.

2.3 Degradace α-synucleinu

Mechanismus degradace α-synucleinových agregátů je zásadní pro studium Parkinsonovy 

choroby. Duplikace a triplikace genu pro α-synuclein vede ke zvýšení jeho exprese,  což má za 

následek  špatné  sestavení,  agregaci  a  tím  vyvolanou  cytotoxicitu  (Popova  et  al.,  2015).  Na 

degradaci  α-synucleinu  se  v  lidských  buňkách  podílí  autofágie  v  lyzozomu  i  ubiquitin-

proteazomální systém. Odbourání proteinu ve 26S proteazomu je ale možná pouze v případě, že α-

synuclein  není  oligomerizovaný.  Lindersson  se  sp.  (Lindersson  et  al.,  2004) dokázali,  že 

oligomerizovaný α-synuclein inhibuje funkci proteazomu.

Petroi  se  sp.  (Petroi  et  al.,  2012) studovali  schopnost  kvasinek  degradovat  α-synuclein 

pomocí tzv. „shut-off“ experimentu, ve kterém produkci různých variant α-synucleinu omezil na 2-8 

hodin. Po přenesení buněk do média s glukózou sledoval snížení hladiny α-synucleinu nebo jeho 

úplné  vymizení.  Experiment  byl  proveden  s indukovatelným  promotorem  GAL1  a  jednotlivé 

kvasinkové  kmeny  se  lišily  i  počtem  kopií  kódující  sekvence  pro  α-synuclein.  Petroi  se  sp. 

prokázali, že kvasinkové buňky jsou schopné α-synuclein odstranit v závislosti na jeho počáteční 

koncentraci a variantě. 
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Petroi  se  sp.  dále  zjišťovali  pomocí  specifických  inhibitorů  degradace  proteinů  a  také 

s využitím  kmenů  s narušenými  degradačními  drahami,  jakým  způsobem  je  α-synuclein 

v kvasinkách degradován. Pokud použil inhibitor proteazomu MG132, odbourávání α-synucleinu 

nebylo narušeno. Podobný efekt měla delece  CIM3, jehož produktem je jedna z ATPáz regulační 

podjednotky 19S proteazomu. Z toho vyplývá, že u kvasinek se proteazom účastní degradace α-

synucleinu jen nevýznamně.

K inhibici  degradace  α-synucleinu  ve  vakuole  byl  použit  PMSF  (phenylmethylsulfonyl 

fluoride),  který  inhibuje  vakuolární  serinové  proteázy.  Na  rozdíl  od  MG132,  PMSF  účinně 

zablokoval  degradaci  α-synucleinu.  Degradace byla inhibována i  u  kmene s delecí  genu  ATG1, 

jehož produktem je serin threoninová proteinkináza indukující autofágii. Dalším testovaným genem 

byl  PEP4,  který  kóduje  vakuolární  proteinázu  A,  která  je  nezbytná  pro  dozrávání  a  aktivaci 

několika  vakuolárních  proteáz.  Degradace  α-synucleinu  byla  u  kmene  pep4∆  zpomalena  oproti 

kontrolnímu kmeni (Petroi et al., 2012).

Opačný efekt než PMSF měla aplikace rapamycinu, který indukuje autofagii.  Pokud byl 

aplikován  před  přenesením  buněk  z galaktózového  média  na  médium  s glukózou,  kinetika 

degradace α-synucleinu byla rychlejší (Petroi et al., 2012).

Petroi se sp. vytvořili kvasinkovou mutantu cim3-1Δatg1, která má narušené oba degradační 

systémy.  Tato  dvojitá  mutanta  byla  stejně  schopná odstranit  proteinové agregáty.  To podporuje 

hypotézu, že v odstraňování proteinových shluků jsou zapojené ještě další mechanismy, jako např. 

endozomálně-lyzozomální systém (Tofaris et al., 2011). 

2.3.1 Odstraňování α-synucleinových agregátů a posttranslační modifikace

Jakou cestou bude α-synuclein odstraněn, nezávisí jen na jeho monomerním či oligomerním 

uspořádání, ale i na jeho posttranslačních modifikacích (viz obr.5). Zvýšením hladiny kinázy PLK2 

dochází  u člověka  ke  zvýšení  fosforylace  α-synucleinu,  která  stimuluje  degradaci  autofágií 

a následné snížení α-synucleinové toxicity (Oueslati et al., 2013).

U kvasinek  fosforylace  S129  podporuje  odstranění  monomerního  α-synucleinu  autofágií 

i degradací v proteazomu (viz obr. 5). Fosforylace S129 navíc podporuje ubikvitinaci α-synucleinu, 

čímž snižuje jeho stabilitu.  Inhibice sumoylace α-synucleinu inhibuje degradaci oběma způsoby 

(Popova et al., 2015). 
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Obr. 5 Degradace α-synucleinu je závislá na jeho posttranslačních modifikacích v kvasinkové buňce. Hlavní cestou 

odstraňování agregátů α-synucleinu je autofágie. Fosforylovaný nebo sumoylovaný α-synuclein je primárně směřován 

do vakuol.  Inhibice  sumoylace se  projevuje narušením funkce autofagického systému.  Zvýšením fosforylace S129 

kinázami  dochází  k  obnovení  autofágie  a  zvýšení  degradace  v  proteazomu.  S = sumoylace,  F = fosforylace, 

U = ubikvitinace. Upraveno podle Popova et.al, 2015.

2.4 Produkce α-synucleinu vyvolává mitochondriální poškození

Liang se sp. (Liang et al., 2008) nalezl 66 genů, jejichž zvýšená exprese potlačuje růstový 

defekt kvasinkových buněk produkujících α-synuclein v přítomnosti peroxidu vodíku, který zvyšuje 

oxidativní  stres  indukovaný  α-synucleinem.  Zvýšená  exprese  40  genů  ze  66  zároveň  vedla  ke 

snížení hladiny ROS, z toho 24 genů má své orthology v lidském genomu. Vliv 5 vybraných genů 

na hladinu ROS byl potvrzen i delečním testem, u kmenů arg2D, ent3D, hsp82D, idp3D a jem1D 

byla hladina ROS o 20-65% vyšší po indukci produkce α-synucleinu než u rodičovského kmene. 

Zajímavé  je,  že  exprese  ARG2,  ENT3,  HSP82,  IDP3  a  JEM1 z vysokokopiového  plazmidu 

eliminovala produkci ROS vyvolanou standardní variantou α-synucleinu, ale neměla efekt v případě 

produkce mutovaných variant, A30P nebo A53T. Funkce těchto genů jsou popsané v Tab.1.

