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1. Úvod 

 
Cholínesterázy sú malou skupinou enzýmov, ktoré 

patria medzi serínové hydrolázy. U stavovcov, a teda aj 
u človeka, rozoznávame dva typy cholínesteráz a to acetyl-
cholínesterázu (AChE) a butyrylcholínesterázu (BChE). 
Sú to dva rozdielne enzýmy kódované samostatnými gén-
mi. AChE a BChE sa líšia predovšetkým v štruktúre 
a substrátovej špecifite. Ich rozdielnosť možno demonštro-
vať aj existenciou špecifických inhibítorov, ktoré inhibujú 
buď AChE alebo BChE. Čo sa týka substrátovej špecifity, 
tak cholínesterázy štiepia predovšetkým estery cholínu, 
pričom obe štiepia neuromediátor acetylcholín (ACh). 
Kým AChE štiepi takmer výlučne iba estery s malým acy-
lovým zvyškom ako je spomínaný ACh, tak BChE pred-
nostne štiepi estery s väčším acylovým zvyškom ako je 
napríklad butyrylcholín, benzoylcholín alebo 
propionylcholín1. AChE patrí medzi najdôležitejšie enzý-
my v organizme nakoľko zohráva kľúčovú úlohu 

v cholinergnej transmisii, či už na synapsách nervového 
systému alebo na nervovo-svalovej platničke a jej prípadná 
inhibícia má pre organizmus závažné následky. Tým, že 
hydrolyzuje ACh chráni postsynaptické receptory pred 
nadmernou stimuláciou a tak zabraňuje neprimeranej cho-
linergnej neurotransmisii. Na rozdiel od AChE, funkcia 
BChE nie je do dnešných dní uspokojivo vysvetlená na-
koľko nepoznáme jej fyziologický substrát a jej absencia 
sa za fyziologických podmienok neprejavuje žiadnymi 
zmenami. Jednou z možných úloh BChE je znižovanie 
toxicity rôznych látok (xenobiotík), s ktorými prichádza 
organizmus do kontaktu2,3. Medzi látky, ktoré sú hydroly-
zované BChE, patria rôzne liečivá4, poprípade rezídua 
pesticídov v potrave5. Okrem toho sú zmeny hladiny 
BChE spájané s rôznymi patológiami, ako je Alzheimero-
va choroba6 , dyslipidémia, diabetes mellitus7 a iné.  

 
 

2. Cholínesterázy 
 
2.1. Gény kódujúce cholínesterázy  

  
Ako bolo spomenuté v úvode, AChE a BChE sú kó-

dované samostatnými génmi1,2. Gén pre AChE je 
u človeka lokalizovaný na dlhom ramene siedmeho chro-
mozómu v pozícii q22 (cit.8). Skladá sa zo šiestich exónov. 
Exóny 2, 3 a 4 kódujú katalytickú doménu AChE, zatiaľ 
čo exóny 5 a 6 kódujú C-terminálne peptidy AChE. Exóny 
5 a 6 sa nazývajú aj alternatívne exóny. To znamená, že 
AChE gén podlieha v priebehu transkripcie alternatívnemu 
zostrihu práve v mieste exónu 5 alebo 6 (cit.2,9). Tento 
alternatívny zostrih má za následok tvorbu rôznych trans-
kripčných variantov, z ktorých vznikajú rozdielne podjed-
notky AChE. Jednotlivé podjednotky AChE majú rovnakú 
katalytickú doménu, ale rozdielnu C-terminálnu doménu 
(C-terminály peptid). U stavovcov sa vyskytujú štyri roz-
ličné typy podjednotiek (zostrihových variantov) AChE: 
AChES, AChER, AChEH a AChET. U človeka ani u iných 
cicavcov sa AChES podjednotky nevyskytujú2,3.  

