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1. Předmluva 
      

Po patobiochemii metabolických drah jsme se rozhodli napsat též patobiochemii buňky. 
Poruchy metabolismu, které se odehrávají na molekulové úrovni, mají morfologický substrát, 
kterým jsou buňky a jejich součásti (membrány, organely, mimobuněčná hmota). Choroby 
mohou být mnohdy důsledkem nesprávné funkce nebo abnormity těchto součástí; hovoříme 
pak o mitochodriálních nebo lyzosomálních chorobách, poruchách cytoskeletu, peroxisomů, 
extracelulární matrix. Termíny, které jsme dříve znali z histologie nebo elektronové 
mikroskopie, dostávají též pojmenování chemická (chromosom - hlavní podstatou je extrémě 
dlouhá polymerní molekula – megamolekula deoxyribonukleové kyseliny; vlákna 
extracelulární matrix secernovaná fibroblasty jsou specifické vláknité molekuly proteinů 
určitých typů kolagenu a elastinu). Postupně poznáváme složení makromolekul  
i megamolekul a složité pochody, v kterých buňky realizují své životní funkce a současně tak 
objasňujeme podstatu jejich poruch.  
Pro správnou interpretaci výsledků testů, kterých používá klinická biochemie při zkoumání 
dějů probíhajících ve zdraví i nemoci, je třeba porozumět, alespoň v základech, 
biochemickým pochodům na úrovni buňky. Chceme tak poznatky z obrovského počtu 
informací publikovaných v odborných časopisech i monografiích předat především studentům 
medicíny a příbuzných oborů a též zájemcům z lékařské veřejnosti  nebo pracovníkům  
ve zdravotnictví, kteří celoživotní vzdělávání zařadili do svého programu.  
Rozvoj genomiky po odhalení struktury lidského genomu přináší možnost odhalit 
molekulovou podstatu chorobných procesů a tím i včasné rozpoznání rizika závažných 
onemocnění, skutečnou etiologickou diagnózu a především maximálně účinnou a bezpečnou 
terapii. Předpokládá se, že během 3 až 5 let budou vyvinuty metody, které podají selektivní 
informaci  o pacientově DNA, což umožní odhalit předem nežádoucí účinky farmakoterapie 
na jedné straně a správný výběr a dávkování léku na straně druhé. Farmakoterapie se tak stane 
individuálně cílenou a bezpečnou. Jednou z technologií, která to umožní je stanovení mapy 
polymorfismu jednotlivých nukleotidů (SNP = single nucleotide polymorphism), která je 
v současné době základem farmakogenetiky. Současná mapa sekvenčních variací lidského 
genomu obsahuje 1,42 milionů SNP.  
Logickým krokem po rozluštění lidského genomu je postgenomová éra (post-genomics era), 
která představuje další obrovskou oblast, nazvaná proteomika (proteomics). Zabývá studiem 
identifikace, kvantifikace všech proteinů v organismu, poznáním jejich struktury, 
biochemických vlastností a  úlohy jak v buňce, organelách, orgánech, tak v celém organismu 
a dále studiem změn těchto parametrů za fyziologických event. patologických okolností  
Široce koncipovaný výzkumný projekt, který se celou problematikou zabývá, se nazývá 
HUPO (Human Proteome Organization) (obdoba HUGO (Human Genome Organization). 
Uvážíme-li, že v lidském těle je asi 500 000 různých různých druhů a forem proteinů, je to 
úkol obrovský. Klasickou technologií, která separuje, co největší množství proteinů ve 
vzocích biologického materiálu, je dvourozměrná polyakrylamid-gelová elektroforéza, 
používající k detekci jednotlivých bílkovinných komponent citlivé barvicí a fluorescenční 
techniky. Nejnověji se používá složitý systém, který po frakcionaci vzorku umožňuje detekci 
a kvantifikaci proteinů (peptidů) pomocí automatizované tandémové hmotnostní 
spektrometrie za použtí ICAT reagenií (Isotope Coded Affinity Tags). Jiný systém, umožňující 
nejenom kvantifikaci a detekci separovaných peptidů ale též sekvenaci vybraných peptidů, má 
název MALDI, což je „matrix-assisted laser desorption ionization quadrupole time-of flight 
mass spectrometry“.  
Jako spojovací článek mezi genomikou a proteomikou se rýsuje další oblast tzv. 
transkriptomika, která odhaluje klíčové faktory, umožňující expresi cílových genů a proteinů.  
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2. BUŇKA jako základní jednotka živých organismů 
 
2.1. Úvodní poznámky 
       Všechny živé organismy jsou tvořeny buňkami, malými útvary ohraničenými membránou 
a naplněnými koncentrovaným vodním roztokem různých chemických látek, ale vysoce 
organizované a mající výjimečnou schopnost vytvářet vlastní kopie růstem a rozdělením  
ve dvě. Nejjednodušší  formou života jsou samostatné (solitární) buňky. Vyšší organismy jsou 
společenstvím buněk, vzniklých dělením, růstem a diferenciací z buněk zygoty, vzniklé 
oplodněním vajíčka spermií. V tomto společenství, koordinovaném komunikačním systémem, 
vykonávají různé  buňky své specifické funkce. Buňky jsou základní jednotkou živých 
organismů  - komponenty existující mimo buňky nejsou schopny samostatného života. To 
platí kupř. pro viry, které obsahují podobné molekuly jako buňky, ale jsou schopny replikace 
pouze tehdy, vniknou-li do živých buněk a parazitují na jejich reprodukčním systému. 
Typická velikost buněk se pohybuje nejčastěji   od 5 do 20 µm; jediná buňka je také pštrosí 
vejce.  
Z vývojového hlediska možno buňky rozdělit na dvě velké skupiny - Prokaryota a Eukaryota 
(A)  Prokaryota (nebo také bakterie), které neobsahují buněčné jádro i jiné organely, jejich   
DNA je obnažena a umístěna v cytoplasmě  do útvaru nazvaného nukleoid,  v jediném 
chromozómu, ve formě cirkulární DNA bez vazby na histony nebo jiné chromosomální  
proteiny. Kromě toho mají bakterie ještě extrachromosomální  DNA obsaženou v různých  
plasmidech (např. plasmidy se zakódovanou rezistencí vůči antibiotikům). Prokaryota se 
množí dělením, jejich metabolismus je aerobní i anaerobní, respirační enzymy jsou 
lokalizovány v plazmatické membráně, nemají cytoskelet, nevykazují endocytózu ani 
exocytózu, obklopuje je rigidní obal kolem plazmatické  membrány a mezi nimi je 
periplazmatický prostor, obsahující secernované proteiny. Prokaryota jsou  primitivní formou 
živých organismů. Jejich velikost se pohybuje v průměru od 1 do 10 µm.   
Bakterie je možno dělit na dvě velké skupiny: eubakterie a archebakterie. První skupina se 
vyskytuje v hojném množství v našem prostředí; naproti tomu archebakterie žijí v prostředí 
pro jiné organismy velmi nehostinném jako jsou horké vulkanické prameny, sediment 
hlubokého dna oceánů, ale také ve velmi kyselém prostředí žaludku hovězího dobytka, kde 
pomáhají rozkládat celulózu za vzniku methanu.  
(B) Eukaryota u obratlovců mají pravé jádro, které je jejich výraznou charakteristikou, 
nemají rigidní obal jako bakterie, ale na místo periplazmatického prostoru vytvářejí 
extracelulární matrix, obsahující různou kombinaci sacharidů a proteinů (kolagenu). 
Plasmatická membrána u eukaryontů odděluje cytoplasmu od intersticiální tekutiny, která je  
v dynamické rovnováze s krevní plazmou. Eukaryota obsahují řadu membránových útvarů  
a kompartmentů - membránových organel. Mají dále cytoskelet, poskytující buňkám 
mechanickou podporu a možnost extracelulárního pohybu a intracelulárního přesunu. 
Respirační enzymy jsou lokalizovány ve zvláštních organelách - mitochondriích, dělí se 
mitózou a meiózou, jejich metabolismus je aerobní a DNA v chromosomech (vícečetných) je 
sdružena s histony a jinými chromosomálními proteiny. Představují vyšší formu živých 
organismů a tvoří především organizovaná společenství až i několikametrových rozměrů.  
Tab. 1: Srovnání charakteristik prokaryot a eukaryot 