Mezi těmito geny má specifické postavení gen  ENT3,  který byl nejsilnějším supresorem.  

Pomocí fluorescenční mikroskopie bylo zjištěno, že při zvýšené expresi  ENT3 mění α-synuclein 

značený  GFP lokalizaci  (viz  obr. 6).  Autoři  rovněž  potvrdili  sníženou  hladinu  ROS.  Ent3p  je 

důležitou  součástí  klatrinových váčků a  jeho zvýšená  exprese usnadňuje  degradaci  proteinu  ve 

vakuolách.
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Kvasinkový gen Funkce

ARG2 Arg2p  katalyzuje  první  krok  biosyntézy  ornithinu  (prekurzor  argininu) 
a ovlivňuje délku telomer.

HSP82 Kóduje  chaperon  Hsp90p,  který  je  zodpovědný  za  signalizaci  feromonů 
a negativní regulaci heat-shock faktoru Hsf1p.

JEM1 Jem1p zajišťuje dopravu proteinů s defektní konformací k chaperonům.

IDP3 Idp3p je NADP+ dependentní isocitrát dehydrogenáza, která oxiduje isocitrát 
na α-ketoglutarát, NADPH a CO2 v peroxizomu.

ENT3 Ent3p zprostředkovává proteinový transport z tzv. trans-Golgi do vakuol. 
Tabulka 1. Funkce vybraných studovaných genů kvasinkových buněk, jejichž zvýšená exprese snižuje hladinu ROS.  

Výběr genů ze studie Liang et.al, 2008.

Kleinknecht se sp.  (Kleinknecht  et  al.,  2016) prokázali  vztah mezi  NO oxidoreduktázou 

Yhb1p a strukturou mitochondrií u kvasinek produkujících α-synuclein.

Yhb1p je NO oxidoreduktáza,  která snižuje nitrační stres v buňkách. Chrání buňku proti 

nitraci  a  proti  inhibici  růstu  v  nevyhovujících  aerobních  či  anaerobních  podmínkách. 

V nepřítomnosti Yhb1 dochází k nadměrné produkci NO, což inhibuje cytochrom  c oxidázu. To 

spustí tvorbu superoxidu a zvýší množství peroxynitritu v buňce. Peroxynitrit (PON) je zodpovědný 

za nitraci proteinů (Cassanova et al., 2005). 

Obr. 6  Vliv  Ent3p  na  lokalizaci  standardní  varianty  α-synucleinu.  V  přítomnosti  Ent3p  je  α-synuclein  účinně 

transportován do vakuol k degradaci. Upraveno podle Liang et.al, 2008.
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Kleinknecht se sp.  (Kleinknecht  et al.,  2016) rozdělili mitochondrie kvasinkových buněk 

produkujících  α-synuclein  podle  morfologie  rozděleny  do  tří  skupin  –  tubulární,  částečně 

fragmentované a  plně fragmentované.  Mitochondrie  kontrolních buněk mají  tubulární  strukturu. 

Buňky  s  proteinovými  shluky,  v  nichž  je  exprimován  standardní  α-synuclein,  mají  plně 

fragmentované mitochondrie. Avšak buňky s agregáty, v nichž je exprimována A30P varianta, mají 

mitochondrie tubulární, podobné jako kontrolní buňky. Delece genu YHB1 zvýšila procento buněk 

s plně  fragmentovanými  mitochondriemi  téměř  dvakrát.  Po  obnovení  exprese  YHB1 na 

nízkokopiovém vektoru byla obnovena mitochondriální struktura v buňkách exprimujících A30P. 

Yhb1p tedy chrání před cytotoxicitou varianty α-synucleinu A30P tím, že předchází fragmentaci 

mitochondrií.

Su se sp. (Su et al., 2010) srovnali transkriptomy kvasinek produkujících nízkou a vysokou 

hladinu α-synucleinu. Zjistili, že u kvasinek produkujících vysokou hladinu  α-synucleinu dochází 

ke změně transkripce genů pro ribozomální  proteiny a  k poklesu transkripce  genů nutných pro 

biogenezi mitochondrií. Změny v transkripci byly pozorovatelné již 2 hodiny po indukci produkce 

α-synucleinu. Su se sp. dále testovali knihovnu 115 tisíc malých molekul u kmene produkujícího 

vysokou  hladinu  alfa-synucleinu  s cílem najít  sloučeniny  schopné  snížit  jeho  toxicitu.  Ačkoliv 

žádná  z testovaných  látek  neindukovala  úplnou  obnovu  růstu,  výrazné  zlepšení  zjistili 

u 4 tetrahydrochinolinonových látek, které snižovaly toxicitu α-synucleinu i u C. elegans.

2.5 Terapie Parkinsonovy choroby

Cílem pro  terapii  Parkinsonovy  choroby  může  být  neuroglobin  NGB,  který  je  lidským 

orthologem kvasinkového enzymu Yhb1p. Lidský neuroglobin NGB redukuje v savčích buňkách 

množství agregátů. Zvýšenou expresí neuroglobinu lze také zabránit hyperfosforylaci proteinu tau, 

ke  které  dochází  při  Alzheimerově  chorobě.  Proto  je  neuroglobin  NGB  potenciálním  cílem 

terapeutických  zásahů  při  léčbě  Parkinsonovy  choroby  i  dalších  neurodegenerativních  chorob 

(Kleinknecht et al., 2016).

Studie z roku 2014 (Jackrel et al., 2014) ukázala, že vhodným terapeutickým cílem může být 

modifikovaný kvasinkový chaperon Hsp104p. Autoři této studie vyvíjejí takový kvasinkový protein 

Hsp104p,  který  je  schopný  rozvolnit  agregáty  a  navrátit  špatně  seskládané  proteiny  do  jejich 

nativních  konformací.  Genetickou  modifikací  byly  připraveny  takové  varianty  Hsp104p,  které 

potlačují cytotoxicitu a agregaci proteinů, jako je např. α-synuclein.

3 Alzheimerova choroba

Alzheimerova  choroba  je  neurodegenerativní  onemocnění,  charakteristické  poklesem 
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kognitivních schopností. V mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou dochází ke ztrátám neuronů 

a synapsí v oblastech, které souvisejí s pamětí. V mozku pacientů vznikají extracelulární plaky β-

amyloidu  (dále  Aβ) a  v  neuronech  se  vytváří  neurofibrilární  klubka  tau-proteinu  („tubuline 

associated unit protein“),  která působí cytotoxicky. (Bharadwaj et al., 2010).