Gén kódujúci ľudskú BChE je dlhý 73 kb a pozostáva 
zo štyroch exónov. Exón 1 obsahuje oblasť, ktorá nepod-
lieha translácii. Exón 2 je zodpovedný za kódovanie 83 % 
sekvencie aminokyselín dospelého proteínu vrátane väčšej 
časti katalytickej domény. Exón 3 kóduje menšiu časť 
katalytickej podjednotky a posledný exón 4 kóduje 
C-terminálny peptid a oblasť, ktorá nepodlieha translácii. 
BChE, na rozdiel od AChE, existuje iba v jednom trans-
kripčnom  variante, ktorý následne vytvára iba jeden typ 
podjednotiek10. Podjednotky BChE sú podobné s  AChET 
podjednotkami vďaka rovnakému C-terminálnemu pepti-
du, ktorý je zodpovedný za ich vlastnosti2. Samotná BChE 
pozostáva z 574 aminokyselín. BChE sa nachádza 
v ľudskom sére vo forme tetraméru, čiže je zložená zo 
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štyroch identických katalytických podjednotiek. BChE je 
na 53,8 % identická s AChE pochádzajúcou z raje Torpedo 
californica11.  

 
2.2. Typy cholínesteráz 
 
2.2.1. AChES 

S transkripty (z angl. snake alebo soluble) tvoria pod-
jednotky AChES, ktoré majú štruktúru solubilných neamfi-
filných monomérov. C-terminálna oblasť AChES je kódo-
vaná alternatívnym exónom nazývaným aj exón S (cit.12). 
AChES podjednotky sú produkované jedovými žľazami 
niektorých druhov hadov. Konkrétne sa jedná o jedince 
rodov Bungarus, Haemachatus, Naja a Ophiophagus 
z čeľade Elaphidae. Bolo zistené, že AChES podjednotky 
neovplyvňujú toxicitu jedu a ani nezosilňujú účinok toxic-
kých látok obsiahnutých v jede13. Okrem jedových žliaz sa 
AChES spolu s AChET nachádza aj v iných tkanivách tých-
to hadov, ako je napríklad pečeň alebo kostrový sval12. 

 
2.2.2. AChEH 

H transkripty (z angl. hydrophobic) tvoria podjednot-
ky AChEH, ktoré sa viažu s glykofosfatidylintozitolom 
(GPI). GPI ukotvuje AChEH vo forme monomérov alebo 
dimérov na bunkovom povrchu. Takéto monoméry a di-
méry AChEH  kotvené prostredníctvom GPI sa nachádzajú 
prevažne na povrchu kmeňových buniek erytroleukemic-
kej bunkovej línie a na krvných bunkách cicavcov, ako sú 
napríklad erytrocyty14. Okrem toho sa táto forma AChE 
vyskytuje vo svaloch a elektrických orgánoch rají rodu 
Torpedo. GPI kotvená AChEH je amfifilná a solubilná. 
C-terminálny peptid AChEH je výsledkom transkripcie 
a translácie exónu 5, ktorý podlieha alternatívnemu 
zostrihu15. Pred nedávnom bolo zistené, že ryba Oryzias 
latipes obsahuje vo svojích tkanivách doposiaľ neznámy 
typ BChE. Konkrétne sa jedná o atypický druh BChE, 
ktorý existuje vo forme amfifilných dimérov kotvených 
prostredníctvom GPI (cit.16). Experimenty na svaloch uká-
zali, že časť aktivity AChE v kostrovom svale je lokalizo-
vaná nielen na nervovo-svalovej platničke, ale aj 
v mikrodoménach nazývaných lipidové rafty. Práve táto 
aktivita je tvorená AChEH kotvenou prostredníctvom GPI. 
Za expresiu AChEH vo svale sú zodpovedné bunky kostro-
vého svalu17. Ďalším miestom výskytu AChEH 
v organizme je hrubé črevo, kde tvorí hlavnú molekulovú 
formu AChE. Prítomnosť AChEH bola preukázaná 
v sigmoideu – esovitej slučke hrubého čreva a v rekte. 
AChE v čreve je s najväčšou pravdepodobnosťou produ-
kovaná črevnou mukózou a inými epiteliálnymi štruktúra-
mi, čomu nasvedčujú mnohé dôkazy18.  

