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1. Uvod

Aminokyselina homocystein, 2-amino-4-merkapto másel-
ná kyselina HS(CH2)2CH(NH2)COOH, je nejbližší homolog
cysteinu; na rozdíl od něj není součástí bílkovin. Počítá se mezi
neesenciální aminokyseliny, tj. takové, které si organismus
dokáže sám vytvořit. Jeho racemát krystalizuje z vodně-etha-
nolických roztoků, tvoří bezbarvé krystalky o bodu tání 233 °C,
nad 263 °C se rozkládá. Chemicky má vlastnosti obdobné jako
cystein1, jeho odlišnou reakcí je tvorba thiolaktonu2:

HSCH2CH2CHCOOH
I

NH 2

• C H 2 — C H 2 + H2O
I I
S CH-NH2

\ /
CO

(1)

který se zpětně rozevírá v alkalickém prostředí . Reakcí síru ob-
sahujících aminokyselin s kovy vazbou na dusík a síru vznikají
cheláty , které mají u cysteinu a homocysteinu poněkud odlišné
vlastností, protože cheláty cysteinu tvoří pětičlenné, kdežto
cheláty homocysteinu šestičlenné kruhy. Podobně jako cystein,
který přechází oxidací snadno na cystin, tvoří homocystein pod
vlivem různých oxidačních činidel za mírných podmínek disulfid
homocystínHOOCCH(NH2)(CH2)2SS(CH2)2CH(NH2)COOH.
Homocystin lze zpětně zredukovat na homocystein různými ces-
tami, mezi jinými např. enzymaticky katalyzovanou specifickou
reakcí s redukovaným glutathionem, která neplatí pro cystin .

Homocystin byl po prvé připraven v laboratoři amerického
biochemika du Vigneauda6 (pozdějšího nositele Nobelovy
ceny za práce na biochemicky důležitých sloučeninách síry)
demethylací a následující oxidací esenciální aminokyseliny
methioninu CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH zahříváním v kon-
centrované kyselině sírové. V téže laboratoři byly homocystin
a homocystein posléze připraveny také synteticky7: reakcí
benzylmerkaptoethyl chloridu s esterem malonové kyseliny,
dekarboxylací produktu a následným odštěpením benzylové
skupiny sodíkem v kapalném amoniaku vznikl homocystein
a z něj oxidací homocystin.

Demethylace methioninu na homocystein a podobně i zpětná
reakce methylace homocysteinu na methionin probíhají in
vivo za enzymatické katalýzy8 v živočišných a rostlinných
organizmech i v mikroorganizmech (viz níže). Významnou
reakcí homocysteinu je jeho enzymatická přeměna na cystein
a zpět přes společný meziprodukt cystathionin9 viz (2).

Praktické použití nacházel homocystein jako léčivo (viz
níže) a k dochucování potravin místo glutamátu.

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem byl homocystein
nejprve pokládán pouze za jednu z mnohých biologicky účin-
ných molekul; v učebnicích biochemie je dosud jen krátce
zmiňován ve spojitosti s cystathioninem nebo s rozsáhle po-
jednávaným methioninem. Zvýšená pozornost mu začala být
věnována teprve zásluhou lékařského výzkumu v poslední
třetině dvacátého století10. Konečně v současné době je homo-
cystein oceňován jako důležitý diagnostický indikátor pře-
devším cévních onemocnění11. V odborné literatuře mu bylo
věnováno již přes tisíc původních prací a díky svému obecné-
mu významu našel v západních zemích cestu i do veřejných
sdělovacích prostředků.

V našich lékařských kruzích se studiem homocysteinu ve
vztahu k lékařské diagnostice zabývá již několik klinických
laboratoří (viz např.12); v květnu 1997 a 1999 uspořádal pro-
fesor MUDr. J. Hyánek, náš přední odborník v tomto oboru,
v Praze v nemocnici Na Homolce hojně navštívená pracovní
sympozia s mezinárodní účastí na téma „Mírná hyperhomo-
cysteinemie".

Koncem dvacátého století se tak stává významným pří-
nosem lékařů a klinických biochemiků skutečnost, že pro-
střednictvím metabolického mezičlánku - homocysteinu -
výrazně vstupuje do povědomí odborných pracovníků i laické
veřejnosti důležitost poznávání vzájemné provázanosti jed-
notlivých biochemických cyklů, na které spočívá normální
běh životních funkcí.
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2. Homocystein v lékařství

Lékaři znali homocystein a jeho thiolakton nejprve jako
léčivo při otravách, při jaterních onemocněních a v geriatrii,
kde jeho vlivem, podobně jako působením jiných -SH látek,
dochází k pozitivnímu ovlivnění důležitých enzymatických
systémů. Postupem času však ovládl pozornost lékařů homo-
cystein produkovaný metabolickými reakcemi v lidském or-
ganismu.

V šedesátých letech byla pozorována a popsána dědičná
choroba, nazvaná homocystinurie13. U pacientů postižených
touto chorobou dochází k nadměrnému hromadění methioninu
a homocysteinu v tělních tekutinách (v krvi a v moči) důsled-
kem poruchy enzymu cystathionin syntasy, který převádí ho-
mocystein na cystathionin podle svrchu uvedené reakce (2).
Vážné příznaky homocystinurie zahrnují zpomalený duševní
vývoj, poruchy tvorby kostí a kardiovaskulární onemocnění,
které je nakonec příčinou předčasného ukončení života pa-
cientů ve věku do 20 až 30 let. Tento poslední poznatek
upozornil lékaře na možnou souvislost zvýšené hladiny homo-
cysteinu v organismu se srdečními chorobami.

Zatím co u homocystinurie dosahuje koncentrace homo-
cysteinu v tělních tekutinách relativně vysokých hodnot, u pa-
cientů trpících kardiovaskulárními chorobami je hladina ho-
mocysteinu zvýšena jen mírně. Proto bylo možno provádět
výzkum naznačeným směrem jen postupně s tím, jak pokra-
čoval vývoj metod ke stanovení homocysteinu.

Nejprve pokusy se zvířaty, pak zkušenostmi s dobrovolní-
ky z řad lékařského personálu a nakonec s nemocničními
pacienty bylo konečně v devadesátých letech v různých ze-
mích spolehlivě statisticky prokázáno, že onemocnění perifer-
ních, koronárních i mozkových cév u člověka je doprovázeno
zvýšenou hladinou homocysteinu v krvi14'15. Závažnost one-
mocnění je při tom v přímé spojitosti s výškou této hladi-
ny. V takových případech se hovoří o hyperhomocysteine-
mii, u níž jsou podle koncentrace homocysteinu rozlišovány
tři stupně16: zatímco zdraví jedinci mají v průměru okolo
10 umolu homocysteinu v 1 litru krevní plazmy, jsou tyto
hodnoty u mírné homocy steinemie v rozmezí 16 až 30 jxmol.r1,
u střední mezi 31 a 100 jimol.r1 a u těžké nad 100 (xmol.l"1.
Homocystinurie patří do poslední skupiny. Podle původu je
hyperhomocysteinemie buď dědičná, působená některou po-
ruchou v enzymech metabolického systému, nebo získaná,
vyvolaná nedostatkem vitaminu B ,̂ B12 a kyseliny listové

v organismu. Při diagnóze na základě zvýšené hladiny homo-
cysteinu je třeba účast obou možných faktorů důkladně zvá-
žit17. U české populace bylo nalezeno 15 % případů genetic-
kých odchylek spojených s hyperhomocysteinemií.