Protein tau je  neuronální  protein,  který váže mikrotubuly,  čímž stimuluje jejich skládání 

a umožňuje  jejich  polymeraci.  Fosforylace  reguluje  jeho  schopnost  vázat  se  na  mikrotubuly. 

Pacienti  s Alzheimerovou chorobou mají  protein tau fosforylovaný přibližně třikrát  víc,  než má 

standardní  protein  tau  (Wang  et  al.,  2013).  Tato  hyperfosforylace  proteinu  tau  způsobuje  jeho 

párování  do helikálních filament.  Filamenta vznikají  z  tau-proteinu,  MAP1 (protein  asociovaný 

s mikrotubuly  1),  MAP2  a ubikvitinu.  Tvoří  nerozpustná  neurofibrilární  klubka,  která  narušují 

strukturu buňky a mohou způsobit její smrt (Mohandas et al., 2009). 

Plaky primárně tvoří peptid β-amyloid, který vzniká z amyloidního prekurzorového proteinu 

(APP) štěpením  β- a  γ-sekretázami  (Selkoe,  2001).  Štěpením  β-sekretázou vzniká rozpustná N-

koncová ektodoména (sAPPβ) a fragment C99, který je asociován s membránou. Dalším štěpením 

fragmentu  C99 γ-sekretázou  vznikají  různě  dlouhé  fragmenty  β-amyloidu,  peptidy  Aβ40  (40 

aminokyselin) a Aβ42. Výskyt Aβ40 je v buňkách častější (cca 80%). Aβ42 je více hydrofobní, 

a proto náchylnější k tvorbě shluků a fibrilárních útvarů (Murphy et al., 2010).

Friedrich se sp. (Friedrich et al., 2009) studovali intracelulární výskyt Aβ. Zjistili, že se Aβ 

vyskytuje nejprve extracelulárně. Pak je v multivezikulárních tělískách dopraven dovnitř buňky, kde 

dochází k fibrilizaci uvnitř tělísek. Fibrily Aβ penetrují stěnu tělísek a dostanou se do cytoplazmy. 

Zvětšování agregátu v cytoplazmě způsobuje rozpad buňky a tím se Aβ dostává společně s dalšími 

buněčnými kompartmenty do extracelulárního prostoru, kde tvoří plaky. 

3.1 Kvasinky ve výzkumu Alzheimerovy choroby

Dříve  se  pro studium cytotoxicity  Aβ používaly  kvasinkové modely,  produkující  Aβ do 

cytoplazmy. D'Angelo se sp.  (D’Angelo et al., 2012) srovnávali toxicitu cytoplazmatické varianty 

Aβ  s  variantou  sekretovanou.  Vytvořili  kvasinkový  model,  kde  byla  produkce  Aβ  řízena 

indukovatelným promotorem GAL10. U sekreční varianty byl Aβ fluorescenčně označen GFP a byl 

k němu připojen sekreční signál z tzv. mating factoru α, který zajistil transport do ER. Zatímco 

cytoplazmatická varianta proteinu nebyla pro buňky toxická, sekretovaná varianta měla na buňky 

toxický efekt. Pro vznik toxické varianty Aβ jsou důležité intracelulární sekreční dráhy. 

Chen a Petranovic (Chen & Petranovic, 2015) vytvořili kvasinkový model, který má Aβ se 

sekretorickou signální sekvenci do endoplazmatického retikula z genu KAR2 kódujícího chaperon. 

Připravené kmeny konstitutivně produkovaly standardní varianty Aβ40 a Aβ42, které indukovaly 

15

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gama


cytotoxicitu  v  kvasinkové  buňce.   Chen  a  Petranovic  srovnávali  3  různé  promotory  –  ADH1 

(alkoholdehydrogenáza  1),  TEF1α  (translační  elongační  faktor  1α)  a GPD1  (glyceraldehyd-3P 

dehydrogenáza). Pouze GPD varianta byla cytotoxická. Protože Aβ je ve srovnání s α-synucleinem 

méně toxický pro kvasinkové buňky, je možné použít neindukovatelný promotor. 

Pro studium působení proteinu tau byly připraveny modely kódující různé varianty lidského 

proteinu tau pod kontrolou silného konstitutivního promotoru TPI1 (triozofosfát izomeráza). Kromě 

standardní formy proteinu tau se využívají i klinické substituční mutanty, např. G272V,  ΔK280, 

N279K, V337M, R406V a syntetické substituční mutanty S409A a S409E, které umožňují studium 

fosforylace proteinu tau (Vanhelmont et al., 2010).

Ke studiu  lze  využít  nejen  kvasinku  S.  cerevisiae,  ale  i  jiné  druhy kvasinek.  Například 

kvasinka  Kluyveromyces  lactis může  být  alternativním  modelovým  organismem  pro  studium 

Alzheimerovy choroby (Heinisch et al., 2016). K. lactis je stejně výhodná jako S. cerevisiae co se 

týče genetické manipulace. Oproti S. cerevisiae má respirační metabolismus podobnější tomu, jaký 

mají lidské buňky. K. lactis také během evoluce neprošla kompletní genomovou duplikací, proto je 

genom K. lactis méně redundantní (Rodicio et al., 2013). 

3.2 Mitochondriální dysfunkce

Jednou  z  příčin  Alzheimerovy  choroby  je  poškození  funkce  mitochondrií.  Defektní 

mitochondrie byly nalezeny v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou i v živočišných modelech 

(Moreira  et al., 2010). Podle studie z roku 2001 (Nunomura et al., 2001) dochází k oxidativnímu 

poškození ještě před vytvořením plaků Aβ. 

Aβ  způsobuje  mitochondriální  dysfunkci  i  v  kvasinkových  buňkách.  Chen a  Petranovic 

(Chen  et  al.,  2015) studovali  vliv  produkce  Aβ42  na  dysfunkci  mitochondrií  v  kvasinkovém 

modelu. Zjistili, že kvasinková kultura produkující Aβ42 má sníženou rychlost růstu a zvýšenou 

produkci ROS v porovnání s kontrolními buňkami i s kulturou produkující Aβ40 (viz obr. 7). 