Charakteristika Prokaryota Eukaryota 
Organely nepřítomny přítomny 

jádro ne ano 
jadérko ne ano 
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Genetická informace jediný chromosom mnohočetné chromosomy 
DNA obnažená spojená s proteiny 

Množení buňky dělení mitóza a meióza 
Syntéza proteinů spřažená s transkripcí 

v stejném kompartmentu 
RNA se tvoří v jádře; 

pak přenesena do cytoplasmy 
Energetický metabolismus anaerobní a aerobní aerobní 

Respirační enzymy v plasmatické membráně v mitochondriích 
Buněčná stěna přítomna Chybí, ale je zde 

extracelulární matrix 
Cytoskelet ne ano 

Endocytóza nebo exocytóza ne ano 
 
 
2.2. Obecná struktura, složení a vlastnosti buňky  
 
2.2.1. Prokaryota  
          Mají buňku relativně jednoduchou. Bakterie, které jsou nejrozšířenější formou života na 
této planetě a mají pro ostatní organismy velký význam, jsou většinou malé (1 – 10 µm) 
sférické, tyčinkové nebo spirální útvary. Mají rigidní obal (3 - 25 nm) obklopující 
plasmatickou membránu. Složení obalu je různé a liší se dosti výrazně u různých druhů 
bakterií. Jeho úkolem je chránit bakterii před mechanickým poškozením a změnami 
osmotického tlaku prostředí. Plasmatickou membránu, asi 7 nm tenkou, tvoří dvojná vrstva 
lipidů obsahující proteiny, které regulují průchod molekul a iontů do buňky a z buňky. 
Některé bakterie jsou ještě obklopeny rosolovitým polysacharidovým pouzdrem, které je 
chrání před obrannou reakcí vyšších organismů. Cytoplasma prokaryot nemá organely, ale 
může obsahovat vchlípeninu plasmatické membrány, které tvoří vícevrstvé struktury známé 
jako mesosomy. Slouží pravděpodobně k replikaci DNA a ke specializovaným enzymovým 
reakcím (jako je kupř. oxidační fosforylace a transport elektronů). Bakteriální DNA je 
lokalizována v oblasti zvané nukleoidy, a to ve formě jediného cirkulárního chromosomu.  
U Escherichia coli kóduje 4 000 různých proteinů (Lidská buňka, která má 600krát více 
DNA, kóduje asi 30 000 proteinů). Bakterie obsahují ještě plasmidovou DNA, která 
exprimuje pravděpodobně enzymy odpovědné za rezistenci bakterií vůči určitým 
antibiotikům. Syntéza bakteriálních proteinů probíhá na ribosomech. 
Ačkoliv struktura a tvar bakterií i jejich vybavení se zdá být jednoduché, biochemické 
pochody v nich probíhající jsou u různých skupin  velmi rozdílné, a to podle prostředí, 
v kterém žijí. Některé mají aerobní metabolismus a potřebují O2 pro oxidaci molekul 
z potravy, jiné jsou přísně anaerobní a kyslík je pro ně toxický. Zdrojem potravinové energie 
mohou být pro ně nejrůznější látky od dřeva až po minerální oleje. Některé žijí dokonce 
z látek výlučně anorganických, tj. získávají uhlík z oxidu uhličitého, dusík z atmosférických 
plynů, stejně jako kyslík, vodík, síru z H2S, fosfor z fosfátů. Některé bakterie metabolizují též 
pomocí fotosyntézy, podobně jako buňky zelených rostlin. Tuto vlastnost získaly rostliny 
pravděpodobně v průběhu fylogeneze od fotosyntetických bakterií, které se staly jejich 
organelou nazvanou chloroplasty.  
 
Viry 
    Virus je malý parazit, který se sám nemůže reprodukovat. Jakmile se však dostane do 
genetického materiálu živé buňky, dokáže přinutit tuto buňku, aby pomocí jejího replikačního 
zařízení vytvářela virové potomstvo. Každý virus obsahuje buď DNA nebo RNA (Není znám 
virus, který by měl oba druhy nukleových kyselin). Nukleové kyseliny tvoří ve virech 
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jednoduché nebo dvojité řetězce. Celá infekční virová částice zvaná virion, se skládá 
z nukleové kyseliny a vnějšího proteinového obalu. Nejjednodušší virus obsahuje jen tolik 
RNA nebo DNA, které kódují 4 proteiny. Nejsložitější virus může kódovat  100 až 200 
proteinů.  
Nukleová kyselina ve virionu je obklopena proteinovým obalem zvaném kapsida, který je 
složen z kopií jednoho nebo více druhů proteinů, každý kódovaný jedním virovým genem. 
Díky této struktuře je virus schopen kódovat poměrně rozsáhlou kapsidu jen s malým počtem 
genů. Kapsida obklopující nukleovou kyselinu se nazývá nukleokapsida. Jsou dvě základní 
možnosti, v kterých je virová nukleokapsida uspořádána. První je nejjednodušší struktura 
proteinového helixu s RNA nebo DNA uvnitř. Příkladem je virus tabákové mozaiky. Druhou 
skupinu tvoří uspořádaní v eikosahedrální symetrii – eikosahedron, což je 20-tistěn 
s ploškami rovnostranného trojúhelníku. Každá trojúhelníkovitá ploška je tvořena třemi 
identickými kapsidovými podjednotkami,  celkem 60 na 1 kapsidu. V každé z dvanácti kolmic 
útvaru je umožněn symetrický kontakt pěti podjednotkám, takže všechny proteiny mají 
ekvivalentní spojení jedna s druhou. Eikosahedrální upořádání viru je takřka kulovité 
(Příkladem je picornavirus).  
Viry jsou pohyblivý genetický element, který může úplně vystoupit z buňky. Předpokládá se, 
že jejich prapředek mohl  být některý z  transposomových elementů DNA nebo plasmidů; 
dnešní viry vznikají nejspíše z malých fragmentů nukleových kyselin, které získaly 
v hostitelské buňce schopnost replikace. Virová reprodukce je často pro hostitelskou buňku 
letální, neboť dochází k její lýze. Příkladem může být „opar“ na rtu při infekci virem herpes 
labialis simplex.  
Viry, které mají RNA-genom, musí navíc kódovat RNA-replikasu (= RNA-dependentní 
RNA-polymerasa), která musí replikovat jejich genom.  
 
Viroidy a priony 
Jde o částice „subvirového" charakteru, které jsou možnými patogeny  určitých infekčních 
chorob, jak u rostlin tak u vyšších živočichů (člověka). 
(a) Viroidy jsou malé jednořetězové molekuly RNA. Jeden z nich, viroid PSTV (od „potato 

spindle tuber disease") je původcem vřetenovitosti bramborových hlíz. Tato RNA má 
rozměr 120 kDa a délku jen 50 nm. Jde o vysoce samokomplementární jednořetězcový 
kruh z 359 nukleotidů. Jeho sekundární struktura se skládá pravděpodobně z krátkých 
dvojřetězcových oblastí střídajících se s krátkými nespárovanými oblastmi.  