Systematickým výzkumem bylo zjištěno, že u zdravé po-
pulace je hladina homocysteinu v krvi u mužů o něco vyšší
než u žen, že u těhotných žen klesá, že s věkem obecně stoupá,
a že u kuřáků je vyšší než u nekuřáků. Přitom zvýšení hladiny
homocysteinu v krevní plazmě o pouhých 12 % proti normálu
znamená trojnásobné zvýšení nebezpečí srdečního infarktu11.
Vyšší hladina homocysteinu se vyskytuje i u pacientů s chro-
nickým selháním ledvin18, u žen trpících opakovanými po-
traty19 nebo u matek dětí s vrozenou poruchou neurální trubi-
ce19-20.

K léčení hyperhomocysteinemie předepisují lékaři21 uží-
vání kyseliny listové případně doplněné vitaminem í$6 (py-
ridoxinem), ve zvláštních případech i vitaminem B12 (ko-
balaminem). Pro zdravou životosprávu je doporučováno jíst
stravu bohatou na tyto látky, t.j. především zeleninu, luštěni-
ny, obiloviny, mléčné výrobky a ovoce. V některých zemích
jsou základní potraviny při výrobě obohacovány kyselinou listo-
vou.

Podle dosavadních poznatků22 spočívají škodlivé účinky
zvýšené koncentrace homocysteinu v krvi mezi jiným v pro-
dukování reaktivních radikálů reakcí s kyslíkem, ve zvyšování
srážlivosti krve, v narušování redoxní rovnováhy v krvi a ve
tkáních a v poškozování vnitřních stěn cév. Za aktivní formu
homocysteinu je některými autory pokládán jeho thiolak-
ton2 3'2 4. K usazování cholesterolu na stěnách krevního řečiště
dochází podle současných představ teprve po primárním pů-
sobení homocysteinu. Odborníci předpovídají, že během 5 let
bude stanovení homocysteinu v krvi požadováno kardiology
stejně často jako stanovení cholesterolu, kterého se v USA
provádí 25 milionů za rok.

3. Analytické metody pro stanovení
homocysteinu

3 . 1 . A n a l y t i k a h o m o c y s t e i n u o b e c n ě

Hlavní obtíží při hledání vhodné metody ke stanovení
homocysteinu v biologickém materiálu je zkušenost, že ve
většině případů je homocystein provázen nadbytkem jiných
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aminokyselin nebo -SH látek, které mu jsou svým chováním
blízké a tudíž s ním při většině analytických metod interferují.
Dosud navržené a užívané metody v sobě proto zahrnují
separaci homocysteinu od průvodních sloučenin.

Okolnost, že na rozdíl od cysteinu homocystein tvoří
v kyselém prostředí cyklický thiolakton (7), který vykazuje
charakteristickou absorpci v krátkovlnné ultrafialové oblasti
spektra (230 nm), byla využita k návrhu jeho analytického
stanovení5. Jiná navržená metoda spočívala na převedení ho-
mocysteinu na N-trifluoromeťhylester a jeho separaci ply-
novou chromatografií25.

V polarografii a voltametrii se homocystein chová pri-
márně velmi podobně jako cystein26. Reakce katalytického
vylučování vodíku z roztoků solí kobaltu na visící rtuťové
kapkové elektrodě dovoluje odlišit homocystein od ostatních
thiolů27.

Pro stanovení homocysteinu v moči byla vypracována
citlivá metoda založená na kombinaci vysoce účinné kapalino-
vé chromatografie (HPLC) s iontovou výměnou, která dovo-
luje oddělit homocystein od cysteinu, s elektrochemickou
detekcí pomocí visící rtuťové kapkové elektrody28.

3 . 2 . S t a n o v e n í h o m o c y s t e i n u v k r v i

K diagnostickým účelům se při hyperhomocysteinemii
nejčastěji určuje koncentrace celkového homocysteinu v krev-
ní plazmě29. Homocystein se totiž v krvi vyskytuje jednak
volný, jednak vázaný na nízkomolární -SH látky a na bílko-
viny, a částečně též oxidovaný jako homocystin; při tom
vzájemný poměr všech forem je proměnný. Proto musí být
homocystein před stanovením uvolněn ze všech vazeb reduk-
cí, což se děje přidáním redukčního činidla ke krevní plazmě.
K tomujsou užívány deriváty fosfinu {tri-«-butyl nebo nověji
tris(2-karboxyl-ethyl) fosfin), a také dithiotreitol nebo boro-
hydrid sodný. Dalším krokem předcházejícím vlastní analýzu
je deproteinace, prováděná za přidání EDTA kyselinami chlo-
ristou, trichloroctovou nebo sulfosalicylovou, následovaná
centrifugací. Podle zvolené analytické metody musí pak vzo-
rek být upraven ke vlastní analýze příslušnou „derivatizací".
Při použití automatického analyzátoru aminokyselin30 se de-
rivatizace provádí ninhydrinem; výhodou této metody je pro-
měření i ostatních aminokyselin zúčastněných v metabolismu
homocysteinu, nevýhodou je časová náročnost - uvádí se
138 min. na jednu analýzu ve srovnání s méně než 20 min.
u metod s HPLC. - Při nejrozšířenějším způsobu analýzy
využívajícím HPLC s fluorescenční detekcí31 se derivatizace
vzorku provádí 7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazol-4-sulfonátem
amonným; jiní autoři32 za stejným účelem derivatizují thioly
monobromobimanem. - Působením ethylchloromravenča-
nem na aminokyseliny vznikají těkavé N(O,S)-etoxy-karbo-
nylové ethylestery aminokyselin, které lze rozdělit plynovou
chromatografií a stanovit hmotnostní spektrometrií33. - Udá-
vané detekční limity těchto metod jsou nižší než 0,5 ixmol.r1

a objem vzorku krevní plazmy dostatečný k získání reprodu-
kovatelných výsledků je 150 [ú.