Obr. 7 Efekt produkce Aβ na produkci ROS a tvorbu biomasy. Geny peptidů Aβ40 a Aβ42 byly řízeně exprimovány 
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promotorem GPD v aerobních podmínkách.  (A) Srovnání hladiny ROS.  (B) Srovnání relativní biomasy. Měřeno ve 

střední exponenciální fázi. Upraveno podle Chen a Pentranovic, 2015.

3.3 β-amyloid

Toxicita β-amyloidu je ovlivněna endocytózou a vezikulárním transportem (D’Angelo et al., 

2012). Peptid β-amyloid je zodpovědný za změny drah při transportu váčků (Almeida et al., 2006). 

V savčích buňkách membránové váčky přenášejí  Aβ mezi  plazmatickou membránou a Golgiho 

tělískem. Podle studie z roku 2006 (Almeida et al., 2006) se v multivezikulárních tělískách peptid 

Aβ42 hromadí a inhibuje proteazomální systém, čímž mění dráhu tělísek. Tím dochází k narušení 

endocytických  drah  neuronů,  což  způsobuje  synaptickou  dysfunkci,  která  je  pro  Alzheimerovu 

chorobu typická.

Narušení  transportu  snižuje  toxicitu  chimérních  proteinů  i  u  kvasinek.  D'Angelo  se  sp. 

ukázali, že delece genů  YAP1801 a YAP1802 snižuje toxicitu Aβ42. Tyto geny jsou nezbytné pro 

endocytózu.  Jejich  lidským  orthologem  je  PICALM.  PICALM  („phosphatidylinositol-binding 

clathrin assembly protein“)  je v lidských buňkách důležitý pro produkci, transport a odstraňování 

Aβ (D’Angelo et al., 2012).

D'Angelo  se sp.  dále  studovali  vliv  chaperonu Hsp104p na  tvorbu agregátů  β-amyloidu 

a jejich toxicitu. Chaperon Hsp104p je konzervovaný protein u eukaryot i  Eubacteria, nemá však 

žádný homolog u obratlovců  (Jackrel  et  al.,  2014).  Má schopnost rozvolnit  proteinové agregáty 

v kvasinkách,  v bakterii  Escherichia  coli i  v  kulturách  savčích  buněk  (Arimon  et  al.,  2008). 

D'Angelo se sp.  zjistili,  že delece genu  HSP104 způsobila snížení toxicity buněk produkujících 

fluorescenčně označený Aβ42. Předpokládá se, že funkcí Hsp104p je rozpouštění velkých agregátů 

na menší shluky, které jsou pro kvasinku toxičtější.

Carija se sp. (Carija et al., 2017) studovali vztah mezi oxidativním stresem a agregací Aβ. 

Připravili soubor 20 kvasinkových kmenů produkujících mutované varianty Aβ42, které se lišily 

aminokyselinou v poloze 19. Ta je součástí hydrofobní domény a je rozhodující pro konformaci 

proteinu. Zjistili, že pouze 10 kmenů tvoří intracelulární agregáty Aβ. Vybrali 3 kmeny produkující 

Aβ, lišící  se rozpustností  produkovaného proteinu.  Porovnáním rozpustnosti  proteinu s hladinou 

oxidativního stresu v buňce zjistili, že nejlépe rozpustná varianta s glutaminem v poloze 19 (Q19) 

vykazuje nejvyšší oxidativní stres, zatímco kmen produkující variantu I19 s největšími agregáty měl 

hladinu ROS nejnižší. Autoři předpokládají, že induktorem oxidativního stresu je rozpustná forma 

Aβ, tvorbou agregátů se buňka chrání před poškozením mitochondrií.
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3.4 Tau-protein

Tau protein má šest izoforem, které vznikají z jednoho genu alternativním sestřihem mRNA. 

Liší se od sebe inzercemi aminokyselinových sekvencí na obou koncích proteinu. Důležité jsou C-

koncové domény proteinu tau, které jsou odpovědné za navázání na mikrotubuly – izoformy tau-3R 

a tau-4R. Izoforma tau-4R má větší afinitu k mikrotubulům (Vanhelmont et al., 2010).

Fosforylace proteinu tau hraje v buňce důležitou roli  a je uskutečněna MARK kinázami 

(„microtubule affinity regulating kinase“). Nefosforylovaný tau-protein je navázaný na mikrotubuly 

a působí jako fyzická překážka při vezikulárním transportu. Fosforylovaný tau-protein se uvolní od 

mikrotubulů, což je důležité pro intracelulární transport  podél axonů  (Vanhelmont  et al.,  2010). 

Úroveň  fosforylace  tau-proteinu  se  mění  během  ontogeneze  –  v  mozku  plodu  je  množství 

fosforylovaného tau proteinu vysoké a s věkem se postupně snižuje (Avila et al., 1994). Fosforylace 

tau-proteinu na serinovém zbytku S409 je důležitá pro jeho schopnost self-assembly (Vanhelmont 

et  al.,  2010).  Až 20% aminokyselin  proteinu  tau  může být  fosforylováno  (Heinisch  & Brandt, 

2016).

Hyperfosforylace  tau-proteinu  vede  ke  konformačním  změnám,  které  způsobí  párování 

helikálních filament. Ta se dále shlukují do neurofibrilárních klubek (Iqbal et al., 2009). Shlukování 

tau-proteinu způsobuje buňce oxidativní stres. V neuronech pacientů s Alzheimerovou chorobou 

byly post mortem pozorovány znaky oxidativního poškození (Vanhelmont et al., 2010).

3.4.1 Studium proteinu tau u kvasinek

Produkce standardní varianty tau-proteinu způsobuje u kvasinek podobné patologické znaky 

jako u člověka – hyperfosforylaci a agregaci tau-proteinu. Kvasinkové orthology lidských enzymů 

glykogen syntázy-kinázy-3β (GSK3βp) a CDK5p jsou Mds1p a Pho85p  (Heinisch  et al., 2016). 

Kináza  Mds1p  fosforyluje  tau-protein  v kvasinkových  buňkách.  Její  aktivita  je  negativně 

regulována  proteinkinázou  Pho85p  (Heinisch  et  al.,  2016).  Delece  genu  PHO85  způsobuje 

u standardního proteinu tau zvýšenou fosforylaci S409 (Vandebroek et al., 2006), která způsobuje 

agregaci proteinu tau (viz obr. 8) (Vanhelmont et al., 2010). 