 
2.2.3. AChER 

R transkripty (z angl. readthrough) tvoria podjednotky 
AChER. Tieto podjednotky existujú vo forme neamfifil-
ných, solubilných monomérov. Vyskytujú sa v rajách rodu 
Torpedo, u človeka a hlodavcov. AChER sa v porovnaní 
s AChEH a AChET vyskytuje v organizme v relatívne ma-
lých množstvách15. Skladá sa z katalytickej podjednotky 

a C-terminálneho peptidu19. AChER nevzniká na základe 
alternatívneho zostrihu ako ostatné podjednotky AChE, ale 
transkripcia pokračuje kontinuálne až na intrón 4. Práve 
prepis časti intrónu 4 je zodpovedný za tvorbu 
C-terminálneho pepidu AChER.  C-terminálny peptid 
AChER sa nazýva ARP [z angl. AChE related 
(readthrought) peptide]. Je dlhý 26 aminokyselín. Pri expe-
rimentoch na syntetickom ARP peptide bolo zistené, že 
v podmienkach in vitro uľahčuje proliferáciu hematopoe-
tických progenitorových buniek a je zahrnutý aj v prolife-
rácii a diferenciácii mezenchymálnych a epiteliálnych 
buniek20. Výskyt AChER bol preukázaný na embryonál-
nych a tumorových bunkách, čo spolu s poznatkami 
o ARP môže naznačovať jej prípadnú úlohu v embryo-
genéze21,22. Okrem toho existujú dôkazy, ktoré naznačujú 
úlohu AChER v regulácii stresu, nakoľko pri akútnom stre-
se, tepelnom šoku alebo otrave organofosfátmi dochádza 
ku zvýšeniu hladín jej mRNA23. Takisto pri imobilizačnom 
strese dochádza v myšacom mozgu až ku 3,7násobnému 
zvýšeniu hladín mRNA AChER, ale prekvapujúco nedo-
chádza ku zmenám hladín samotnej AChE. Podobne je 
tomu aj pri otrave organofosfátmi (somanom), kedy sa 
v striate zvyšujú hladiny mRNA AChER, ale nedochádza 
ku zmenám hladín AChE (cit.24). Naproti tomu pri oxidač-
nom strese dochádza okrem nárastu hladín mRNA AChER 
aj k šesťnásobnému nárastu hladín samotného proteínu 
AChER. Navyše sa zvýšená hladina AChER spája 
s procesmi apoptózy25,26, Alzheimerovou chorobou27, neu-
ronálnym vývojom28 a neuropatiami spojenými zo 
zápalom29.   

 
2.2.4. AChET  

U cicavcov sú najviac zastúpené T (z angl. tailed) 
transkripty, ktoré produkujú AChET podjednotky a sú zod-
povedné za hydrolýzu ACh v synapsách. AChET je charak-
teristická prítomnosťou takzvaného C-terminálneho 
T peptidu. T peptid je dlhý 40 aminokyselín a je zodpo-
vedný za schopnosť vytvárať širokú škálu molekulových 
foriem. Jednotlivé molekulové formy AChET rozdeľujeme 
na dve základné skupiny, a to na homo-oligomérne formy 
a na hetero-oligomérne formy. Medzi homo-oligomérne 
formy patria solubilné amfifilné monoméry (G1a), diméry 
(G2a), tetraméry (G4a), neamfifilné tetraméry (G4na) 
a nestabilné vyššie oligoméry.  Hetero-oligomérne formy 
sú funkčnou formou AChE na nervovosvalovej platničke 
a na cholinergných synapsách. Poznáme dve hetero-
oligomérne formy2,3,15. Prvou z nich je asymetrická forma, 
ktorá sa skladá z kotviaceho proteínu kolagénu Q (ColQ), 
ktorý môže kotviť 4 (A4), 8 (A8), alebo 12 (A12) kataly-
tických podjednotiek AChET vo forme tetramérov. Tento 
typ molekulovej formy je predominantný na nervovo-
svalovej platničke30. Druhým typom hetero-oligomérnej 
formy je amfifilný tetramér (G4a) katalytických podjedno-
tiek AChET kotvený malým transmembránovým proteí-
nom nazývaným PRiMA (z angl. proline-rich membrane 
anchor). Tento typ molekulovej formy je predominantný 
v nervovej sústave. Názov proteínu PRiMA bol vytvorený 
na základe neobvykle vysokého množstva prolínov vo 
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svojej štruktúre31. 
Spoločná expresia kotviacich proteínov a AChET 