      Mezi jiné viroidy, způsobující hospodářsky závažné choroby, patří kupř. i viroidy CPFV  
      (bledost okurek), HSV (zakrnělost chmele) atd. Mechanismus patogeneze viroidů není  
      znám. Viroidy způsobující choroby rostlin se v jiných rostlinách neškodně replikují. To  
      naznačuje, že mohou interferovat s genovou  regulací nebo s normálním zráním RNA či  
     s  buněčnou diferenciací. Uvažuje se, že mohou   být „uniklými introny".  
(b) Priony (z angl. proteinaceus infectious particle) jsou jednoduché specifické proteiny   
    isolované jako patogeny u některých chorob savců (scrapie neboli klusavka - u ovcí a koz,  
    bovinní spongiformní encefalopatie neboli „nemoc šílených krav" - u hovězího dobytka,  
    kuru - degenerativní onemocnění mozku u domorodců kmene Fore na Nové Guinei,  
    Creutzfeldtova a Jacobova choroba - progresivní porucha mozečku u lidí, Gerstmannův - 
    Strausslerův - Scheinkerův syndrom - dědičná spinocerebelární degenerace u lidí a fatální  
    familiární insomnie).  
Protein scrapie je označován jako PrPSc neboli PrPres = rezistentní vůči proteasám. Jde  
o hydrofobní glykoprotein o Mr ≅30 000, který agreguje shluky tyčinkovitých částic, velmi 
podobných amyloidním plakům infikované mozkové tkáně. Soudí se, že priony jsou 
normálním produktem specifického buněčného genu; jsou označovány jako PrPc (c jako 
celulární) nebo jako PrPsen (senzitivní na působení proteas). Oba typy prionů jsou chemicky 
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nerozlišitelné, liší se v sekundární a především v terciární struktuře (konformace). PrPc je 
monomerní, glykosylovaný extracelulární protein, spojený s glykosylfosfatidylinositolem; má 
úlohu v signální transdukci a v udržování adekvátní koncentrace Cu2+. Naproti tomu PrPSc má 
oligomerní uspořádání a nemá žádnou fyziologickou funkci. PrPc má vysoce helikální 
uspořádání (42 %) a jen mlou část tvoří forma β-skládaného listu; PrPSc molekulu tvoří ze  
30 % α-helix a ze 43 % β-struktura. Infekce vnímavých buněk priony PrPSc pravděpodobně 
aktivuje normální PRNP-gen nebo jej nějakým autokatalytickým účinkem mění, čímž dochází 
ke konverzi na patologickou konformaci PrPSc. 
Protože PrP z normální (PrPC) i infikované tkáně (PrPSc) mají shodnou aminokyselinovou 
sekvenci a rozdíly mezi nimi jsou způsobeny posttranslačně -. rozdílnou glykosylací  
a změnou konformace, jejich diagnostické rozlišení vyžaduje specifickou přípravu 
monoklonálních antiser proti určitým epitopům. 
Gen kódující produkci prionů je označován zkratkou PRNP. U familiární formy 
Creutzfeldtovy a Jacobovy choroby (CJD) byly popsány bodové mutace různých kodonů 
(178, 200, 210 a nověji další: E196K, V203I, E211Q).  
Některé případy CJD mají vazbu na „chorobu šílených krav" (BSE). K infekci mohlo dojít 
konzumací masa z nemocného dobytka nebo  manipulací s nemocnými zvířaty nebo s jejich 
tkáněmi. Věk pacientů byl od 19 - 41 let; onemocnění mělo progresivní průběh s letálním 
koncem do 7 až 23 měsíců. Klinické příznaky na počátku se vyznačovaly výraznými 
poruchami chování a ataxií, později nastoupil myoklonus a progresivní demence.         
 
2.2.2. Eukaryota  
          Mají buňky podstatně větší než prokaryota (většinou od 10 do 100 µm). Jejich tvar je  
ve vyšších organismech přizpůsoben specifické funkci. Kupř. nervová buňka mozečku vytváří 
obrovské množství větvících se výběžků, s kterými je propojena a přijímá signály z více než 
100 000 jiných nervových buněk.  
Eukaryontní buňka je složena z plasmatické membrány, obklopující cytoplasmu, obsahuje 
řadu organel (jádro, mitochondrie atd.)  a koncentrovaný vodní gel velkých a malých molekul 
zvaný cytosol. Kolem buněk vyšších organismů je tzv. extracelulární matrix, vylučovaná 
buňkami do svého okolí.  
 
3. 3. MEMBRÁNY   
Úkolem membrán je (1) kompartmentalizovat a oddělovat pochody v buňce probíhající, 
separovat buňky jednu od druhé a vyčleňovat orgánové funkce, (2) Zprostředkovávat 
regulace buněčných funkcí, tak že působí jako selektivní bariéry, (3) Lokalizovat  
(sdružovat) specifické enzymy a poskytovat semisolidní fázi v  jinak vodním prostředí.  
Složení. 
Biologické membrány jsou značně asymetrické. Obsahují proteiny připojené na matrix dvojné 
vrstvy lipidů; na obě komponenty jsou ještě  napojeny sacharidy. Poměr proteinů k lipidům 
může široce kolísat od 1 : 4 po 4 : 1 (kupř. erytrocyty obsahují 49% proteinů a 43% lipidů, 
kdežto myelinová pochva 18% proteinů a 79% lipidů).  
Membránové lipidy tvoří fosfolipidy, glykolipidy a cholesterol. Mají amfipatické molekuly 
tzn. jak s hydrofobním tak s hydrofilním koncem. Tvoří dvojvrstvu ve vodním prostředí. 
Membránové lipidy vykazují laterální difuzi tj. z jedné strany na druhou nebo translační 
pohyb a ohyb. Laterální pohyb je velmi rychlý, výměna mezi sousedními molekulami trvá jen 
1 µs, flexní pohyb (ohyb) fosfolipidové molekuly je největší o hydrofobní části, která oponuje 
hydrofilnímu konci. Ohyb je větší u molekuly s nenasycenými mastnými kyselinami, protože 
nasycené mastné kyseliny mají cis-konfiguraci dvojné vazby, která omezuje ohýbání. Rovněž 
cholesterol omezuje translaci i flexi. Fosfolipidy v pravém slova smyslu nepřeskakují „sem 
tam" tj. z jedné strany dvojvrstvy na druhou; pakliže se tak stane, trvá to hodiny. Fosfolipidy 
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jsou v plasmatické membráně rozloženy asymetricky. Cholinové fosfolipidy tvoří vnější 
stranu dvojvrstvy, aminofosfolipidy vnitřní (cytoplasmatickou). Glykolipidy se nalézají na  
vnější straně s jejich cukernou složkou vyčnívající z povrchu buňky. Oligosacharidový 
komplex má co činit s interakcí buňka-buňka. Fosfolipidy mohou vykazovat v membráně tři 
druhy pohybu: (a) rotaci, (b) laterální pohyb, (c) přeskakování („flip-flop") (jen vzácně). 

 
Membránové proteiny uskutečňují velké množství specifických procesů, typických pro 
membrány, takže se mnoho proteinů buňky vyskytuje pouze v membránách. Příkladem 
membránových proteinů jsou transportéry (Na+K+) nebo ATPasové pumpy, spojky=”linkers” 
(integriny), receptory (např. receptor pro růstový faktor odvozený od destiček), enzymy 
(adenylátcyklasa) povrchové antigeny atd. Můžeme je  dělit na dvě velké skupiny; většina 
biologických membrán má oba druhy:  
(a) integrální proteiny, jsou těžko od membrány oddělitelné (nutno použít detergenty), mají  
      jeden nebo více segmentů, které významně. interagují s hydrokarbonovým koncem  lipidů 
      a napínají tak lipidovou dvojvrstvu; transmembránové proteiny jsou integrální proteiny 
     prostupující celou membránou, jeden konec peptidu je nad povrchem buňky, druhý 
     zasahuje do cytoplasmy. Postranní řetězce aminokyselin integrálních proteinů jsou ze 40     
     až 60 % hydrofobní. Transmembránové integrální proteiny mají hydrofobní zbytky 
     aminokyselin (např. isoleucinu) uspořádány do řetězců o přibližně 20 zbytcích, které jsou 
     odděleny pruhy hydrofilních zbytků (např. argininu). Hydrofobní řetězce mají dvě základní 
     vlastnosti: jsou uspořádány do α-šroubovice a mají délku kolem 3 nm (tj. 0,15 nm na jeden  
     aminokyselinový zbytek), tedy délku nutnou pro kolmý průchod membránou  
     z fosfolipidové dvojvrstvy obsahující 16ti- a 18ti-uhlíkaté mastné kyseliny. Integrální  
     protein může vytvářet několik hydrofobních řetězců a transmembránový průchod může být  
     mnohočetný. Integrální proteiny mohou (ale nemusejí) procházet lipidovou dvojvrstvou.  
    V prvním případě se protein kovalentně váže na řetězec mastné kyseliny nebo na  
    sacharidovou složku fosfatidylinositolu; ve druhém případě se hovoří  
    o transmembránových integrálních proteinech.  

 
(b) periferní proteiny, neinteragují přímo s hydrofobním jádrem fosfolipidové dvojvrstvy, ale 

jsou napojeny vodíkovou vazbou nebo elektrostatickými silami na povrchu buňky  
k integrálním proteinům nebo k polárním lipidovým hlavám. Periferní proteiny lze 
relativně snadno oddělit od lipidové dvojvrstvy solnými roztoky, pomocí EDTA 
(ethylendiaminotetraacetát) nebo urey. Periferní proteiny obsahují převážně (asi ze dvou 
třetin) aminokyseliny s hydrofilními nebo neutrálními zbytky aminokyselin, méně jsou 
zastoupeny aminokyseliny s hydrofobními zbytky. Cytoskeletové proteiny spektrin  
a aktin, které jsou připojeny k cytosolové straně membrány erytrocytů nebo enzym 
proteinkinasa C, která se pohybuje kyvadlově mezi cytosolem a cytosolovou stranou 
membrány, jsou příkladem periferních proteinů.  