Přestože se u kvasinek tvoří agregáty hyperfosforylovaného proteinu tau, nebyl zjištěn jejich 

vliv na růst kvasinkové kultury. Neurotoxický efekt agregátů, který byl pozorován u myšího modelu 

(Heinisch et al., 2016), tedy v kvasinkách nepůsobí. Může to být způsobeno tím, že tam hrají roli 

další modifikace nebo efektorový protein, který kvasinky nemají (Heinisch et al., 2016).
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Obr. 8 Vliv  Pho85p  na  množství  nerozpustných  agregátů  proteinu  tau  u  vybraných  mutant.  (a) kontrolní  kmen 

produkující  Pho85p.  (b) deleční  kmen  pho85Δ:  produkce  agregátů  je  výrazně  vyšší  než  u  kontrolního  kmene 

i v nepřítomnosti oxidativního stresu. V přítomnosti FeSO4  v médiu (černé sloupce) se zvyšuje tvorba ROS. Upraveno 

podle Vanhelmont et.al, 2010.

3.5 Posttranslační modifikace tau-proteinu

Kromě fosforylace může být tau-protein posttranslačně modifikován i jinými způsoby. Další 

modifikace tau-proteinu,  které mají  vliv na jeho funkci,  jsou ubikvitinace, sumoylace, acetylace 

a glykosylace (Heinisch et al., 2016). 

Ubikvitinace  hraje  důležitou  roli  v  odbourávání  toxických  intermediátů  proteinu  tau 

v proteazomu. Lidské buňky s akumulovaným hyperfosforylovaným tau-proteinem mají defektní 

nebo dokonce inhibovaný proteazomální degradační systém (Tai et al., 2012).  Podle studie z roku 

2010  (Grune  et  al.,  2010) je  tau-protein  degradován  proteazomálním  systémem,  ale  jeho 

hyperfosforylace  snižuje  schopnost  proteazomu  ho  rozpoznat.  Ubikvitovaný  protein  tau  byl 

detekován především v nerozpustných neurofibrilárních klubkách, které se objevují v pozdní fázi 

Alzheimerovy  choroby,  ne  v  rozpustných  oligomerech.  Ubikvitinace  tak  může  být  cestou 

k detoxifikaci  buňky  (Heinisch  et  al.,  2016).  Pro  ubikvitinaci  tau  proteinu  je  důležitý  enzym 

axotrophin/MARCH7,  jehož  interakce  s  proteinem  tau  byla  zjištěna  pomocí  kvasinkového 

dihybridního systému (Flach et al., 2014). Axotrophin/MARCH7 je lidská ubikvitin ligáza E3, která 

se podílí se na degradaci proteinu tau. 

Další modifikací, která ovlivňuje agregaci tau-proteinu, je acetylace. Acetylace proteinu tau 

brání  degradaci  fosforylovaného tau-proteinu a tím podporuje jeho agregaci  (Min  et al.,  2010). 

Acetylace  proteinu  tau  je  způsobena  acetyltransferázou  p300,  jejíž  hladina  je  u  pacientů 

s Alzheimerovou  chorobou  abnormálně  zvýšená  (Min  et  al.,  2015).  Acetylace  však  ovlivňuje 

akumulaci tau-proteinu i nepřímo působením na Hsp90p. Chaperon Hsp90p pomáhá proteinu tau se 

sbalováním.  Je  inaktivován  acetylací.  Deacetyláza  HDAC6  katalyzuje  aktivaci  Hsp90p  a  tím 

spouští akumulaci agregátů proteinu tau (Cook et al., 2012). 
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3.6 Degradace proteinů u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Oxidativní  stres  a  vznik  ROS  způsobují,  že  je  v  buňkách  pacientů  s  Alzheimerovou 

chorobou velké množství oxidovaných proteinů. To vede ke snížení proteazomální aktivity (Oddo, 

2008).  U  pacientů  s  Alzheimerovou  chorobou  byly  rovněž  pozorovány  strukturní  změny 

v podjednotce proteazomálního komplexu (Mishto et al., 2006). Studie z roku 2000 (Keller et al., 

2000) ukázala, že proteazomální funkce je narušená pouze v určitých oblastech mozku. V částech 

mozku,  které  Alzheimerova  choroba  zasahuje  nejvíce,  jako  je  např.  hippocampus,  je  aktivita 

proteazomálního systému snížená. Naopak v těch částech mozku, které pro patologii Alzheimerovy 

choroby  důležité  nejsou,  nedochází  k  žádným  změnám  proteazomální  aktivity.  V neuronech 

pacientů  s  Alzheimerovou  chorobou  dochází  k  akumulaci  ubiquitinu  v peptidových  placích 

i v neurofibrilárních klubkách (Oddo, 2008).

Funkci proteazomu narušuje peptid β-amyloid.  Aβ40 se váže na vnitřní část  proteazomu 

a inhibuje proteolytickou aktivitu proteazomu (Gregori et al., 1997). 

3.7 Terapie Alzheimerovy choroby

Potenciální terapií je inhibice tvorby agregátů  a/nebo snížení oligomerizace tau-proteinu 

(Nair et al., 2014).

Potenciálními  terapeutiky  jsou  rapamycin  a  latrepirdin.  Rapamycin  je  imunosupresivní 

antibiotikum,  které   je  produkováno  bakterií  Streptomyces  hygroscopicus. Latrepirdin  je 

antihistaminikum (Bharadwaj  et al., 2012). Bharadwaj se sp. použili kvasinkové buňky ke studiu 

vlivu  rapamycinu a  latrepirdinu  na  cytotoxicitu,  vyvolanou  fluorescenčně  označeným peptidem 

Aβ42. Zjistili, že obě látky zvyšují vakuolární aktivitu kvasinkových buněk, čímž snižují množství 

intracelulárního peptidu  Aβ42 a jím vyvolanou toxicitu.

 Dalším potenciálním terapeutickým cílem může být acetyltransferáza p300. N-acetylace tau-

proteinu zvyšuje jeho neurotoxicitu (Heinisch et al., 2016). U pacientů s Alzheimerovou chorobou 

je hladina p300 abnormálně zvýšená a to způsobuje hyperacetylaci tau-proteinu. Protože je p300 

důležitá  pro  mnoho biologických  procesů,  úplná  inaktivace  by  měla  nežádoucí  vedlejší  efekty. 

Částečná inhibice by mohla normalizovat nadměrnou aktivaci a snížit hyperacetylaci tau-proteinu 

(Min et al., 2015).