v bunke vyúsťuje do tvorby hetero-oligomérnych fo-
riem a následné spájanie kotviacich proteínov s kataly-
tickými podjednotkami uľahčuje transport AChET na bun-
kový povrch32. Tým, že sa AChET podieľa na hydrolýze 
ACh v synaptickej štrbine, zabraňuje neadekvátnej choli-
nergnej neurotransmisii. V prípade absencie AChE poprí-
pade jej funkčných molekulových foriem dochádza 
k niekoľkonásobnému zvýšeniu hladín ACh v tkanivách. 
Avšak toto zvýšenie nie je spôsobené iba absenciou AChE, 
ale prekvapujúco dochádza pri absencii AChE aj ku zvýše-
nému uvoľňovaniu ACh z presnaptických neurónov33.  
Len pre zaujímavosť, takéto zvýšené uvoľňovanie ACh je 
pozorované aj pri celkovej inhibícii AChE a je sprostred-
kované muskarínovými ACh receptormi. Naopak inhibícia 
BChE znižuje uvoľňovanie ACh, pričom tento mechaniz-
mus nie je sprostredkovaný muskarínovými receptormi34. 

 
2.2.5. BChET 

Ako bolo spomenuté vyššie, z génu pre BChE sa vy-
tvára len jeden typ katalytických podjednotiek a to BChET. 
BChET  má rovnaké vlastnosti ako AChET a tým pádom 
má rovnaké správanie a vytvára aj rovnaké molekulové 
formy, ktoré sú popísané v predchádzajúcej podkapitole. 

 
 

3. Interakcie cholínesteráz s kotviacimi proteínmi 
 
Ako bolo spomenuté vyššie, hetero-oligomérne formy 

cholínesteráz vznikajú na základe interakcií medzi kataly-
tickými podjednotkami a kotviacimi proteínmi. Za tieto 
interakcie je v prípade AChET a BChET zodpovedný 
C-terminálny T peptid. Ten vo svojej štruktúre obsahuje 
oblasť, ktorá sa vyznačuje väčším množstvom tryptofánov 
a nazýva sa tryptofánová amfifilná tetramerizačná doména 
(WAT z angl.  tryptophan (W) amphiphilic tetramerization 
domain)35. Okrem spomínanej WAT domény prispieva ku 
vlastnostiam C-terminálneho T peptidu cysteín v polohe 
37 od C-konca polypeptidového reťazca AChET (cit.36). 
Kým v prípade AChE a BChE zodpovedá za tvorbu hetero-
oligomérnych foriem WAT doména, tak v prípade kotvia-
cich proteínov ColQ a PRiMA je to oblasť v blízkosti 
N-terminálneho konca polypeptidového reťazca. Táto ob-
lasť obsahuje sériu po sebe nasledujúcich prolínov. Vďaka 
tomu sa nazýva doména PRAD (z angl. proline-rich at-
tachment domain). Na základe interakcií medzi WAT do-
ménami cholínesteráz (BChET a AChET) a PRAD doména-
mi kotviacich proteínov (ColQ a PRiMA) vznikajú hetero-
oligomérne formy cholínesteráz. Presnejšie povedané, 
dochádza ku interakcii medzi jednou doménou PRAD 
s tetramérom katalytických podjednotiek cholínesteráz, 
ktorý obsahuje štyri domény WAT (cit.37). Kotviace prote-
íny sa teoreticky môžu spájať aj s inými proteínmi 
v prípade, že obsahujú doménu WAT a tak by mohli na-
hradiť cholínesterázy v hetero-oligomérnych komple-
xoch35. Asociácia tetramérov cholínesteráz s kotviacim 
proteínom sa líši medzi ColQ a PRiMA. Tento rozdiel 