 
     I když pohyb proteinů v membráně je velmi limitován, většinou pro jejich specifickou 
funkci, která vyžaduje určitou lokalizaci, přesto podléhají určitému pohybu v lipidové matrix, 
který je řádově pomalejší než je tomu u menších lipidových molekul. Tyto pohyby molekul  
v membráně jsou v souhlase s teorií tekuté mozaiky, která přirovnává membránové proteiny  
k ledovcům plovoucích v dvojrozměrném lipidovém moři. Lipidy mohou volně difundovat  
v matrix membrány, pokud jejich pohyb není omezen asociací s jinou složkou membrány. 
Tato možnost pohybu některých složek membrány je velmi důležitá pro funkci buněk. 
Faktory, které vedou k omezení fluidity, mají vliv na její funkci. Fluidita závisí především na 
uspořádání a interakcích řetězců mastných kyselin v membránových fosfolipidech. Dlouhé 
řetězce nasycených mastných kyselin se shlukují těsně a pevně, takže vytvářejí rigidní 
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struktury (fluidita značně omezena). Se zvyšováním teploty se některé vazby C-C v trans-
konfiguraci stávají levotočivé (tj. rotují 120°) a struktura dostává větší fluiditu. Změna fluidity 
nastává stoupne-li teplota nad bod tání (Tm). Ten je vyšší, čím delší je řetězec mastné 
kyseliny. Nenasycené mastné kyseliny svojí cis-konfigurací dvojné vazby se nemohou 
přibližovat tak blízko, takže vytvářejí fluidnější struktury; proto čím více dvojných vazeb, tím 
nižší Tm a větší fluidita membrány. U vývojově vyšších živočichů cholesterol redukuje 
membránovou fluiditu.  
 
Povrch eukaryontních buněk je pokryt sacharidy, které jsou kovalentně napojeny na lipidy 
vnější části plasmatické membrány. Totéž platí pro většinu membránových proteinů, které 
mají krátké postranní řetězce oligosacharidů, tvořící povrchové glykoproteiny; na jiné jsou 
navázány dlouhé polysacharidové řetězce, vytvářející tak proteoglykany. Dohromady pak 
vytvářejí povrchový obal – glykokalyx. Ten pomáhá povrch buňky chránit před mechanickým 
a chemickým poškozením. Specifické oligosacharidy glykokalyxu hrají též důležitou úlohu  
v rozpoznávání buněk (interakce buňka-buňka); a naopak určité specifické proteiny – lektiny- 
se váží na určité oligosacharidové postranní řetězce.   
 

Vlastnosti biologických membrán 
Biologické membrány, ať již se jedná o plazmatické membrány buněk nebo membrány 
buněčných organel, mají společné základní vlastnosti: 

1. Neprostupnost pro polární molekuly a ionty. Membrány umožňují průnik těchto látek 
v případě, že jsou vybaveny proteinovými transportéry nebo se jedná o specializované 
membrány (membrána jádra, vnější membrána mitochondrií). 

2. Membrány nejsou rigidní útvary, ale jsou schopny flexibilní adaptace na změnu  tvaru 
a objemu buněk nebo organel. 

3. Membrány jsou dostatečně odolné proti poškození a jsou schopny při vnějším zásahu 
obnovit svou integritu. 

4. Membrány mají uniformní vzhled, který se v elektronovém mikroskopu jeví jako dvě 
tmavé linie oddělené třetí, světlejší střední linií. Celková tloušťka je 3 – 4 nm. 
Membrány obsahují proteiny, jejichž funkce není pouze strukturální, ale vykazují řadu 
aktivit. Jejich vlastnosti a množství se liší podle specializace buněk a mohou se měnit 
v závislosti na změněných podmínkách prostředí. 

 
Fluidní model biologické membrány 
Fluidní model biologické membrány popsali v roce 1972 John Singer a Garth Nicholson. 
Nahradili tak dosud používaný model Davsona a Danieliho z roku 1935, který lipidovou 
dvojvrstvu (poprvé navržena jako základ buněčných membrán Gorderem a Grendelem v roce 
1925) doplnili oboustranným proteinovým „krytem”. Tento model sice vysvětloval pevnost 
membrány i její neprůchodnost pro ionty, ale nevyhovoval později zjištěným enzymovým 
aktivitám membrán ani dynamickému chování proteinů v lipidové dvojvrstvě. Fluidní model 
z počátku sedmdesátých let shrnuje všechny dostupné informace a platí dodnes. Dynamická 
povaha membrán se týká pohybů fosfolipidů a proteinů, které mohou být trojí: 

• laterální difuze, 
• rotace kolem osy kolmé k ploše membrány, 
• rotace kolem osy paralelní s plochou membrány (tzv. flip-flop pohyb nebo 

transverzální, příčná difuze, která se týká zejména jen fosfolipidů, u proteinů je 
vzácná). 

Laterální difuze je velmi rychlá u fosfolipidů, pohyb z jednoho konce průměrně velké 
živočišné buňky na druhý trvá několik minut, u bakteriální buňky několik sekund. Integrální 
proteiny difundují laterálně podstatně pomaleji.Laterální difuze i rotace kolem osy kolmé 
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k ploše membrány je relativně snadná a rychlá, ale rotace kolem osy paralelní s plochou 
membrány (flip-flop=překlápění) předpokládá průchod polárních skupin přes hydrofobní 
oblast ve středu lipidové dvojvrstvy. Rotace „flip-flop” se týká jen fosfolipidů, může být 
enzymaticky katalyzovaná a je velmi pomalá. Proteiny tento pohyb vykazují vzácně, orientace 
proteinů v membráně je pro daný protein typická, což podmiňuje asymetrické funkční  
a strukturální uspořádání biologických membrán. Podobná asymetrie se týká i fosfolipidů. 
V membráně erytrocytů je většina fosfatidylethanolaminu a fosfatidylserinu ve vnitřní 
polovrstvě membrány, zatímco fosfatidylcholin a sfingomyelin jsou zejména ve vnější 
polovrstvě. 
Membránový potenciál popisuje Nernstova rovnice 
E = - R * T/(z * F) * ln(a1/a2) 
kde  
E je membránový potenciál, 
R je plynová konstanta (8,31431 J K-1 mol-1), 
T je absolutní teplota (K), 
z je počet nábojů (kladný pro kationty, záporný pro anionty), 
F je Faradayova konstanta (96487 C mol-1, C je Coulomb), 
a1 resp. a2 představují aktivity difuzibilních iontů na obou stranách biologické membrány. 
Úpravou rovnice a vyjádřením pomocí rozdílu potenciálů získáme tvar 
Δφ = -2,3 * R * T / (z * F) * log([c2]/[c1]) 
kde 
Δφ je rozdíl elektrických potenciálů (mV) 
[c2] resp. [c1] jsou látkové koncentrace solutů na obou stranách membrány. 
Při 37 ºC je hodnota (-2,3 * R * T / F) rovna přibližně -60 mV. 
Rovnováha nastane v situaci, kdy 
log([c2]/[c1]) = - Δφ * z * F / (2,3 * R * T) 
Příklad 

Uvažujme plochou fosfolipidovou dvojvrstvu oddělující dva kompartmenty o totožném objemu. Na straně 1 je 
50 mmol/l KCl a 50 mmol/l NaCl, na straně 2 je 100 mmol/l KCl. Membrána je selektivně propustná  pro K+  
a Cl-. Jaká bude hodnota rozdílu elektrických potenciálů a při jaké iontové koncentraci na obou stranách 
membrány nastane? 
Vyjdeme z koncentrace K+, kde je výrazný koncentrační gradient. Iont K+ bude difundovat podle koncentračního 
spádu z komparmentu 2 do kompartmentu 1 a bude doprovázen ekvivalentním množstvím Cl-. Rovnováha 
nastane v okamžiku, kdy budou potenciály způsobené K+ a Cl- v rovnováze vzájemně a s celkovým 
membránovým potenciálem. Jinými slovy, hledáme situaci, kdy 
log([K+

2]/[K+
1]) = -log(Cl-

2]/[Cl-
1]) = - Δφ * z * F / (2,3 * R * T) 

kde z nabývá hodnot (+1) pro K+ a (–1) pro Cl-, výchozí hodnoty [K+
2] je 100 mmol/l, [K+

1] 50 mmol/l, [Cl-
2] 

100 mmol/l a [Cl-
1] rovněž 100 mmol/l. 