Vhodným terapeutickým cílem může být stejně jako u Parkinsonovy choroby (viz kapitola 

2.1.4.) modifikovaný kvasinkový chaperon Hsp104 (Jackrel et al., 2014). Heterologní exprese genu 

pro chaperon Hsp104 má v lidských buňkách limitovanou schopnost odstranit agregáty a fibrily β-

amyloidu (viz kapitola 2.2.3.).
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4  Huntingtonova choroba

Huntingtonova  choroba  je  autozomálně  dominantní  dědičné  neurodegenerativní 

onemocnění,  které  je  charakteristické  poruchami  motoriky,  změnou  osobnosti  a  narušenými 

kognitivními  schopnostmi  (Tauber  et  al.,  2011).  Dochází  ke  ztrátám  neuronů  a  tvorbě 

intranukleárních  inkluzí  proteinu  huntingtinu  (Htt)  (Mason  et  al.,  2011).  Toto  onemocnění  je 

způsobeno rozšířením repetitivních sekvencí cytosinu-adeninu-guaninu (CAG) v genu IT-15, který 

kóduje  protein  huntingtin.  Tento  gen  je  exprimován  nejen  v  nervových  buňkách,  kde  je  jeho 

koncentrace nejvyšší, ale také v menším množství v játrech, střevě, slinivce a varlatech. Studiem 

proteinových  interakcí  huntingtinu  se  ukázalo,  že  spolupracuje  s  velkým  množstvím  proteinů, 

jejichž funkce je důležitá v klathrinové endocytóze,  apoptóze,  vezikulárním transportu,  buněčné 

signalizaci, morfogenezi a transkripční regulaci (Harjes et al., 2003).

Délka  CAG  repetic  v populaci  je  variabilní,  pohybuje  se  mezi  6  až  35,  pacienti 

s Huntingtonovou chorobou jich mají  více než 35  (Tauber  et  al.,  2011).  Delší  polyglutaminová 

oblast způsobuje špatné skládání huntingtinu a tvorbu agregátů, které jsou pro buňku toxické.

4.1 Kvasinky ve výzkumu Huntingtonovy choroby

Genom  kvasinky  S.  cerevisiae nemá  ortholog  lidského  proteinu  huntingtinu,  proto  je 

v kvasinkách Huntingtonova choroba modelována produkcí různého množství Htt. Reportérový gen 

pro studium Htt vznikl fúzí části  prvního exonu kódující  prvních 17 aminokyselin proteinu Htt 

a sekvence  nukleotidů  kódující  polyglutaminovou  oblast.  Aby  nedocházelo  k  rozšíření 

polyglutaminové  oblasti,  jsou  CAG  repetice  stabilizovány  přidáním  inhibujících  kodónů  CAA 

(Mason  et  al.,  2011).  Jenotlivé  varianty  se  liší  počtem CAG repetic.  Označení  varianty,  např. 

Htt25Q,  odpovídá  25  opakování  kodonu  CAG.  Exprese  v  kvasinkové  buňce  je  řízena 

prostřednictvím promotoru GAL (Giorgini et al., 2005). K sekvenci pro zkrácený huntingtin je často 

připojena sekvence pro GFP, která umožňuje vizualizovat a kvantifikovat produkovaný protein.

Expresí Htt se zvýšeným počtem repetic CAG v kvasince bylo dosaženo takových fenotypů, 

které se objevují u pacientů s Huntingtonovou chorobou. Je to např. shlukování huntingtinu, změny 

transkriptomu,  cytotoxicita,  mitochondriální  dysfunkce  a  zvýšená  produkce  ROS,  poruchy 

v endocytóze a v metabolické dráze kynureninu (Tauber et al., 2011).

Rozsah  shlukování  huntingtinu  závisí  v kvasinkové  buňce  na  délce  polyglutaminové 

repetitivní oblasti  (Wang  et al., 2006). Krobitsch se sp.  (Krobitsch  et al., 2000) nechali kvasinky 

produkovat různé fragmenty huntingtinu, které se lišily délkou glutaminové repetice na jeho N-

konci (25, 47, 72 a 103) a byly fluorescenčně označené GFP. Výsledky studie ukázaly, že většina 

proteinu  HtQ103  splynula  v  jeden  velký  cytoplazmatický  agregát,  zatímco  protein  HtQ25 
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nevykazoval žádné znaky shlukování. Navíc polyglutaminové fragmenty (agregované i samostatné) 

působily v kvasinkové buňce jen minimálně toxicky.

Tuto korelaci potvrdili i Ocampo se sp. (Ocampo et al., 2010). Připravili kvasinkové kmeny, 

produkující fragment Htt s různým počtem CAG tripletů (2-103), který byl fluorescenčně označený 

GFP.  Kmeny  zároveň  produkovaly  prionový  protein  Rnq1p,  jehož  přítomnost  je  pro  toxicitu 

polyglutaminového proteinu nezbytná (Meriin  et al., 2002). Z pozorování fluorescenčních signálů 

vyplývá, že u kmenů s nízkým počtem CAG tripletů zůstávají fragmenty difúzně rozmístěné po 

buňce. U kmenů s počtem kopií CAG tripletů 46 a více dochází k tvorbě agregátů po 6 hodinách 

kultivace, u kmenů se 72 a 103 kopiemi jsou agregáty pozorovatelné už po 4 hodinách.

 V  kvasinkovém  genomu  bylo  identifikováno  52  supresorových  genů,  u  kterých  delece 

způsobuje zvýšení toxicity mutantního Htt fragmentu (Htt103Q)  (Willingham  et al., 2003). Tyto 

geny jsou obecně  zodpovědné  za  skládání  proteinů,  degradaci  proteinů  ubikvitin-proteazomální 

drahou  a  buněčné  procesy,  související  s  buněčným  stresem.  Giorgini  se  sp.  (Giorgini  et  al., 

2005) dále  identifikovali  28  genů,  u  kterých  delece  genu  snižuje  toxicitu  Htt  fragmentu  (viz 

tabulka). Čtyři z těchto genů mají neznámou funkci. Čtvrtina ostatních genů (6/24) kóduje proteiny, 

které jsou zodpovědné za transport váčků a transport  proteinů do vakuoly, další čtvrtina kóduje 

proteiny,  které  jsou zapojeny při  transkripci  nebo stavbě chromatinu.  Supresorové mutace  tedy 

zmírňují poruchy transkripce, vyvolané mutantním Htt103Q. Přibližně čtvrtina těchto genů kóduje 

známé kvasinkové priony (Rnq1p) nebo proteiny, jejichž primární struktura jim umožňuje tvořit 

agregáty  podobné  prionům. Prion  Rnq1p  je  nezbytný  k tomu,  aby  mutantní  Htt103Q  působil 

v kvasinkové  buňce  toxicky.  Delece  genu  RNQ1 způsobuje  snížení  shlukování  a  toxicity 

polyglutaminových oblastí (Meriin et al., 2002). 