spočíva v rozdielnej dĺžke domén PRAD v ColQ 
a PRiMA, rozdielnym reťazcom nasledujúcim po doméne 
PRAD a v počte cysteínov. To má za následok, že doména 
PRAD ColQ sa efektívnejšie spája s tetramérmi cholínes-
teráz ako doména PRAD PRiMA. Efektívnejšie spájanie je 
zapríčinené dlhšou doménou PRAD ColQ, ktorá spôsobí, 
že  helixy domény WAT sú viac rozložené a tvoria dlhšiu 
špirálu38. Pri spájaní ColQ s tetramérom cholínesteráz 
dochádza ku vzniku komplexu štyroch domén WAT 
s jednou doménou PRAD ([WAT]4-PRAD). Tento kom-
plex pozostáva z jedného antiparalelného helixu domény 
PRAD, okolo ktorého sú obtočené štyri paralelné helixy 
domény WAT. Štyri antiparalelné helixy vytvárajú jednu 
veľkú superzávitnicu, ktorá má spoločnú os s osou helixu 
PRAD. Interakcie medzi doménami WAT a PRAD sú 
hydrofóbneho a polárneho charakteru. Hydrofóbne inter-
akcie vznikajú medzi indolovými kruhmi tryptofánov 
a pyrolidínovými štruktúrami prolínov. Polárne interakcie 
zahŕňajú vodíkové väzby. Interakcie medzi doménami 
WAT a PRAD sú zosilňované aj inými hydrofóbnymi 
interakciami a interakciami medzi aromatickými kruhmi39. 

Čo sa týka BChE, tak spájanie katalytických podjed-
notiek s kotviacim proteínom prebieha podobne ako 
v prípade AChE. Takisto dochádza ku vzniku superhelixu 
zo štyroch helixov jednotlivých domén WAT, ktoré sú 
obtočené okolo jedného antiparalelného helixu domény 
PRAD. V komplexe [WAT]4-PRAD dochádza ku vzniku 
rovnakých hydrofóbnych interakcií medzi tryptofánmi 
domény WAT a prolínmi domény PRAD ako v prípade 
AChET. Popri tom dochádza ku vzniku až dvanástich vodí-
kových väzieb medzi doménou WAT BChE a doménou 
PRAD (cit.40).  

Okrem spomínaných hydrofóbnych interakcií a tvorbe 
vodíkových väzieb dochádza ku stabilizácii celého kom-
plexu vytvorením disulfidických medzireťazcových vä-
zieb. Konkrétne dochádza ku dvom disulfidickým väzbám 
medzi katalytickými podjednotkami s kotviacim proteínom 
za vzniku takzvaného ťažkého diméru. Ďalšie disulfidické 
väzby vznikajú medzi ostatnými dvoma katalytickými 
podjednotkami tvorbou takzvaného ľahkého diméru35. Ku 
spájaniu kotviacich proteínov s tetramérmi cholínesteráz 
dochádza v endoplazmatickom retikule41,42. Takto vznik-
nuté komplexy sa následne transportujú sekrečnou cestou 
na povrch bunky37,42. Cholinesterázy zahrnuté do komple-
xu s kotviacimi proteínmi sú stabilnejšie, respektíve odol-
nejšie voči degradácii ako samostatné katalytické 
podjednotky43. To je zapríčinené tým, že aromatické ami-
nokyseliny, ktoré sa nachádzajú v C-terminálnom 
T peptide majú vlastnosti degradačného signálu. Znamená 
to, že sú schopné indukovať degradáciu katalytických pod-
jednotiek v podmienkach in vitro. Jedná sa o tie isté aro-
matické aminokyseliny, ktoré sú zahrnuté v hydrofóbnych 
interakciách s doménou PRAD. V prípade, že sú katalytic-
ké podjednotky zahrnuté do komplexu s kotviacimi prote-
ínmi, tak dochádza k maskovaniu, respektíve tieneniu, 
týchto aromatických aminokyselín, čo spôsobí, že nedo-
chádza k degradácii katalytických podjednotiek 
cholínesteráz41. 
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4. Kotviace proteíny cholínesteráz 
 