Množství iontů, které projde membránou pro dosažení rovnováhy označíme jako x. Potom hledáme situaci, kdy 
log([K+

2 - x]/[K+
1 + x]) = -log([Cl-

2 - x]/[Cl-
1 + x]) 

čili 
log([K+

2 - x]/[K+
1 + x]) = log([Cl-

1 + x]/[Cl-
2 - x]) 

(100 – x)/(50 + x) = (100 + x)/(100 - x) 
x = 14,3 
Dosazením a úpravou získáme 
log(85,7/64,3) = -log(85,7/114,3) = - Δφ * z * F / (2,3 * R * T) 
0,125 = - (-0,125) = Δφ * z * -F / (2,3 * R * T) 
Δφ = z * -60 * 0,125 = z * 7,5 (mV) 
Rovnováha nastane při přesunu 14,3 mmol/l iontů K+ a Cl- z kompartmentu 2 do kompartmentu 1. Výsledné 
koncentrace budou K+ 64,3 mmol/l, Cl- 114,3 mmol/l v kompartmentu 1 a K+ 85,7 mmol/l, Cl- 85,7 mmol/l 
v kompartmentu 2. Membránový potenciál bude 7,5 mV. 
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Transport přes membrány 
Buněčná membrána funguje jako bariéra, která reguluje průchod molekul do nitra buňky  
i ven z buňky. Nejsnáze pronikají membránou malé nepolární molekuly jako je kyslík a oxid 
uhličitý, které se velmi dobře rozpouštějí v lipidových dvojvrstvách, a proto jimi velmi rychle 
difundují. Je to nutné, protože buňky potřebují oba plyny k „dýchání“. Nenabité polární 
molekuly, pokud jsou dostatečné malé jako voda (18 Da) procházejí poměrně snadno (ne 
vždy) prostou difuzí. Všechny ionty a nabité molekuly, bez ohledu na velikost, jsou téměř 
zcela nepropustné. Náboj a silné elektrické přitahování k molekulám vody brání jim vstupvat 
do lipidové fáze dvojvrstvy. Buňka však potřebuje vstřebávat živiny a vylučovat odpadní  
a nepotřebné produkty, ev. jiné látky, udržovat své vnitřní prostředí, takže membránou musí 
procházet řada molekul jako je glukosa, aminokyseliny, nukleotidy a mnoho dalších 
metabolitů, stejně jako ionty. Prostup volnou difuzí by byl velmi pomalý a proto existuje 
další mechanismus, který se nazývá membránový transport, při němž se přenos děje nejen 
pasivně, ale především aktivně. V membráně jsou dvě velké skupiny transportních proteinů 
(A) přenašečové proteiny a (B) kanálotvorné proteiny.  

Obr. : Pasivní a aktivní transport 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
Je možno rozlišit 3 hlavní typy membránových transportních proteinů: 

(A) Pumpy hnané energií z ATP, které přenášejí ionty proti koncentračnímu gradientu 
nebo elektrochemickému potenciálu a jsou spřaženy s hydrolýzou ATP (pomocí 
ATPasy). Rychlost přenosu se pohybuje kolem 100-103 iontů za sekundu.Dělí se na  
3 hlavní třídy, označované jako P-třída (příkladem je aktivní transport Na+, K+ 
pomocí Na+/K+-ATPasové pumpy), transport H+ (H+/K+ ATPasová pumpa 
žaludečních parietálních buněk) a Ca++ (Ca++-ATPasová pumpa v plasmatické 
membráně všech eukaryontních buněk a Ca++-ATPasová pumpa v sarkolemně 
svalových buněk), dále F-třída, která přenáší pouze H+ (příkladem je přenos H+ při 
syntéze ATP přes vnitřní mitochondriální membránu) a konečně V-třída, která 
transportuje rovněž pouze H+ při hydrolýze ATP, při čemž se vytváří 
transmembránový elektrochemický gradient H+-iontů (příkladem je membrána 
endosomů a lyzosomů, také  osteoklastů a některých renálních tubulárních buněk). 

Transportované molekuly 

energie Volná difuze  přenašečový    kanálový                      Aktivní 
                              Pasivní transport                        transport 

membrána 
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Tři cesty řízení aktivního transportu
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Na+/K+- ATPasa, sodíková pumpa, EC 3.6.1.37 
Sodíková pumpa je membránový proteinový komplex většiny buněk eukaryotů. Využitím 
energie intracelulární hydrolýzy ATP reguluje transport iontů přes membránu s hlavními 
efekty na objem buňky, koncentraci volného kalciového kationu a membránový potenciál. 
Hlavní funkcí je přenos tří sodných kationů z nitra buňky a dvou draselných kationů do buňky 
se vznikem elektrochemického gradientu na membráně, který je rozhodující pro transport 
metabolitů a nutričních komponent (glukosa, aminokyseliny, kalcium, fosfáty, chloridy) a pro 
udržování objemu buněk a akčních potenciálů. Pro činnost Na+/K+-ATPasy je důležitá 
přítomnost hořečnatých iontů. Přímo se sodíkovou pumpou je spojen spřažený transport 
sodíkových a kalciových iontů. Při inhibici sodíkové pumpy relativně převáží koncentrace 
sodíkových iontů v ICT s následující výměnou kalciových a sodíkových kationtů s výsledným 
zvýšením intracelulární koncentrace kalcia a ovlivněním kontraktility myokardu nebo cév. 
Sodíková pumpa například moduluje srdeční kontraktilitu, řízení hospodaření kationtem 
sodným v ledvině, ovlivňuje kontraktilitu cév, zprostředkovává uvolnění neurotransmiterů  
a ovlivnění jejich funkce.  
Strukturálně je sodíková pumpa složena ze čtyř (šesti) podjednotek - dvě sousedící  
α−podjednotky orientované kolmo k membráně (m.h. 112 kDa), dvě podjednotky β (m.h. 55 
kDa) nasedající na α-podjednotky z „membránové" strany a předpokládá se i existence dvou 
malých γ-podjednotek v místě mezi membránou a β−podjednotkou. Zatímco  
α− podjednotka obsahuje receptory pro stimulační a inhibiční ligandy, β-podjednotka slouží 
ke stabilizaci polohy α-podjednotky v buněčné membráně a k zajištění bezchybné funkce 
celého enzymového komplexu. Funkce γ-podjednotky není zatím zcela známa.  
Alfa-podjednotka může mít různou afinitu pro kardenolidy u různých živočišných druhů  
a různých isoforem. U α-podjednotky s vyšší afinitou se rozlišují isoformy α2 a α3, rozdíl  
v afinitě může mít klinický význam například při nedostatečné odpovědi na léčbu digoxinem. 
Podjednotka α obsahuje jediný známý receptor pro kardenolidy (srdeční glykosidy 
rostlinného původu z rodů Digitalis - digoxin, digitoxin, a Strophantus - strofantin, ouabain). 
Ouabain může pocházet také z afrického stromu Ouabaio, dalším druhem poskytujícím 
kardenolidy je Acocanthera. Kardenolidy mají steroidní sketet z 23 uhlíků s laktonovým 
pětičlenným cyklem na C17 a jedním nebo více sacharidovými zbytky na C3 (digitoxosa  
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u digoxinu, rhamnosa u ouabainu). Struktura kardenolidů je důležitá pro vazbu na receptor 
podjednotky alfa: řada hydrofobních vazeb a vodíkových můstků je se steroidním skeletem, 
vodíkové můstky jsou se sacharidovou složkou i s laktonovým cyklem. Po kontaktu  
s receptorem dojde k vazbě, ligand (srdeční glykosid) je „zabalen" epitopy receptoru  
a výsledkem je inhibice enzymové aktivity Na+/K+-ATPasového komplexu. 
Účinek digoxinu ovlivňují kromě vazby na receptor také změny jeho vylučování  
a metabolismu. Renální eliminaci ovlivňují některé léky inhibicí P-glykoproteinu, jehož 
expresi zajišťuje gen MDR1. Tento způsob inhibice vylučování digoxinu (a také např. 
vinblastinu) způsobují chinidin, verapamil a cyklofosfamid. Biotransformace digoxinu situaci 
dále komplikuje nejen zkříženou reaktivitou některých metabolitů s imunochemickým 
stanovením digoxinu, ale část z nich působí inhibici sodíkové pumpy.  
Enzym Na+/K+-ATPasa se vyskytuje ve dvou konformacích, což je výsledkem interakce 
enzymu s ionty Na+ a K+. Fosforylace enzymu, kdy se přenese terminální fosfátová skupina 
ATP na karboxylovou skupinu aspartylového zbytku enzymu, vede k dalším dvěma 
konformacím. Existuje tedy 