Kombinace separace kapalinovou chromatografií s elek-
trochemickou detekcí pro stanovení homocysteinu v krevní
plazmě byla poprvé použita v r. 1982 (cit.34). Začátkem roku
1998 přichází americká společnost Bioanalytical Systems
(BAS) se soupravou ke stanovení totálního homocysteinu
v krevní plazmě (Total Plasma Homocysteine Kit), založenou

na kapalinové chromatografii s elektrochemickou detekcí po-
mocí platinové indikační elektrody35.

3 . 3 . V y h l í d k y p r o b ě ž n o u d i a g n o s t i k u

Uvedené metody stanovení celkového homocysteinu v kr-
vi jsou složité a náročné, vyžadující nákladné aparatury a dra-
hé chemikálie; současná cena jednoho stanovení v USA je
zatím mezi 45 a 120 dolary. Odborné časopisy však průběžně
přinášejí práce navrhující postupné zjednodušování užívaných
způsobů, protože zájmem lékařů je dosáhnout stavu, kdy
sledování hladiny homocysteinu bude obecně přístupným ru-
tinním testem. Tím bude umožněno u případů zjištěné hyper-
homocysteinemie včas nasadit vhodnou léčbu a předejít tak
dalšímu vývoji celé řady nebezpečných onemocnění.

4. Význam homocysteinu pro metabolismus
buňky

Tato kapitola shrnuje dosavadní poznatky o hlavních bio-
chemických mechanismech a drahách, jichž se zúčastňuje
homocystein. V návaznosti na naše předchozí teoretické stu-
die36'37 diskutujeme i širší souvislosti, které by mohly upozor-
nit na další možnosti diagnózy a terapie u pacientů s hyperho-
mocysteinemii.

4 . 1 . S e z n a m z k r a t e k

AC
AcCoA
AdoCbl
ADP
AMP
cAMP
ATP
ASP
C.A.C.
Cbl
CH3Cbl
CH3FH2
CH3FH4
CoA
CTP
F
FAD
FH4

FUM
GÁBA
GC
GDP
GLUNH2

GMP
cGMP
GSH
GTP
HoCySA
HoCySH
HoSer
HYX
IMP

adenosylcyklasa
acetylkoenzym A
adenosylkobalamin
adenosim-5'-difosfát
adenosin-5' -monofosfát
cyklický AMP
adenosin-5' -trifosfát
aspartát
cyklus citrónové kyseliny
kobalamin (vitamin B12)
methylkobalamin
methyldihydrofolát
meťhyltetrahydrofolát
koenzym A
cy tidin-5' -trifosfát
folát (listová kyselina, pteroylglutamát)
flavinadenindinukleotid
tetrahydrofolát
fumarát
gama-aminobutyrát
guanosylcyklasa
guanosin-5'-difosf át
glutamin
guanosin-5' -monofosf át
cyklický GMP
glutathion
guanosin-5' -trifosfát
adenosylhomocystein
homocystein
homoserin
hypoxanthin
inosin-5'-monofosf át
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M.C.
MTA
NAD+

NADP+

NADPH
NH2CP
OAA
OG
OHCbl
PDE
PEP
PÍ

PPi
PRPP
PTH
PY
S-AM
S-AH
SUCC
SUCCoA
dTMP
TRH
dUMP
UREA
UTP

močovinový cyklus
methylthioadenosin
nikotinamidadenindinukleotid
NAD+ fosfát
redukovaná forma NADP
karbamylfosfát
oxaloctová kyselina
aZ/a-oxoglutarát
hydroxykobalamin
fosfodiesterasa
fosfoenolpyruvát
anorganický fosfát
pyrofosfát
fosforibosy 1-1 -pyrofosfát
pituitární hormon
pyruvát
S-adenosylmethionin
S-adenosylhomocystein
jantarová kyselina
sukcinylkoenzym (jantarankoenzym) A
deoxythy midin-5' -monofosfát
thyroidální hormon
deoxyuridin-5' -monofosfát
močovina
uridin-5'-trifosfát

4 . 2 . V z n i k a r e c y k l a c e h o m o c y s t e i n u ,
5 - a d e n o s y l m e t h i o n i n u , f o l á t ů
a v i t a m i n u B12

V buňkách tkání se homocystein (HoCySH) uvolňuje z S-
-adenosylmethioninu (S-AM), který je přítomen v každé buň-
ce. S-AM je univerzální zdroj methylové skupiny, který vzni-
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ká enzymovou reakcí methioninu s ATP. Vznik a způsob
využití S-AM jsou specifické pro každou tkáň. Význam sle-
dování změn hladiny HoCySH v séru si uvědomíme, když si
představíme velké množství transmethylací, při kterých se
HoCySH uvolňuje. Jeho přísun potravou je zanedbatelný.
Nejvíce ho vzniká při tvorbě kreatinu ve svalech38 (až 80 %),
cholinu, resp. lecithinu, při stavbě buněčných membrán, při
tvorbě karnitinu potřebného pro transport acylu vnitrobuněč-
nými membránami, a též katecholaminů nezbytných pro pře-
nos nervových vzruchů. Pro proteosyntézu jsou významné
methylace nukleových kyselin. Při každém předání -CH3 sku-
piny, potřebné pro syntézu výše zmíněných látek, se spolu
s HoCySH uvolní také ekvivalentní množství adenosinu, če-
muž překvapivě doposud nebyla věnována větší pozornost37'39'4*?

Pro život buňky má zásadní význam optimální tvorba
S-AM, nezávislá na náhodném přísunu methioninu potravou38.
Okamžité potřebné množství methioninu je zajišťováno recyk-
lací HoCySH prostřednictvím komplikované reakce dvou vi-
taminů: B12 a folátu, za katalýzy methionin syntasy (obr. 1).
K tomu účelu se musí nejprve v molekule vitaminu Bn zredu-
kovat kobalt, t.j. musí přijmout elektron uvolněný v návaz-
ných chemických reakcích. Teprve v takto aktivovaném stavu
převezme vitamin Bi2 od methyltetrahydrofolátu (CH3FH4)
methylovou skupinu a přenese ji na HoCySH. Tím vznikne
methionin, připravený pro reakci s ATP, aby vznikl S-AM.
Methionin syntasa je prostřednictvím vitaminu B12 propojena
s tokem elektronů, uvolňovaných při chemických reakcích
probíhajících v buňce, zatímco účast folátů propojuje methio-
nin syntasu s tokem protonů v dýchacím řetězci. Určujícími
faktory v daném okamžiku pro vznik S-AM jsou tedy tok
elektronů, tok protonů a uvolnění energie z ATP.