4.1. ColQ 

 
Ako bolo spomenuté vyššie, jednou z hetero-

oligomérnych molekulových foriem cholínesteráz je asy-
metrická forma zložená z kotviaceho proteínu ColQ 
a štyroch až dvanástich katalytických podjednotiek cholí-
nesteráz. Táto molekulová forma sa nachádza nielen 
v kostrovom svale, ale aj v iných tkanivách, ako je srdce, 
obličky a iné44. ColQ nemusí byť výhradne spojený 
s cholínesterázami, ale môže byť samostatnou súčasťou 
extracelulárneho matrixu30.  ColQ je zložený z troch na-
vzájom poprepletaných vlákien polypeptivého reťazca a je 
kódovaný samostatným génom44, z ktorého sa môžu vytvá-
rať dva rôzne transkripty ColQ1 a ColQ1a. Tieto dva 
transkripty sa navzájom líšia v prvom exóne. Kým 
v transkripte ColQ1 prvý exón kóduje 13 amino-
kyselín,  v transkripte 1a je to iba 6 aminokyselín. Prvý 
exón či už exón 1 alebo exón 1a kóduje oblasť, ktorá pred-
chádza doméne PRAD, tá je kódovaná exónom 2 (cit.45). 
Exóny, ktoré kódujú kolagénovú doménu ColQ, majú rov-
naké usporiadanie ako exóny v génoch pravých kolagénov. 
Napriek tomu kolagén vyskytujúci sa v molekule ColQ je 
odlišný od pravých kolagénov30. Polypeptidový reťazec 
ColQ sa skladá z troch základných častí, a to 
z N-terminálnej domény, kolagénovej domény 
a z C-terminálnej domény. N- a C-terminálne domény sa 
vyznačujú vyšším podielom prolínov v porovnaní 
s kolagénovou doménou. N-terminálna doména obsahuje 
vo svojej štruktúre až 11 prolínov z celkového počtu 
117 aminokyselín. Táto oblasť sa vyznačuje hydrofóbnym 
charakterom. Centrálna kolagénová doména je charakteris-
tická tým, že každá tretia aminokyselina je glycín a to ju 
predurčuje k zaujatiu trojitej kolagénovej štruktúry. Na 
obidvoch koncoch kolagénovej domény sa nachádzajú 
cysteíny, ktoré participujú na disulfidických väzbách me-
dzi troma kolagénovými vláknami. Kým prvá polovica 
C-terminálnej domény obsahuje 9 prolínov, druhá polovica 
tejto domény obsahuje 10 cysteínov46. Za interakciu ColQ 
s katalytickými podjednotkami cholínesteráz je zodpoved-
ná N-terminálna doména47, ktorej súčasťou je aj spomína-
ná doména PRAD. N-terminálna doména obsahuje dva 
cysteíny v polohe 70 a 71, ktoré sú schopné sa viazať 
s cysteínom domény WAT v polohe 37 a tak tvoriť spomí-
naný ťažký dimér39. ColQ sa viaže na plazmatickú mem-
bránu interakciou so svalovo-špecifickou kinázou (MuSK) 
prostredníctvom C-terminálnej domény. Okrem MuSK sa 
na interakcii ColQ s plazmatickou membránou podieľajú 
aj perlekan a alfa- a beta-dystroglykán48. Bolo zistené, že 
súčasti cholinergnej transmisie sa môžu líšiť medzi jednot-
livými typmi svalových vlákien. Pomalý sval ako je naprí-
klad m. soleus exprimuje ColQ1 a ColQ1a transkripty. Na 
druhej strane rýchly sval, ako je napríklad m. sternomasto-
ideus, obsahuje iba ColQ1a transkripty. S rozdielnou loka-
lizáciou ColQ transkriptov súvisí aj rozdielna lokalizácia 
asymetrických foriem cholínesteráz. Zatiaľ čo rýchly sval 
obsahuje takmer výlučne A12 formu, tak pomalý sval ob-

sahuje okrem A12 formy aj A8 a A4. To nasvečuje tomu, 
že ColQ1a viaže predovšetkým tri tetraméry katalytických 
podjednotiek (A12) a ColQ1 viaže prevažne jeden alebo 
dva tetraméry katalytických podjednotiek (A4 a A8)45.  