• fosforylovaný enzym s vysokým obsahem energie v interakci s Na+ (E1~P, přenáší 
Na+ z nitra buňky ven), 

• fosforylovaný enzym s nízkým obsahem energie (E2–P) se sníženou afinitou k Na+  
a vyšší afinitou ke K+, 

• defosforylovaný enzym (E1) v interakci s K+ (přenáší K+ z vnějšího prostředí do nitra 
buňky), 

• defosforylovaný enzym (E1) se sníženou afinitou ke K+ a zvýšenou afinitou k Na+. 

Sodno-draselná pumpa

© Espero Publishing, s.r.o.

 
Vlastní pumpa pak funguje následujícím sledem kroků: 

1. Enzym v interakci s Na+ vykazuje snazší fosforylaci za spotřeby ATP.  
2. Vzniklá vysokoenergetická forma fosforylovaného enzymu (E1~P) mění 

konformaci tak, že přenese Na+ přes buněčnou membránu.  
3. Dojde ke změně enzymu na nízkoeneregetickou fosforylovanou formu enzymu 

(E2–P). 
4. Nízkoenergetická fosforylovaná forma enzymu uvolní Na+ a dojde k interakci 

s K+.  
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5. Interakce s K+ působí defosforylaci enzymu se změnou konformace v tom 
smyslu, že se přenese K+ z vnějšího prostředí do nitra buňky, uvolněný fosfát 
zůstává intracelulárně. 

6. Defosforylovaná forma enzymu má nižší afinitu ke K+ a snáze interaguje s Na+ 
a cyklus se opakuje. 

Pokud je vytransportováno z buňky více sodných iontů než iontů draselných, pak se přes 
membránu vytvoří rozdíl elektrického potenciálu, který je podmínkou kupř. nervové 
stimulace podél nervového vlákna. Při nedostatku zdrojů energie (energetického substrátu  
a kyslíku), zastaví se tvorba ATP a iontová pumpa přestane pracovat. Proto také snížení 
obsahu kyslíku v mozku vede k rychlému bezvědomí. Pumpa je rovněž důležitá pro 
zachování buněčného objemu; přestane-li pracovat, buňka bobtná. Rozdíl koncentrace Na+ 
vně a uvnitř buňky je hnací silou pro přenos důležitých látek do buňky jako je glukosa nebo 
aminokyseliny. 
       Význam sodíkové pumpy pro životní funkce eukaryotních buněk a všeobecné rozšíření receptorů pro 
srdeční glykosidy na alfa-podjednotce Na+/K-ATPasy prakticky vylučuje jejich existenci pouze pro xenobiotika. 
Lze tedy předpokládat z fylogenetického hlediska existenci látek podobných srdečním glykosidům, které 
specifickou vazbou na α-podjednotku inhibují funkci sodíkové pumpy.   
 
Ca2+-ATPasa (kalciová pumpa) 
Udržuje koncentraci Ca2+ v cytosolu na velmi nízké hladině 0,1-0,2 µmol/ (1 – 2x10-7 mol/l) 
oproti extracelulární koncentraci pohybující se řádově v oblasti 10-2 mol/l. Jedna  
Ca2+-ATPasa je lokalizována v plasmatické membráně a transportuje Ca2+ ven z buňy, druhá, 
odlišná Ca2+-ATPasa je ve svalových buňkách (svalová kalciová pumpa) a přenáší Ca2+ 
z cytosolu do lumen sarkoplasmatického retikula; je důležitá pro realizaci svalového stahu: 
uvolněním Ca2+ ze sarkoplasmatického retikula do cytosolu dochází ke kontrakci, kdežto 
rychlý transport Ca2+ zpět do sarkoplasmatického retikula působením Ca2+-ATPasy umožňuje 
relaxaci svalového vlákna.V lumen veziklů sarkoplasmatického retikul jsou dva proteiny 
vázající volné Ca-ionty: Jeden se nazývá kalsekvestrin a je extrémě kyselý (37% zbytků 
dikarboxylových aminokyselin, glutamové a asparágové. Každá molekula kalsekvestrinu 
může vázat 43 Ca2+-iontů. Druhý protein se nazývá high-affinity Ca2+-binding protein 
s Km=3-4 µmol/l). Oba proteiny slouží jako rezervoár intracelulárního Ca2+, snižují 
koncentraci volných Ca-iontů v sarkoplasmatickém retikulu,  tím i snižují energii potřebnou 
pro pumpování Ca2+ z cytosolu do sarkoplasmatického retikula.  
Kalciová pumpa plasmatické membrány exportuje Ca2+ z cytosolu do extracelulárního 
prostoru pomocí specfické ATP-asy. Enzymová aktivita je stimulována vzestupem 
koncentrace Ca2+ v cytosolu navozenou kupř. hormonálním popudem. Kalcium-vázající 
regulační protein, nazvaný kalmodulin, je esenciální složkou membránové ATP-asy 
v erytrocytech i v jiných buňkách. Vzestup cytosolového Ca2+ indukuje vazbu Ca2+ na 
kalmodulin, což navozuje  allosterickou aktivaci ATP-asy; důsledkem je rychlý transport 
Ca2+ z buňky a nastavení cytosolové koncentrace na hodnotu kolem 0,1 µmol/l. 
Poznámka: Otevření kalciových kanálů a zvýšení intracelulárních Ca2+ v sekrečních buňkách, jakými jsou kupř. 
β-buňky pankreatických Langerhansových ostrůvků, navodí sekreci insulinu. Specifickou zvláštností těchto   
β-buněk je skutečnost, že obsah nitrobuněčného Ca2+ je regulován činností ATPasových draselných kanálů. 
Toho se využívá při léčbě diabetu typu 2 pomocí nové generace perorálních antidiabetik na bazi meglitinidu 
(derivát dibenklamidu po odpojení sulfonylurey) jako je Repaglinid nebo Nateglinid. Podstata účinku 
meglitinidu je velmi podobná účinkům derivátů sulfonylurey – váže se na specifický receptor na membráně  
β-buněk, který je podjednotkou ATPasových draselných kanálů. Vazba na receptor má za následek uzavření 
těchto kanálů a otevření kalciových kanálů, a tím vtok Ca2+ do nitra sekreční buňky. Meglitinid se váže na 
stejný receptor jako deriváty sulfonylurey, ale na jiném místě. K vazbě dochází rychleji. Na rozdíl od 
sulfonylurey nejsou deriváty meglitinidu internalizovány v β-buňkách a jejich vazba je reverzibilní; po snížení 
hladiny glukosy dojde k jejich disociaci. Tyto vlastnosti umožňují podstatně pružnější ovlivňování sekrece 
insulinu.  
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Multidrug-Transport Protein 
Jde o pumpu hnanou energií ATP, respektive o ATP-dependentní chloridový kanál. Je to 
glykoprotein v plasmatické membráně o Mr=170 000 (označovaný jako P170). Jeho 
fyziologickou funkcí je pravděpodobně odstraňovat nahromaděné množství toxických látek 
z buněk jako jsou hepatocyty do žluče, z enterocytů do stolice a renálních tubulárních buněk 
do moče. Gen pro P170 je však také amplifikován v některých nádorových buňkách, které se 
stávají rezistentní na protinádorovou chemoterapii (kupř. vinblastin, adriamycin). Takovýto 
subklonus maligně transformovaných buněk vypudí ihned kancerostatikum, které se dostane 
do buňky, zpět do jejího okolí. 
Jak bylo řečeno, P170 je také chloridový ATP-dependentní kanál,.v apikální části plasmatické 
membrány epitelových buněk plic, potních žlázek, pankreatu i jiných tkání. U pacientů 
s cystickou fibrózou byly identifikovány mutace genu CFTR (cystic fibrosis transmembrane 
regulator), který vykazuje řadu podobností s glykoproteinem P170.  
Poznámka: 
Gen CFTR je lokalizován na dlouhém raménku chromosomu 7 (lokus 7q31.3), má 27 exonů a zaujímá asi  
230 kb. Kódovaný protein (CFTR-protein) patří do skupiny tzv. ATP-vázajících kazetových transmembránových 
transportních proteinů. CFTR-protein plní především funkci chloridového kanálu; současně však s tím reguluje 
asociovanou funkci resorpčního  epitelového Na+-kanálu (EnaC) a interakcí s P-glykoproteinem dalšího 
chloridového kanálu označovaného jako ORCC (outwardly rectified chloride channel). Tvoří jej 5 domén:  
2 transmembránové domény (TM1 a 2), regulační doména R, která plní funkci uzávěru Cl--kanálu; obsahuje 
vazebná místa pro proteinkinasu A (PKA) a 2 NBD domény (nucleotide binding domain) pro ATP. 
Obr.: Schéma mechanismu účinku proteinu CFTR (transmembránový regulátor cystické fibrózy) 
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Za normálních okolností  CFTR-protein umožňuje udržovat adekvátní koncentraci NaCl v lumen exokrinních 
žlázek sliznice dýchacích cest a exokrinního pankreatu. To přispívá ke správné hydrataci mukoidních sekretů.  
U cystické fibrózy je resorpce Cl- i Na+ z lumen dýchcích cest i žlázek slinivky břišní porušena, dochází 
k zvyšování jeich koncentrace a tím k snížené hydrataci mukoidního sekretu (ke zvýšení viskozity), což vede 
k chronické obstrukci dýchacích cest a vývodů exokrinních žlázek pankreatu. Rovněž koncentrace NaCl v potu 
se zvyšuje (nad 60 mmol/l).  
 