Kromě této „vitaminové" cesty, kterou je tvořen methio-
nin, existuje v buňkách orgánů, které mají velkou spotřebu

Obr. 1. Souvislost homocysteinu s Mátovým cyklem; k významu jednotlivých zkratek, které neodpovídají běžné chemické symbolice, viz
odstavec 4 .1 .
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kyslíku (játra, ledviny, mozek), ještě další cesta, kterou se
z HoCySH vytvoří methionin. Ta spočívá ve využití betainu,
degradačního produktu cholinu, resp. lecithinu. Původně po-
třeboval cholin (lecithin) ke své syntéze tři molekuly methio-
ninu v podobě S-AM. Z betainu se však vytvoří jen jedna
molekula methioninu. Zbytek betainu je potom zdrojem jedné
molekuly glycinu a dvou molekul jednouhlíkových zbytků
(1C). Jejich návrat do metabolických drah je spojen s jejich
oxidací za účasti dvou molekul tetrahydrofolátu (obr. 2).

Při tvorbě methioninu „vitaminovou" cestou je pro člo-
věka důležité, že se současně s -CH3 skupinou uvolní také
tetrahydrofolát (FH4). Ten může v mnoha případech působit
detoxikačně tím, že váže volný formaldehyd a kyselinu mra-
venčí, vznikající při rozkladu látek oxidací jejich 1C zbytků.
Podle koncentrace vodíkových iontů v daném prostředí umož-
ní navázání 1C zbytku na tetrahydrofolát buď jeho oxidaci až
na CO2 (při vyšším pH), nebo redukci na -CH3 (při nižším pH).
Při oxidaci 1C zbytku na CO2 se tetrahydrofolát uvolní z vazby
s ním bez potíží. Avšak po redukci 1C zbytku až na -CH3 se
tetrahydrofolát uvolní jen za pomoci vitaminu B12, tj. tvorbou
methioninu. Pokud z nějakého důvodu chybí buňkám vitamin

B12, nemohou tvořit dostatek methioninu pro vznik S-AM,
a také jim chybí FH4 pro odstraňování volných radikálů vznik-
lých oxidací 1C zbytků. Redukce 1C zbytku nemusí proběh-
nout až do konečné methylové formy. Meziprodukty redukce
(-CHO, =CH-, -CH2-) se využijí buď pro syntézu IMP de novo
nebo pro methylaci dUMP na dTMP (obr. 1). Tímto způsobem
je metabolismus folátů vázán na syntézu nukleotidů de novo.
Nukleotidy jsou jednak zdrojem genetického materiálu, jed-
nak jsou využívány v enzymových dějích jako nosiče energie
představované makroergickými fosfátovými vazbami v ATP,
GTP, CTP a UTP.

Pokud nebyly vhodné podmínky pro návrat HoCySH zpět
do metabolismu prostřednictvím syntézy methioninu, může
jeho síra vstoupit do dalších důležitých metabolických cest.
Po sloučení HoCySH se serinem na cystathionin (2) a po
následném uvolnění cysteinu se zbylá část molekuly cysta-
thioninu přemění postupně až na sukcinylCoA. I zde je potřeb-
ný vitamin B 1 2 (obr. 2). V tomto případě je však ve formě
adenosylkobalaminu (AdoCbl) na rozdíl od transmethylace,
kde se uplatňuje ve formě meťhylkobalaminu (MetCbl) a hyd-
roxokobalaminu (OHCbl).
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Cystein uvolněný z cystathioninu se může uplatnit při
proteosyntéze jako součást bílkovin. Dále může vytvářet s gly-
cinem a glutamátem tripeptid glutathion (GSH), který je nepo-
stradatelný při redox dějích katalyzovaných metaloproteiny,
kdy se aktivuje molekulární kyslík. Z nebílkovinných látek,
které obsahují síru, je právě GSH zastoupen v buňkách v nej-
větším množství.

Za účasti NADPH + H+ může být cystein oxidován na
kyselinu cysteinovou (cystein sulfinát) a dále až na sulfát
prostřednictvím aZ/a-oxoglutarátu (OG) a transaminasy, kata-
lyzované vitaminem B6. Organický zbytek molekuly CySH se
vrátí opět do metabolismu jako pyruvát spolu s glutamátem,
vzniklým z OG. Cystein sulfinát se však může také po dekar-
boxylaci, oxidaci a reakci s kyselinou cholovou podílet jako
taurocholát na trávení tuků. Záleží pravděpodobně na typu
tkáně, jakým způsobem je cystein dále metabolizován (obr. 2).

4 . 3 . V z t a h y m e z i h o m o c y s t ei n e m ,
f o l á t y a v i t a m i n e m B n
v k r e v n í p l a z m ě

Je třeba se také zmínit o kvantitativních vzájemných po-
měrech HoCySH, folátů a vitaminu B12 v plazmě a o možném
významu těchto vztahů pro jejich interakce a pro regulaci
metabolismu. HoCySH má být u zdravého člověka přítomen
v plazmě v koncentraci 4,0-14,6 u,molů.r1 (cit.22). Toto množ-
ství odpovídá jen 5-10 % HoCySH, který se vytvoří v buňkách
během 24 hodin. Z toho vyplývá, že HoCySH, který se dostane
do plazmy, je opět metabolicky využit buňkami tkání. Močí
se vyloučí jen několik málo procent z celkově vytvořeného
HoCySH (cit.22).

Obsah HoCySH v plazmě je ovlivňován přítomností folátů
a vitaminu B12. Foláty jsou v plazmě zastoupeny ve své me-
thyltetrahydro formě (CH3FH4) v koncentraci řádově tisíckrát
nižší (7,0-40 nmolů.l-1) než HoCySH (cit.22). Hladina CH3FH4
citlivě reaguje na přísun folátů potravou. U zdravého člověka
se jejich maximum v plazmě objevuje 2 hod. po podání per os
a během 24 hod. klesne na normální hodnotu41. Vitamin B12
je v plazmě řádově v desetkrát nižším množství (0,2-0,71
nmolů.l"1) než CH3FH4 (cit.22), a mění se zhruba v reciprokém
poměru ke koncentraci folátů. Při nedostatku folátů je v plaz-
mě zvýšená koncentrace vitaminu B \2 a naopak, při nedostatku
vitaminu B12 stoupá v plazmě koncentrace folátů42. Pro využití
vitaminu B12 obsaženého v potravě jsou důležité specifické
vazebné bílkoviny, které jsou nejméně tři43. Během trávení si
vitamin B12 předávají a chrání ho během cesty z úst až po
transport střevní stěnou do krevního řečiště. Poslední trans-
portní bílkovina zprostředkuje i transport membránou buněk
cílové tkáně.

V plazmě jsou přítomny všechny tři koenzymové formy
vitaminu Bi2: CH3Cbl, AdoCbl a OHCbl, ale na rozdíl od
ostatních tkání je v plazmě zastoupen v nejvyšší koncentraci
CHsCbl (cit.44). Lze soudit, že methylované formy obou vita-
minů, potřebné pro tvorbu methioninu, jsou připraveny za-
bránit úniku HoCySH z buněk tím, že ho přemění na methionin
prostřednictvím methionin syntasy.