Proteiny, zodpovědné za transport váčků 
a transport proteinů do vakuoly

Bfr1p, Cyk3p, Def1p, Mso1p, Sna2p, Vps53p

Proteiny, zapojené do regulace transkripce 
a stavby chromatinu

Mbf1p, Nhp6bp, Paf1p, Rxt3p, Ume1p, Ylr278cp

Prionové proteiny Def1p, Ybr016wp, Yir003wp, Ylr278cp
Tabulka 3. Funkce vybraných genů, jejichž delece snižuje toxicitu Htt. Výběr genů ze studie Giorgini et.al, 2005.

Jedním z genů, jejichž delece způsobuje snížení toxicity Htt, je BNA4. Bna4p je kvasinkový 

homolog savčího enzymu kynurenin-3-monooxygenázy (KMO) (Giorgini et al., 2005). Delece genu 

BNA4 snižuje  toxicitu  Htt  fragmentu.  Tento  enzym  katalyzuje  hydroxylaci  kynureninu 

v kynureninové dráze degradace tryptofanu. Metabolity této dráhy, 3-hydroxykynurenin a kyselina 

chinolinová,  jsou  neurotoxické.  Zvýšené  množství  těchto  metabolitů  je  jedním  ze  znaků 
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Huntingtonovy choroby.

4.2 Prion Rnq1 a chaperony

Rnq1p  („rich  in  asparagine  and  glutamine“)  je  kvasinkový  prionový  protein,  který  je 

nezbytný  pro  cytotoxické  působení  polyglutaminové  oblasti  Htt.  Meriin  se  sp.  (Meriin  et  al., 

2002) zjistili, že delecí genu  RNQ1 dochází ke snížení agregace a toxicity polyglutaminu. Stejný 

výsledek mělo i odstranění prionové formy Rnq1p pomocí guanidin-hydrochloridu (GuHcl), který 

zabraňuje tvorbě prionové konformace. 

Na vzniku prionů se v kvasinkové buňce podílí  několik chaperonů, nejvýznamnější  jsou 

Hsp104p, Sis1p, Ssa1/2p a Ydj1p.  Meriin se sp. studovali kvasinkové buňky produkující Htt103Q, 

které  měly  deletované  geny  pro  Hsp104p  nebo  Sis1p.  Ve  většině  případů  v  těchto  buňkách 

nedocházelo k tvorbě viditelných proteinových agregátů. V minimu buněk, v nichž agregace začala, 

bylo  pozorováno  rychlé  vytvoření  velkých  agregátů  (6-12  minut  po  začátku).  Role  chaperonů 

Hsp104p a Sis1p spočívá v iniciaci  agregace.  Meriin  se sp.  studovali  i  roli  chaperonů Ssa1/2p 

a Ydj1p. V buňkách s mutovanými geny pro Ssa1/2 byly pozorovány malé shluky Htt103Q, které 

netvořily žádné větší útvary. Nebylo tedy pozorováno omezení iniciace agregace, ale růst agregátů 

byl v těchto buňkách inhibován. Ssa1/2p a Ydj1p jsou důležité pro další růst agregátů.

4.3 Mitochondriální dysfunkce

Ocampo  se  sp.  (Ocampo  et  al.,  2010) studovali  vliv  délky  polyglutaminové  oblasti  na 

mitochondriální poškození. Pomocí kolokalizace zjistili, že se nejdelší varianta polyglutaminového 

proteinu, Htt103Q, váže na vnější membránu mitochondrií. Tato interakce byla již dříve popsána 

u savčích buněk (Choo et al., 2004). 

U kmene s touto variantou Htt bylo prokázáno zvýšení mitochondriálního membránového 

potenciálu již po 6 hodinách produkce. To koreluje s fází růstu, kdy je detekován pokles respirace 

(spotřeba kyslíku klesá o 60%) a nižší  rychlost  růstu.  Vlivem polyglutaminu klesá i  schopnost 

mitochondrií  měnit  svůj  objem  v závislosti  na  přítomnosti  ATP,  ačkoliv  složení  fosfolipidů 

v membráně se nemění. Analýzou translace in vitro v mitochondriích izolovaných z kvasinkových 

buněk produkujících Htt103Q bylo zjištěno, že po 10 h produkce klesá úroveň translace o 50%.

Ocampo  se  sp.  dále  studovali  možné  využití  proteinu  Hap4p.  Hap4p  je  katalytickou 

podjednotkou komplexu Hap2/3/4/5, což je transkripční faktor, který reguluje expresi mnoha genů 

kódujících  mitochondriální  proteiny  v kvasinkové  buňce.  Zvýšená  exprese  genu  HAP4  vede 

ke zrychlení biogeneze mitochondrií a zvýšení respirační kapacity kvasinek (viz obr. 9). U kmene 

produkujícího Htt103Q zvýšení exprese genu HAP4 zlepšuje růst kultury, zvyšuje úroveň translace 
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v mitochondriích i respirační kapacitu buněk (Ocampo et al., 2010). 

Obr. 9 Zvýšená  exprese  genu  HAP4  obnovuje  funkci  mitochondrií  a  zmírňuje  toxicitu  v  buňkách  produkujících 

Htt103Q.  (a)  buněčná  respirace  se  v  buňkách  s  Htt103Q  zvýší  při  zvýšené  expresi  HAP4.  (b)  Translace 

mitochondriálních proteinů (Cox1p, Cox2p, Cyt b) je u kmenů produkujících Htt103Q výrazně snížena, po zvýšení 

exprese HAP4 se zvýší. W303-1A je kvasinkový kmen bez Htt103Q. Upraveno podle Ocampo et.al, 2010.