(B)Iontové kanály, nevyžadující energii pro přenos; přenášené ionty postupují 
s koncentračním gradientem a elektrochemickým spádem. Rychlost transportu se pohybuje 
řádově 107-108 iontů/s. Příkladem je přenos hlavních buněčných iontů Na+, K+, Ca++ a Cl- 
podle koncentračního spádu. Rozdílný koncentrační gradient vytváří rozdílný  
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elektrochemický potenciál na různých stranách membrány, což umožňuje řadu biologických 
procesů jako je vedení elektrického impulsu axonem nervových buněk, iniciace kontrakce 
svalových buněk nebo navození sekrece exokrinních buněk pankreatu nebo žaludeční sliznice.  
Obr.: Schéma účinku přenašečového proteinu a kanálového proteinu 

© Espero Publishing, s.r.o.

 
       Iontové kanály jsou allosterické proteiny, jejichž konformace je regulována různými typy 
podnětů. V přírodě se vyskytuje více než 75 různých iontových kanálů a jejich seznam není 
ukončen. Podstatou všech jsou glykoproteiny, které obsahují několik α-helikálních oblastí 
v transmembránové části a volné hydrofilní řetězce pronikající jednak do cytoplasmy, jednak 
na druhém konci do extracelulárního prostoru. Jakožto allosterickýí protein existuje iontový 
kanál ve dvou nebo více konformacích jako je stav krátkého ale stabilního otevření a zavření, 
což může být navozeno různými podněty: (a) změnou v transmembránovém potenciálu 
(voltage-gated) nebo vazbou ligandu na extracelulární oblast (ligand-gated receptor),  
(b) vazbou neurotransmiteru (acetylcholin) na extracelulární oblast, (c) vazbou interního 
mediátoru jako je nukleotid (intracelulární mesenger) nebo ion na cytoplasmatickou oblast, 
(d)  mechanický podnět (tah) způsobený pohybem membrány napojenou na cytoskeletová 
filamenta.  
Napěťově řízené iontové kanály jsou odpovědné za šíření elektrických impulsů na dlouhé 
vzdálenosti v nervech a ve svalstvu. Nervový impuls tvoří vlna přechodné depolarizace 
membrány, postupující podél nervové buňky, zvaná akční potenciál. Membránový potenciál 
vzniká už velmi nepatrnou změnou koncentrace iontů na obou stranách membrány. Akční 
potenciál je důsledkem přechodné změny permeability mebrány pro ionty Na+, za nimiž ve 
zlomku milisekundy následuje přechodné zvýšení permeability pro K+. Tyto změny 
permeability jsou možné proto, že membránu axonu prostupují napěťově řízené kanály. Když 
nervový impuls dojde k danému okrsku buněčné membrány neuronu, zvýšení membránového 
potenciálu vyvolá přechodné otevření kanálu pro ionty Na+, které začnou difundovat do 
buňky rychlostí  asi 6000 iontů/ms na 1 kanál. Když se depolarizační vlna posune dál, kanály 
Na+ se uzavřou a otevřou se kanály pro K+; tím se membrána hyperpolarizuje. Následuje pak 
krátký úsek, v němž se kanály K+ uzavírají, a na membráně se ustaví zase klidový potenciál.  
Existují neurotoxiny, které brání funkci napěťově řízených kanálů. Jedním z nich je 
tetradotoxin, který blokuje (uzavře) Na+-kanál a působí tak jako velice účinný paralytický 
jed. Vyskytuje se v jednom druhu ryb (Tetraodon), známých zejména v Japonsku. Tyto 
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kanály blokuje také saxitonin, který mohou obsahovat mořští měkkýši (kupř. ústřice), když se 
vyskytne tzv. červený příliv, v kterém jsou značně pomnoženy mořské obrněnky (součást 
planktonu). Soudí se, že oba toxiny působí specificky na aniontovou karboxylovou skupinu 
při ústí Na+- kanálu na vnější straně buňky. 
Ligandem řízené iontové kanály jsou necitlivé vůči změnám napětí, ale otvírají se 
nekovalentní, reverzibilní vazbou s chemickým ligandem. Umožňují kupř. rychlou 
komunikaci mezi různými neurony nebo mezi neurony a svalem nebo žlázovými buňkami 
prostřednictvím synapsí.  
Existuje ještě další forma iontových kanálů, a to mezerový spoj (gap junction), který 
umožňuje průchod iontů mezi sousedními buňkami, aniž by vstoupily do extracelulárního 
prostoru.  
(C) Transportérové (přenašečové) proteiny umožňující kupř.  usnadněnou difuzi, kdy na   
základě konformační změny trasportního proteinu dojde k přenosu trasportované molekuly 
nebo iontu s mnohem větší rychlostí (102-104 molekul/s) než při volné difuzi. Příkladem je 
transport glukosy do erytrocytu, který probíhá podle enzymové kinetiky, tzn. že má 
transportní maximum (Vmax), kterého je dosaženo, když je koncentrační rozdíl mezi 
vnějškem a vnitřkem buňky největší. Rychlost přenosu je saturovatelný proces Transport je 
umožněn konformační změnou proteinu transportéru navozenou vazbou přenášené molekuly 
na extracelulární doménu přenašeče. 
Obr.: Rozdíl mezi volnou difuzí a usnadněnou difuzí 
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Je možno rozlišit 3 typy transportérů, provádějících: (a) uniport, (b) symport, (c) antiport.  
Při uniportním transportu prostupuje membránou jen jedna molelula v jednom směru na 
základě koncentračního spádu; naproti tomu symportové nebo antiportové transportéry 
katalyzují prostup jednoho iontu nebo molekuly proti koncentračnímu spádu (tedy za potřeby 
energie) a současně prostup druhého iontu (molekuly) ve stejném nebo opačném směru podle 
koncentračního gradientu. Jde tedy o spřaženou reakci energeticky náročnou s reakcí bez 
potřeby energie. Symportérům a antiportérům se proto někdy říká aktivní transportéry, ale na 
rozdíl od iontových pump, není u nich energie získávána hydrolýzou ATP.  
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Tři typy transportu přenašečovými proteiny

© Espero Publishing, s.r.o.