K aktivaci části enzymového komplexu methionin synta-
sy, která katalyzuje přenos -CH3 skupiny z CH3FH4 na OHCbl,
je nutné silné redukční činidlo45.

K dalšímu přenosu -CH3 skupiny z CH3Cbl na HoCySH,
čímž vznikne methionin, stačí již jen malé množství energie.

Tuto reakci katalyzuje jiný enzym v tomto multienzymovém
komplexu38.

Vznik methioninu provází jen nepatrná spotřeba kyslíku,
proto není pravděpodobně doprovázen výrazným vznikem
a zánikem volných radikálů kyslíku. Lze však očekávat vznik
volných radikálů methylu při oxidaci methylových skupin
degradovaných látek za nedostatku tetrahydrofolátu, zavině-
ného porušenou aktivitou methionin syntasy. Podle stabilní
koncentrace HoCySH v plazmě lze soudit, že příslušná syntéza
a degradace látek, které se podílejí na tvorbě methioninu, jsou
dobře kontrolovány a koordinovány s dalšími metabolickými
drahami prostřednictvím styčných poslů, mezi které nepo-
chybně patří adenosin46'47.

4 . 4 . H o m o c y s t e i n a m e t a b o l i s m u s
p u r i n o v ý c h n u k l e o t i d ů

Adenosin, který se při transmethylaci uvolnil spolu s HoCySH
z adenosylmethioninu, může procházet buněčnými membrá-
nami, reagovat s jejich komponentami a ovlivňovat jejich
polaritu. To znamená, že může svými reakcemi spojovat děje,
probíhající v subcelulármch částicích s ději, které probíhají
v cytosolu. Vzhledem k tomu, že existuje reakční rovnováha
mezi adenosinem, S-AH a HoCySH, mají zřejmě jejich násle-
dující vzájemné vztahy přímou souvislost i s aktuální koncen-
trací HoCySH ve tkáních resp. v plazmě. Možný průběh
metabolických dějů je znázorněn na obr. 3. Adenosin se zde
deaminuje na inosin a po přeměně na hypoxanthin (HYX)
ztrátou ribosy se může buď vyloučit z buňky jako kyselina
močová, nebo se zapojit do metabolismu purinových nukleo-
tidů jako inosinmonofosfát (IMP). Ten je prekursorem všech
ostatních purinových nukleotidů.

Tento IMP může kompetovat se syntézou IMP de novo,
která je podobně jako S-AM rovněž pod kontrolou folátů.
Pokud protony, uvolněné při oxidaci HYX na kyselinu močo-
vou, přijímá NADP+ (který umožňuje jejich vstup do dý-
chacího řetězce), je enzym katalyzující tuto reakci označován
jako xanthin reduktasa. Pokud uvolněné protony reagují s ky-
slíkem za vzniku H2O2, je enzym nazýván xanthin oxidasa.
V tomto případě mohou vznikat radikály kyslíku. To závisí na
podmínkách prostředí.

Od S-AM vedou ještě další cesty do metabolismu purino-
vých nukleotidů, a to bez předání -CH3 skupiny vhodnému
příjemci a bez uvolnění HoCySH (obr. 2). Jedna z nich, která
začíná dekarboxylací S-AM, je významná tím, že S-AM je v ní
zdrojem polyaminů spermidinu a sperminu, které iniciují tvor-
bu bílkovin. Další cesta, která vyžaduje převahu vodíkových
iontů, je zdrojem a//a-aminobutyro-laktonu. Produktem obou
těchto cest je zároveň methylthioadenosin (MTA). Jeho roz-
kladem se uvolní methylthioriboso-1 -fosfát a adenin. Fosfo-
rylací prostřednictvím fosforibosylpyrofosfátu (PRPP) může
z adeninu vzniknout AMP. Tím jsme se rozdílnými cestami
dostali z S-AM ke dvěma nukleotidům: transmethylaci za
účasti vitaminu B12 a folátů k IMP, dekarboxylací za účasti
vitaminu B 6 k AMP (cit.36).

Dvojice nukleotidů IMP-AMP spolu s dvojicí fumarát
(FUM) - aspartát (ASP) zasahují jak do cyklu kyseliny citró-
nové (C.A.C.), tak do močovinového cyklu. Funkce C.A.C, je
závislá na další dvojici nukleotidů, a to GTP - GDP. Uspořá-
dání metabolických drah (obr. 3) naznačuje, že obousměrná
přeměna GDP na GTP, se kterou je spojována změna průchod-
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nosti iontových kanálů buněčné membrány48, souvisí pravdě-
podobně s hlubokými změnami v metabolismu celé buňky.

Defosforylací AMP (člena prvé dvojice nukleotidů), který
je produktem mnoha enzymových reakcí, vzniká adenosin.
Setkali jsme se s ním také po rozpadu S-AM po transmethy-
laci, kdy se uvolnil spolu s HoCySH, který je zdrojem cystei-
nu. Adenosin a cystein patří mezi iniciátory změn propustnosti
membrány, která je, mezi jiným, podmíněna změnou elektro-
chemického potenciálu. Adenosin podporuje polarizaci bu-
něčné membrány a tím útlum nervového vzruchu, relaxaci
svalových buněk4 6'4 9 a působí proti srážení krve47. Cystein
působí opačně. Adenosin ovlivňuje metabolismus síry tím, že
tlumí využití S-AM pro transmethylaci. Složitost vztahů je
zřejmá z toho, že následný vzestup koncentrace S-AM podpo-
ruje tvorbu cystathioninu ze serinu a HoCySH. S-AM tím
brání opakovanému využití HoCySH pro tvorbu methioninu
a podporuje tvorbu cysteinu a jeho vstup do metabolických
drah (obr. 1). Inhibiční účinky na transmethylaci mají i další
její produkty: HoCySH i jeho prekursor S-adenosylhomocys-
tein (S-AH)49. Pokud je transmethylace blokována, může být
S-AM využíván již zmíněnými cestami vedoucími k MTA.
Síra obsažená v S-AM v tomto případě vstupuje do metabo-
lismu jako methanthiol (obr. 2).

Je možné, že v těchto metabolických pochodech má důle-
žité místo i tvorba a způsob využití serinu38. Tato amino-
kyselina může být využita: 7) pro tvorbu glycinu za účasti FH4
(a to jak přímo, tak i cestou, která zahrnuje syntézu a degradaci
fosfolipidů. 1C zbytek použitý pro syntézu methioninu vita-
minovou cestou, pochází z velké části právě ze serinu50); 2)

pro tvorbu cystathioninu za účasti HoCySH. (Vedle cysteinu
vzniklý homoserin (rovnice 2) je dále metabolizován za účasti
AdoCbl (obr. 2)). Při vyrovnávání potřeby serinu pro různé
metabolické pochody mohou hrát důležitou úlohu transamina-
sy, katalyzované vitaminem B<; (cit.37).