V kostrovom svale sa okrem predominantej AChE 
kotvenej prostredníctvom ColQ nachádzajú aj iné moleku-
lové formy cholínesteráz, ako sú diméry AChEH kotvené 
GPI a tetramér AChET kotvený proteínom PRiMA, ktorý 
má pôvod v neurónoch. Koľko AChE má pôvod 
v svalových bunkách a koľko v neurónoch závisí od mno-
hých faktorov, ako je napríklad svalová aktivita alebo vý-
vojová fáza organizmu49. AChE lokalizovaná na nervovo-
svalovej platničke sa nachádza jednak v primárnej štrbine 
nervovo-svalovej platničky v blízkosti presynaptického 
nervového zakončenia, ale aj v sekundárnych záhyboch 
postsynaptickej membrány svalovej bunky. Kým hlavný 
podiel AChE je lokalizovaný pozdĺž presynaptickej mem-
brány, tak nikotínové acetylcholínové receptory sa nachá-
dzajú predovšetkým na opačnej strane synaptickej štrbiny, 
teda na postsynaptickej membráne. AChE kotvená pro-
stredníctvom ColQ má svoj pôvod vo svale a to aj 
v prípade, že je lokalizovaná presynapticky. Na druhej 
strane AChE kotvená pomocou PRiMA má svoj pôvod 
v motorickom neuróne50.  

 
4.2. PRiMA 

  
Druhou z hetero-oligomérnych foriem je AChET 

a BChET kotvená prostredníctvom malého transmembrá-
nového proteínu PRiMA. PRiMA ukotvuje cholínesterázy 
hlavne na cholinergných synapsách v nervovej sústave. 
PRiMA je nevyhnutná pre lokalizáciu AChE na povrchu 
neurónov31. Na cholinergných neurónoch sa AChE kotve-
ná pomocou PRiMA nachádza nielen na axóne, ale aj na 
dendritoch a tele neurónu51. Okrem nervovej sústavy sa 
PRiMA nachádza aj v iných tkanivách, ako je napríklad 
srdce, pľúca, obličky ale aj kostrový sval. Gén kódujúci 
PRiMA je dlhý 70 kb, nachádza sa na štrnástom chromo-
zóme (14q32.12) v polohe 93,3 Mb od centroméry. Skladá 
sa z piatich exónov, ktoré sú oddelené štyrmi intrónmi. 
Proteín PRiMA sa skladá zo 136 aminokyselín a je dlhý 
približne 18–20 kDa (cit.31). Vzhľadom k tomu, že sa jed-
ná o transmembránový proteín, tak je zrejmé, že jednotlivé 
časti polypetidového reťazca budú vykazovať rôzny stupeň 
lipofility, resp. hydrofility. Rovnako ako v prípade ColQ, 
aj v blízkosti N-terminálneho konca PRiMA proteínu sa 
nachádzajú cysteíny, ktoré vytvárajú ťažký, poprípade 
ľahký dimér52. PRiMA sa skladá zo štyroch častí: signál-
neho peptidu, N-terminálnej domény, transmembránovej 
domény a C-terminálnej domény. N-terminálna doména je 
spolu so signálnym peptidom lokalizovaná extracelulárne. 
V extracelulárnej N-terminálnej doméne sa nachádza 
v polohe 56–70 polypeptidového reťazca doména PRAD. 
Tá sa skladá z dvoch oblastí, pričom prvá oblasť obsahuje 
4 prolíny a druhá 10 prolínov. Tieto oblasti sú nasledované 
dvoma leucínmi. Transmembránová doména je lipofilná 
a prechádza cez cytoplazmatickú membránu. Nachádza sa 
v polohe 92–113 polypeptidového reťazca. Táto doména je 
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spolu s extracelulárnou doménou plne postačujúca pre 
ukotvenie PRiMA do membrány. C-terminálny intracelu-
lárny koniec nie je pre kotvenie nevyhnutný31. Aminokyse-
liny, ktoré sa nachádzajú pred doménou PRAD 
z N-terminálneho konca polypeptidového reťazca, nemajú 
vplyv na tvorbu a sekréciu  komplexov AChET s PRiMA. 
V prípade skrátenia domény PRAD v proteíne PRiMA 
dochádza k zníženiu tvorby a zvýšeniu degradácie podjed-
notiek AChE (cit.53). Ku spájaniu AChET s kotviacim pro-
teínom PRiMA dochádza v endoplazmatickom retikule, 
kde nastáva interakcia domény PRAD proteínu PRiMA so 
štyrmi doménami WAT katalytických podjednotiek 
AChET. Komplex tetraméru katalytických podjednotiek 
s kotviacim proteínom prechádza do Golgiho aparátu 
a následne putuje na bunkový povrch, kde dochádza 
k ukotveniu tohto komplexu do cytoplazmatickej membrá-
ny. V prípade absencie proteínu PRiMA ostáva AChE 
v endoplazmatickom retikule, kde je následne degradova-
ná. To je dôkazom toho, že PRiMA nemá len funkciu kot-
viaceho proteínu, ale zohráva dôležitú úlohu aj 
v stabilizácii katalytických podjednotiek,  v ich bunkovom 
transporte a finálnej lokalizácii42.  