4.4 Deacetylace a Sir2 

Sorolla  se  sp.  (Alba  Sorolla  et  al.,  2011) studovali  vliv  oxidativního  stresu  na 

polyglutaminovou  toxicitu.  Ke  studiu  použili  fluorescenčně  označený  fúzní  protein  Htt.  Růst 

kultury v médiu s vysokou koncentrací glukózy nevedl ke vzniku oxidativního stresu. Ukázalo se, 

že k proteinové agregaci dochází jen u respirujících buněk, po vyčerpání glukózy. Oxidativní stres, 

detekovaný  měřením  aktivity  katalázy  a  hladiny  karbonylovaných  proteinů,  je  v respirujících 

buňkách úměrný délce  polyglutaminového  úseku.  K indukci  oxidativního  stresu  v buňkách byl 

použit menadion, který indukuje tvorbu superoxidových aniontů. Zároveň zjistili, že oxidativní stres 

indukuje enzym Sir2p.  Sir2p (silent  information reagulator  2) je  kvasinková histon deacetyláza, 

jejíž  funkcí  je  umlčování  telomer  a udržování  integrity  genomu v kvasinkách.  Zvýšení  aktivity 

Sir2p pomocí isonikotinamidu snížilo výskyt proteinových agregátů.

Lidským  orthologem  tohoto  enzymu  je  histon  deacetyláza  Sirt1p,  která  chrání  nervové 

buňky před  působením proteinových agregátů.  Aktivátorem enzymu Sirt1p  je  resveratrol,  který 

snižuje toxicitu polyglutaminových agregátů u C. elegans i v savčích neuronech. 

Pro  neurodegenerativní  onemocnění  je  typická  abnormální  transkripce.  Jednou  z  příčin 

mohou být poruchy v acetylaci histonů a její vliv na polyglutaminovou toxicitu. 

4.5 Terapie Huntingtonovy choroby

 Jedním z terapeutických cílů může být protein Bna4p. Bna4p (kynurenin-3-monooxygenáza) 

je  kvasinkový  enzym,  působící  v  kynureninové  dráze  tryptofanové  degradace,  která  je  zásadní 
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v patofyziologii  Huntingtonovy choroby  (viz kapitola 4.1) (Tauber  et al.,  2011). Toto tvrzení je 

podpořeno  studií  z  roku  2011  (Campesan  et  al.,  2011),  kde  byl  studován  vliv  kynurenin-3-

monooxygenázy (KMO) a tryptofan-2,3-dioxygenázy (TDO) na cytotoxicitu  u  D. melanogaster. 

Inhibice aktivity těchto dvou enzymů  měla ochranný efekt na nervové buňky.

Potenciálním terapeutickým cílem je  i  kynureninová dráha.  Inhibice kynureninové dráhy 

v kvasinkové buňce, která exprimuje mutantní Htt103Q, má významný efekt na polyglutaminovou 

toxicitu, produkci 3-hydroxykynureninu a kyseliny chinolinové a tvorbu ROS. Studie z roku 2005 

(Giorgini et al., 2005) identifikovala v kvasinkové buňce produkující Htt103Q látku, která snižuje 

neurodegeneraci  u  Drosophila modelu  Huntingtonovy  choroby.  Tato  látka  je  strukturní  analog 

inhibitoru  kynurenin-monooxygenázy  Ro  61-8048,  což  naznačuje,  že  inhibice  kynurenin-

monooxygenázy snižuje toxicitu, vyvolanou mutantním Htt. Vhodným terapeutickým cílem tedy 

jsou enzymy kynureninové dráhy.

Tauber se sp. popsali 12 supresorů toxicity mutantního Htt fragmentu v kvasinkách. Podle 

Ensembl Genome Browser mají čtyři z nich (BUD23, ENT3, NSA2 a RRP9) lidské orthology, které 

mohou být terapeutickými cíly. Gen ENT3 byl dokonce popsán jako supresor toxicity α-synucleinu 

v kvasinkové buňce (viz kapitola 2.4.) (Liang et al., 2008).

 Podle  studie  z  roku 2010  (Ocampo  et  al.,  2010) je  potenciální  možností  léčby  zvýšení 

mitochondriální  biogeneze.  Výzkum v kvasinkových modelech ukázal,  že  standardní  i  mutantní 

polyglutaminové  domény  asociují  s  vnější  mitochondriální  membránou.  Tato  vazba  vyvolává 

změny  v  mitochondriální  fyziologii,  čímž  narušuje  schopnost  buňky  respirovat.  Respiračnímu 

defektu lze předejít právě zvýšením mitochondriální biogeneze, např. zvýšenou expresí genu HAP4 

(viz kapitola 4.4). Zvýšená produkce proteinu Hap4p vyvolá zvýšení mitochondriální biogeneze, 

což  chrání  buněčnou  respiraci.  Výsledky  ukazují,  že  tento  způsob  ochrany  respirace  snižuje 

patologický efekt polyglutaminových proteinů na kvasinkové buňky. Ocampo se sp. (Ocampo et al., 

2010) ve své studii předpokládají, že mitochondriální dysfunkce je jedním z hlavních cytotoxických 

efektů polyglutaminových proteinů.
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Závěr

Cílem této práce bylo popsat možnosti studia vybraných neurodegenerativních onemocnění 

v kvasinkových buňkách.  Přestože se studiem popsaných onemocnění  zabývá mnoho výzkumů, 

přesné příčiny a mechanismy stále nejsou objasněné. 

Studiem  v  kvasinkových  buňkách  produkujících  lidské  proteiny  α-synuclein,  tau 

a huntingtin,  byly  detailně  prozkoumány  některé  společné  znaky  neurodegenerativních 

onemocnění,  jako  je  defektní  konformace  proteinů,  produkce  ROS  a dysfunkce  mitochondrií. 

Podařilo  se  identifikovat  kvasinkové  geny,  jejichž  produkty  zvyšují  nebo  snižují  toxicitu 

studovaných proteinů. Řada z nich má své orthology v lidském genomu. Ukázalo se, že gen ENT3, 

který kóduje  protein zodpovědný za transport váčků mezi GA a endozomem, působí jako supresor 

toxicity proteinů u Parkinsonovy  i u Huntingtonovy choroby.

Další  možné  využití  kvasinek  může  být  testování  farmakologických  látek,  která  jsou 

potenciálními  terapeutiky  těchto  chorob.  V  souvislosti  s  Parkinsonovou  a  s  Alzheimerovou 

chorobou byl studován rapamycin, jehož aplikace snižuje u obou nemocí množství proteinových 

shluků stimulací degradace ve vakuole.

Kvasinku  S.  cerevisiae je  tedy  možné  účelně  využít  ke  studiu  různých  molekulárních 

mechanismů těchto  chorob.  Pokud  se  podaří  potvrdit  informace  získané  z  kvasinek  i  u  jiných 

živočišných  modelů,  bude  možné  rozšířit  spektrum  terapeutických  cílů  u  pacientů 

s neurodegenerativním onemocněním a zlepšit tak jejich zdravotní stav i kvalitu života.
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