Z uvedeného lze soudit, že excitace neuronů a konstrikce
svalových buněk, spojené s depolarizací buněčné membrány,
jsou doprovázeny změnami v metabolické cestě síry, methy-
lové skupiny i adenosinu obsaženého v S-AM. Klinická zku-
šenost naznačuje, jak je důležitá cesta vedoucí od adenosinu
k IMP a následně k dalším nukleotidům (obr. 3). V případě,
kdy u pacienta dojde ke ztrátě aktivity adenosin deaminasy,
následuje porucha proteosyntézy, která posléze vede k imuno-
deficienci.

IMP vzniklý de novo nebo recyklací může nejméně dvěma
způsoby36'37 ovlivnit průběh C.A.C, ale může zasáhnout i do
močovinového cyklu. Syntéza IMP de novo za účasti folátů,
která je energeticky velmi náročná a uplatní se pravděpodobně
jen v případě, kdy je vyčerpán zdroj recyklace nukleotidů
a tam, kde se tvoří nové buňky tkání.

4 . 5 . V z t a h h o m o c y s t e i n u k o x i d u
d u s n a t é m u ( N O ) v m o č o v i n o v é m
c y k l u

Vzrůst koncentrace HoCySH v plazmě je spojován, vedle
jiných metabolických poruch, také s inhibicí guanosylcyklasy
(GC), která přeměňuje GTP na cyklický GMP (cGMP) (obr.
3,4). Aktivitu tohoto enzymu, který je hemoprotein, stimuluje

Obr. 3. Účast homocysteinu na metabolickém cyklu purinových nukleotidů; k významu jednotlivých zkratek, které neodpovídají běžné
chemické symbolice, viz odstavec 4 . 1 . Černá směrovka (-) označuje inhibici dané reakce, bílá směrovka (+) její stimulaci
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oxid dusnatý (NO). cGMP aktivuje otevírání membránového
kanálu pro ionty vápníku a ovlivňuje tím elektrický potenciál-
ní rozdíl na membráně. Ionty Ca2 + a Na+ opouštějí vlivem NO
buňku a K+ vchází dovnitř. NO brání též přeměně cGMP na
GMP inhibicí enzymu fosfodiesterasy (PDE) (cit.56). Z toho
vyplývá, že v obou případech se NO podílí na vzestupu
koncetrace cGMP. Tímto způsobem by NO vyvolával pro-
střednictvím cGMP polarizaci membrán, která je v nervové
tkáni spojena s útlumem nervového vzruchu. Účinek cGMP
propustnost membrány pro ionty Ca2 + je opačný než účinek
cyklického AMP (cAMP), jehož vznik z ATP katalyzuje
adenylcyklasa (AC). NO vzniká z argininu v močovinovém
cyklu a přes svoji značnou labilitu je důležitý pro buněčnou
komunikaci. Před interakcí s další molekulou kyslíku nebo
s kovem je pravděpodobně chráněn vazbou na albumin, a to na
síru jeho cysteinu. Byla vyslovena domněnka, že plazmatický
albumin působí jako reservoár NO, protože existuje rovnováha
mezi NO-S-albuminem, NO a cysteinem. Předpokládá se, že
NO-S-cystein projde membránou, a NO v buňce ovlivní akti-
vitu enzymů (např. metaloproteinů)51.

Vzhledem k tomu, že tvorba NO je součástí normálních

fyziologických pochodů52, je pravděpodobné, že NO se svým
zásahem do redox systémů podílí na udržení jejich rovnováhy.
Ze známého účinku N2O používaného při anestezi na me-
thionin syntasu lze soudit, že asi také NO bude analogicky
působit na ni i na jiné metaloproteiny, včetně GC. Účinek
oxidů dusíku na methionin syntasu by však měl být odlišný od
jejich účinku na GC. Zatím co oxidace železa v molekule GC
enzym aktivuje, oxidace kobaltu v molekule vitaminu Bi2

methionin syntasu inhibuje38.
Vazba NO na cystein, ale i na HoCySH a jiné thiolátky,

může ovlivňovat jejich využití v enzymových dějích, ve kte-
rých se uplatňují buď jako substrát nebo jako redukční činidlo.
V tomto smyslu by vazba NO na HoCySH mohla zabraňovat
jeho opakovanému využití pro syntézu methioninu. Bránila by
i redukci 1C zbytku (vázaného na folát) na -CH3, která je
rovněž stimulována přítomností -SH látek. Při syntéze methio-
ninu z HoCySH opouští reakci FH4 s tím, že se opět vrátí (po
splnění specifických úkolů v buněčném metabolismu) s navá-
zaným 1C zbytkem zredukovaným na -CH3. Vitamin B12 má
možnost se při syntéze methioninu plně regenerovat (obr. 1).
Účinkem N2O tuto možnost regenerace oba vitaminy ztrácejí.

Obr. 4. Souvislost homocysteinu s močovinovým cyklem; k významu jednotlivých zkratek, které neodpovídají běžné chemické symbolice, viz
odstavec 4.1. Černá směrovka (-) označuje inhibici dané reakce, bílá směrovka (+) její stimulaci; dS-AM = dekarboxy S-AM
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V případě, že by NO bránil recyklaci HoCySH, potom by pro
tvorbu S-AM mohl být využitelný jen methionin z exogenních
zdrojů.

Neuropatie, vzniklé následkem vdechování N2O užívané-
ho k anestezi byly skutečně léčitelné methioninem. Methionin
však neléčil anemii, která u člověka provází neuropatie vyvo-
lané N2O. Ta byla léčitelná foláty, jejichž oxidované formy
byly nevratně vyplaveny z organismu53. To by znamenalo, že
neuropatie vznikly z nedostatku S-AM, zatím co anemie spíše
z nedostatku folátů v jiných enzymových reakcích, než je
syntéza methioninu. Neuropatie vzniklé působením N2O mo-
hou tedy souviset jednak s poruchou ve všech oblastech me-
tabolismu, kam zasahují produkty rozpadu S-AM. Neschop-
nost recyklovat S-AM má za následek 1. nedostatek živin
v buňce způsobený chybějícím karnitinem, 2. nedostatek fos-
folipidů potřebných pro myelinizaci neuronů a 3. nedostatek
adrenalinu (epinefrinu) pro aktivaci vzruchů. Změny v meta-
bolismu purinových nukleotidů mohou postihnout i energetic-
ký metabolismus neuronů.