PRiMA podobne ako ColQ existuje v dvoch zostriho-
vých variantoch s tým rozdielom, že kým zostrihové va-
rianty ColQ sa líšia v N-terminálnnej extracelulárnej do-
méne polypeptidového reťazca, zostrihové varianty PRi-
MA sa líšia v C-terminálnej intracelulárnej doméne. 
Transmembránová doména a nasledujúcich 7 amino-
kyselín sú rovnaké vo variante I aj II. PRiMA I obsahuje 
33 aminokyselín kódovaných exónom 5. PRiMA II obsa-
huje iba 4 aminokyseliny, ktoré sú kódované alternatívnym 
exónom 4b, zatiaľ čo exón 5 je v tomto variante nekódujúci. 
Čo sa týka lokalizácie jednotlivých foriem PRiMA, tak va-
riant II sa vyskytuje pravdepodobne iba v mozočku, zatiaľ čo 
variant I je prítomný v celom organizme54. Ako už bolo spo-
menuté, AChET kotvená prostredníctvom PRiMA, ktorá sa 
nachádza v kostrovom svale na nervovo-svalovej platničke, 
má pôvod v motorickom neuróne. Podiel AChET kotvenej 
proteínom PRiMA je v kostrovom svale malý50. Existujú 
dôkazy, ktoré naznačujú, že časť takto kotvenej AChE je 
produkovaná aj samotnými svalovými bunkami. Jedným 
z takýchto dôkazov je fakt, že v prípade denervácie kostrové-
ho svalu dochádza k výraznému poklesu hladín AChE kotve-
nej proteínom PRiMA, avšak časť takejto AChE zostáva 
zachovaná55.  

 
5. Záver 

 
Cholínesterázy vytvárajú širokú škálu molekulových 

foriem. Z nich sú z funkčného hľadiska dôležité najmä 
kotvené hetero-oligomérne formy AChET a BChET, ktoré 
sú zodpovedné za hydrolýzu neurotransmitera ACh. Vzni-
kajú na základe interakcií medzi doménou WAT podjed-
notiek AChET a BChET a doménou PRAD kotviacich pro-
teínov ColQ a PRiMA. Až vznik komplexov medzi cholí-
nesterázami a kotviacimi proteínmi umožní transport kata-
lytických podjednotiek a ich ukotvenie na bunkový povrch 
v cholinergných tkanivách. To znamená, že okrem štruktu-

rálnej úlohy majú kotviace proteíny dôležitú úlohu 
v bunkovom transporte a finálnej lokalizácii katalytických 
podjednotiek cholínesteráz v tkanivách. V posledných rokoch 
sú cholínesterázy spájané s mnohými fyziologickými dejmi 
a patológiami, ako je napríklad vývoj organizmu 
a diferenciácia buniek v cholinergných tkanivách, Alzheime-
rova choroba, obezita, stres, a mnohé iné. Napriek množstvu 
dôležitých poznatkov z oblasti cholínesteráz a cholinergného 
systému zostáva ešte veľa otázok nezodpovedaných. 
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Acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinester-

ase (BChE) are the two enzymes that predominantly break 
down choline esters. The AChE gene produces four types 
of subunits based on alternative splicing; the BChE gene 
just one. The tailed AChE and BChE subunits form solu-
ble oligomers and anchored hetero-oligomers. Hetero-
oligomers are functional forms of cholinesterases in cho-
linergic synapses and at neuromuscular junctions. The 
hetero-oligomers consist of anchoring proteins and catalyt-
ic subunits held together by hydrophobic interactions. 
Cholinesterases anchored by collagen Q predominate in 
skeletal muscle while cholinesterase assambled with pro-
line-rich membrane anchor are predominant in the nervous 
system.  