Za normálních metabolických podmínek by mohla kon-
centrace NO regulovat aktivaci methionin syntasy. Zvýšená
koncentrace NO by měla (podobně jako vysoká koncentrace
N2O) vyvolat oxidaci a tím inaktivaci vitaminu Bj 2 a také
oxidaci již vznikého CH3FH4 na CH3FH2, který není metabo-
licky využitelný. Tím by NO znemožnil syntézu methioninu,
a následně i S-AM, recyklaci FH4 a vitaminu Bi2. Inicioval by
vyplavení CH3FH2 z organismu a zbrzdil by také reakce vyža-
dující účast -SH látek. NO aktivací GC (oxidací Fe(II) na
Fe(III)?) zvyšuje tvorbu cGMP z GTP. GTP je však také
prekursorem biopterinu, na kterém je závislá jak tvorba NO
z argininu, tak i tvorba katecholaminů z tyrosinu. Ty stimulují,
spolu s -SH látkami, tvorbu c AMP s opačným účinkem na Ca2 +

iontový kanál než má cGMP (cit.47). To znamená, že zde lze
očekávat zpětnovazebnou regulaci mezi tvorbou cGMP, bio-
pterinu a cAMP. Nízká koncentrace NO by podporovala syn-
tézu methioninu de novo, a tím i tvorbu S-AM reakce, které
vyžadují jeho rozkladné produkty.

Nejvíce NO a HoCySH vzniká v močovínovém cyklu, ve
kterém je arginin výchozím bodem tří důležitých metabo-
lických cest (obr. 4). V prvé vzniká oxidací dusíku argininu
NO a citrulin. V druhé cestě se arginin reakcí s glycinem stává
prekursorem kreatinu. Kjeho syntéze je potřebný ještě S-AM.
Vyloučení kreatinu z organismu (v podobě kreatininu) před-
stavuje ireverzibilní ztrátu glycinu a 1C zbytku v podobě -CH3.
Po každé vyloučené molekule kreatinu však zůstává v orga-
nismu jedna molekula HoCySH. Třetí cestou se z argininu
vytváří močovina, kterou se z organismu vylučuje jeden 1C
zbytek a dvě aminoskupiny. Tuto cestu inhibuje kyselina
listová54, která tím v podstatě stimuluje první a druhou cestu.
Z toho lze soudit, že tvorba HoCySH v močovinovém cyklu
je pod vlivem folátů, a tudíž i vitaminu B12, který s foláty
kooperuje.

Ornithin, který je produktem jak cesty vedoucí od argininu
ke kreatinu, tak cesty vedoucí od argininu k močovině, se
podle podmínek prostředí a povahy tkáně přeměňuje reakcí
s karbamylfosfátem na citrulin nebo po dekarboxylaci na put-
rescin. V prvém případě se tvorbou citrulinu uzavírá močovi-
nový cyklus a zaměřuje se na vyloučení -NH2 skupin z organis-
mu. V druhém případě převládne dekarboxylace katalyzovaná
vitaminem BĎ a vytvořením putrescinu se přeruší močovinový
cyklus. Putrescin se po reakci s dekarboxylovaným S-ÁM

stává zdrojem spermidinu a sperminu. Ze S-AM se nevytvoří
HoCySH, ale MTA, o kterém jsme se již zmínili.

Nabízí se možnost úvahy, do jaké míry může právě rytmic-
ké využívám argininu (jako zdroje jednak HoCySH při tvorbě
kreatinu, jednak NO při tvorbě citrulinu) hrát významnou roli
při udržování redox rovnovah na buněčných membránách.
Vzájemné propojení metabolických dějů, spojených s tvorbou
cAMP a cGMP, které se významně podílejí na otevírání
a zavírání Ca2+ iontového kanálu, je schematicky znázorněno
na obr. 3.

Lze předpokládat, že s tvorbou kreatinu budou současně
probíhat i další transmethylace vedoucí ke tvorbě adrenalinu
a karnitinu, tj. látek, jejichž metabolismus je spojen s funkcí
membrán. Schéma na obr. 3 by tomu nasvědčovalo.

5. Závěr

Zvýšená hladina HoCySH v krvi je jen špičkou ledovce.
Upozorňuje na hluboké změny, které probíhají v celém meta-
bolismu buněk poškozených tkání. Je postižen zejména jejich
redox systém, který je závislý na regeneraci -SH skupin.
Zvýšená koncentrace HoCySH tedy oznamuje, že je ohroženo
buněčné dýchání. Nedílným průvodcem vznikajícího HoCySH
je adenosin. Pokud se HoCySH hromadí a nerecykluje, chybí
v metabolismu purinových nukleotidů i adekvátní množství
adenosinu. Tím je ohrožena také plynulá tvorba energie. Ho
-CySH, který se uvolnil z S-AM po transmethylaci, má tedy
vztah k dýchání, představovanému thiolátkami, jejichž je Ho
-CySH prekursorem, a k cyklu purinových nukleotidů (nosičů
makroergických vazeb), do kterého vchází adenosin. Metabo-
lickou cestu adenosinu lze sledovat až do C.A.C., zdroje
buněčné energie v mitochondriích. Přeměna makroergických
nosičů ATP a GTP na cAMP a cGMP je spojována se změnou
prostupnosti membrán pro ionty, a tím i se změnou potenciál-
ního rozdílu na buněčné membráně. Jak lze sledovat na obr. 4,
vznik cAMP i cGMP ovlivňují HoCySH a NO, které oba mají
svůj hlavní původ v močovinovém cyklu.

Uvedená studie naznačila, že tvorba a využití HoCySH
podléhá velmi komplikovaným a vzájemně koordinovaným
biochemickým vztahům mezi příslušníky různých metabo-
lických okruhů. Hledat příčiny vzestupu koncentrace Ho-
CySH v plazmě daného pacienta a správně interpretovat sou-
vislosti s jeho chorobným vztahem není jednoduchá záležitost.

LITERATURA

1. Jocelyn P. C: Biochemistry ofthe SH Group. Academie
Press, London 1972.

2. Baernstein H. D.: J. Biol. Chem. 106, 451 (1934).
3. du Vigneaud V., Patterson W. I., Hunt M.: J. Biol. Chem.

726,217(1938).
4. Natusch D. F. S., Porter L. J.: J. Chem. Soc. (A), 1971,

2527.
5. Racker E.: J. Biol. Chem. 217, 867 (1955).
6. Butz L. W., du Vigneaud V.: J. Biol. Chem. 99, 135

(1932).
7. Patterson W. I., du Vigneaud V.: J. Biol. Chem. 111, 393

(1935).
8. du Vigneaud V., Chandler J. P., Moyer A. W.: J. Biol.

Chem. 139,917 (1941).

373



Chem. Listy 93, 365 - 374 (1999) Referáty

9. Kaplan M. M., Flavin M.: Biochem. Biophys. Acta 104,
390 (1965).

10. McCully K. S.: The Homocysteine Revolution. Keats
Publishing, New Canaan 1997.

11. Boushey C. J., Beresford S. A. A., Omenn G. S., Motul-
sky A. G.: J. Am. Med. Assoc. 274, 1049 (1995).

12. Šimon J., Racek J., Rosolová H.: Cas. Lek. Cesk. 755,
263 (1996).

13. Hyánek J., Kafka J., SeemanováE.: Cesk. Pediat. 27, 394
(1972).

14. Guba S. S., Fink L. M., Fonseca V.: Am. J. Clin. Pathol.
706, 709 (1996).

15. Blancher J., Montalescot G., Ankri A., Chadefaux-Veke-
mans B., Benzidia R., Grosgogeat Y., Kamoun P., Tho-
mas D.: Arch. Mal. Coeur-Vaiss. 89, 1241 (1996).

16. Malinow M. R.: J. Intern. Med. 236, 603 (1994).
17. Donner M. G., Schwandt P., Richter W. O.: Fortschr.

Med. 775, 24 (1997).
18. Soda C, Chadefaux B., Čoude M., Gaillard O., Kamoun

P.: Clin. Chem. 36, 2137 (1990).
19. Steegers-Theunissen R. P. M., Boers G. H. J., Blom H.

J., Trijbels J. M. F., Eskes T. K. A. B.: Lancet 339, 1122
(1992).

20. Stejskal D.: Cesk. Gynekol. 59, 34 (1994).
21. Franken D. G., Boers G. H. J., Blom H. J.: Arterioscler.

Thromb. 74,465(1994).
22. Hyánek J., Hoffmann R.: Prakt. Flebol. 6, 61 (1997).
23. Naruszewicz M., Mirkiewicz E., Olszewski A. J., McCul-

ly K. S.: Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 4, 70 (1994).
24. Jakubowski H.: J. Biol. Chem. 272, 1935 (1997).
25. Greer M., Williams C. M.: Anal. Biochem. 19, 40 (1967).
26. Bond A. M., Thomson S. B., Tucker D. J.: Anal. Chim.

Acta 756, 33 (1984).
27. Heyrovský M., Vavřečka S.: Bioelectrochem. Bioenerg.

48, 43 (1999)
28. ThomsonS. B., TuckerD. J.: J. Chromatogr. 382,247 (1986).
29. Ueland P. M., Refsum H., Stabler S. P., Malinow M. R.,

Andersson A., Allen R. H.: Clin. Chem. 39,1764 (1993).
30. Andersson A., Brattstrom L., Isaksson A., Israelsson B.,

Hultberg B.: Scand. J. Clin. Lab. Invest. 49, 445 (1989).
31. Araki A., Sako Y.: J. Chromatogr. 422, 43 (1987).
32. Fiskerstrand T., Refsum H., Kvalheim G., Lilletvedt B.,

Ueland P. M.: Clin. Chem. 39, 263 (1993).
33. Pietzsch J., Ulrich J., Markolf H.: Clin. Chem. 43, 2001

(1997).
34. SmolinL. A., BenevengaN. J.: J. Nutr. 772,1264 (1982).
35. Solomon B. P., Duda C. T.: Curr. Sep. 17, 3 (1998).
36. Přistoupilová K., Přistoupil T. I.: Chem. Listy 90, 165

(1996).
37. Přistoupilová K., Přistoupil T. I.: Role of Folates in

Metabolic Pathways. Academia, Praha 1997.
38. Scriver C, Beaudet A. L., Sly W. S., Valle D. (eds.): The

Metabolic Basis oflnheritedDisease I., 11. McGraw-Hill,
London 1996.

39. Montero C, Smolenski R. T., Duley J. A., Simminds H.
A.: Biochem. Pharmacol. 40, 2617 (1990).

40. Niklasson F.: Dissertation. Faculty of Medicíně, Uppsala
University, Uppsala 1983.

41. Corbeel L., van den Berghe G., Jacken J., van Tornout J.,
Eeckels R.: Eur. J. Pediatr. 143, 284 (1985).

42. Stokstad E. L. R.: Folie Acid. National Academy of
Sciences, Washington D. C. 1977.

43. Přistoupilová K.: Cas. Lek. Cesk. 124, 353 (1985).
44. Matthews D. M.: Vitamin Bn. Proč. III. Europ. Symp. on

Vit. Bn andlF, Zttrich, March 1979.
45. Vitols E., Walker G., Huennekens F. M.: Biochem. Bio-

phys. Res. Commun. 75, 377 (1964).
46. Handforth A., Treiman D. M.: Epilepsy Res. 18, 29

(1994).
47. Lathje J.: Blut 59, 367 (1989).
48. Rawn J. D.: Traité de Biochemie. De Boeck-Wemael,

Braxelles 1990.
49. Miller J. W., Nadeau M. R., Smith I, Smith D., Selhub

J.: Biochem. J. 298, 415 (1994).
50. Schalinske K. L., Steele R. D.: Arch. Biochem. Biophys.

277, 49 (1989).
51. Scharfstein J. S., Keaney J. F. Jr., Slivka A.: J. Clin.

Invest. 94, 1432 (1994).
52. Shaul P. W., North A. J., Wu L. C: J. Clin. Invest. 94,

2231 (1994).
53. Lumb M., Perry J.: Am. J. Clin. Nutr. 34, 2418 (1981).
54. Nikolic J., Bjelakovic G., Kocic G.: Arch. Int. Physiol.

Biochim. Biophys. 707, 271 (1993).
55. Desole M. S., Kim W. R., Rabin R. A., Laychock S. G.:

Neuropharmacology 33, 193 (1994).
56. Kirstein M., Rivet-Bastide M., Hatem S., Bénardeau A.:

J. Clin. Invest. 95, 794 (1995).

K. Přistoupilováa, T. I. Přistoupil", and M. Heyrovskýb

("Na Hřebenkách 19, Prague 5, bJ. Heyrovský Institute of
Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Re-
public, Prague): Homocysteine - a Molecule Attracting
Increasing Attention

In the last 30 years, homocysteine has been the subject of
medical and biochemical research as an indicator. Its con-
centration in body fluids indicates the hereditary disorder,
homocystenuria, and arteriosclerosis and cardiovascular di-
seases in generál. On the basis of improved methods of homo-
cysteine determination in blood, different levels of homo-
cysteinemia can now be distinguished indicating different
kinds of diseases which require different medical treatment.
In the newly outlined metabolic reaction schemes in this páper,
homocysteine appears as an intermediate in several vitally
important interconnected eyeles. Under normál physiological
conditions, its plasma concentration remains within standard
limits, while its inerease signals dysfunction of some of the
essential pathways affecting membráně transport, redox and
pH equilibria and energy production in the organism. In these
concerted metabolic processes 5-adenosylmethionine, folates
and vitamins BĎ and B12 as well as NO play important roles.
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