 
Poznámka:  
Výrazná dehydratace a demineralizace organismu profúzními průjmy při infekci Vibrio cholerae je způsobena 
účinkem choleratoxinu. Je to protein o 87 kDa, složený ze 6 podjednotek  (AB5). Na povrchu enterocytu se 
naváže na receptorový gangliosid GM1, který umožní endocytózu toxinu do cytosolu. Do enterocytu však 
vstupuje pouze část A-podjednotky (fragment A1), vzniklý hydrolýzou a redukcí disulfidových vazeb. Tento 
fragment choleratoxinu pak katalyzuje přenos ADP-ribosylu z NAD+ na argininový postranní řetězec Gsα 
komplexu G-proteinu. Dochází tak k aktivaci adenylátcyklasy, ale komplex s navázaným ADP-ribosylem není 
schopen hydrolysovat GTP. V důsledku toho zůstává adenylátcyklasa trvale aktivována, čímž vzniká trvalý 
nadbytek cAMP (až 100-násobný), což vede v konečném důsledku k trvalému otevření iontového kanálu, kterým 
se ztrácí velké množství Na+, Cl- a hydrogenkarbonátu z enterocytů do lumen střeva.  
 
Kotransport katalyzovaný symportéry a antiportéry 
Buňky musí často importovat do svého nitra látky jako je glukosa nebo aminokyseliny proti 
koncentračnímu gradientu. K tomu potřebují energii, která je uložena v transmembránovém 
gradientu Na+ nebo H+. Tak energeticky výhodný přesun Na+ do buňky (kotransportovaný 
ion)  podle koncentračního spádu nebo na základě rozdílu membránového potenciálu je 
spřažen s přesunem glukosy nebo aminokyselin (transportovaný ion). Takto se děje kupř. 
vstřebávání glukosy a aminokyselin z lumen střeva do krevního oběhu. Jsou k tomu potřeba 
dva druhy transportérů: Jeden umístěný na apikální membráně enterocytu, 2Na+-1glukosa 
symportér v mikrovilové membráně, umožňující transport 2 iontů Na+ spolu s 1 molekulou 
glukosy z lumen do nitra buňky (koncentrační gradient a transmembránový potenciál udržuje 
Na+/K+-ATPasová pumpa v bazolaterální membáně), druhý na bazolaterální membráně  
(transport z enterocytu do krevní cirkulace) zprostředkovaný usnadněnou difuzí pomocí 
glukosového  uniporteru. Podobným způsobem jsou vstřebávány aminokyseliny.  
Volná energie (∆G) tohoto kotrasporního systému byla vypočítána na hodnotu –6 kcal/mol, 
což představuje možnost až 30 000-násobného zahuštění glukosy v enterocytu.  
Podobný kotransport Na+-glukosa existuje v renálních tubulárních buňkách reabsorbujících 
glukosu profiltrovanopu do glomerulového filtrátu zpět do krevního oběhu. První část 
tubulárních epitelií má jiný typ Na-glukosového symportéru, který přenáší glukosu proti 
relativně malému koncentračnímu gradientu; jde o one-sodium/one-glucose symportér, který 
může navodit koncentraci glukosy v buňce asi 100-násobně vyšší než mimo ni.V další části 
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nefronu je proto účinější symportér, stejný jako v enterocytech, tj. two-sodium/one-glucose 
symportér.  
Absorpce vitaminu C a jeho distribuce v organismu se děje prostřednictvím dvou Na+/C-
vitamin symportérů (SVCT1 a SVCT2). SVTC1 je lokalizován předvším v epitelových 
buňkách sliznice tenkého střeva nebo renálních tubulů, kde se odehrává největší část 
transportu; SVTC2 je v buňkách tkání, které vyžadují specifický přísun vitaminu C jako jsou 
neurony nebo buňky endokrinních orgánů 
Na+/Ca2+-antiportér je v srdečním svalu, kde je hlavním transmembránovým proteinem 
zprostředkovávajícím vypuzování Ca2+ a umožňujícím vytvářet velmi nízkou koncentraci 
Ca2+ v cytosolu (10 000-násobný rozdíl). Pro přesun jednoho iontu Ca2+ je potřeba antiportu 
tří iontů Na+. Hnací sílou tohoto antiportéru je Na+/K+-pumpa udržující intra- a extracelulární 
koncentrační gradient pro Na+. Na rozdíl od epitelových buněk, kardiomyocyt nemá 
polarizované uspořádání sarkolemy a antiportér i pumpa jsou různě vedle sebe. Léky jako 
digoxin zvyšují svalovou sílu při kontrakci myokardu, čehož se užívá při léčení městnavé 
srdeční vady. Primární účinek tohoto léku (stejně jako ouabainu) spočívá v inhibici Na+/K+-
ATPasy. 
Cl-/HCO3

-- aniontový antiportér je lokalizován v band 3-proteinu erytrocytové membrány.  
 
    Jiným typem přenašečových proteinů, usnadňujících transport molekul vody přes 
erytrocytovou membránu nebo buňky renálních tubulů jsou aquaporiny.  
Aquaporiny tvoří rodinu proteinů specializovaných na transport vody přes membrány řady 
epiteliálních buněk. Odhadovaná selektivní permeabilita jednoho kanálu pro vodu (nikoli však 
pro ionty nebo malé molekuly) je 3,9.109 molekul vody za sekundu. V literatuře se můžeme 
setkat se synonymy vodní kanál (water channel of collecting duct, channel-forming integral 
protein) a také se zkratkami AQP, AQP CD, CHIP a CHIP28. Rozlišují se jednotlivé typy 
označované aquaporin 1-5. 
Aquaporin - 1  
Synonymem může být AQP-1, AQP-CHIP, méně používané synonymum pro AQP-1 je 
CHIP28 (podle molekulové hmotnosti 28 kD). Nejdříve byl zjištěn v erytrocytech  
a proximálním renálním tubulu. V erytrocytech je exprese AQP-1 součástí antigenů krevních 
skupin. V ledvinách zprostředkovává reabsorpci vody v proximálním tubulu. Podílí se na 
sekreci tekutin s vysokým obsahem vody, zajišťuje homeostázu vody cerebrospinálního 
prostoru a v plicích, je lokalizován v žlučovodech a v descendentní části tenkého raménka 
Henleovy kličky. Vyskytuje se v očních strukturách (v endotelu rohovky, epitelu čočky  
a duhovky, v ciliárním epitelu). Poruchy exprese v oku se dávají do souvislosti s rozvojem 
glaukomu a katarakty. Byl prokázán dále u primárního karcinomu ledviny, který může 
hypoteticky pocházet z buněk proximálního tubulu nebo sestupného raménka. Další 
patologickou situací, kde byl AQP-1 prokázán, jsou polycystické ledviny (autosomálně 
dominantní forma), AQP-1 se vyskytuje v epiteliální výstelce asi 80% cyst. V porovnání  
s touto četností byl AQP-2 zjištěn v cystách 10x méně častěji.   
Aquaporin - 2 (AQP 2) 
Jako synonyma se používají pojmy AQP-2 nebo AQP-CD. Umožňuje zvýšení prostupnosti 
sběrného kanálku pro vodu pod vlivem ADH, který stimuluje jeho membránovou expresi  
v přítomnosti intaktních V2 receptorů pro ADH. Exprese mRNA AQP sběrného kanálku byla 
významně zvýšena již po 6 hodinách od aplikace DDAVP krysám, podobně byla zvýšena také 
u experimentálně navozené cirhózy. Expresi lze blokovat použitím antagonisty vazopresinu, 
resp. antagonistou V2 receptorů, diuretikem OPC-31260. Genetické vady syntézy AQP-2 
vedou k nefrogennímu diabetu insipidu. Podle nových zjištění se totiž geneticky podmíněný 
nefrogenní diabetes insipidus rozpadá na dvě skupiny: 
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(a) nefrogenní diabetes insipidus vázaný na X-chromosom v oblasti Xq28, porucha genu pro 
receptor argininu-vasopresinu V2 (AVPR2), renální i extrarenální odpověď na DDAVP chybí 
(b) autosomálně recesivní nefrogenní diabetes insipidus, porucha genu pro AQP-2 
(vazopresin-senzitivní vodní kanál, AQP2). Renální odpověď na DDAVP samozřejmě chybí, 
je však zachována extrarenální odpověď na podání DDAVP (zvýšení fibrinolytické  
a hemodynamické odpovědi).  
Vylučování AQP-2 močí se považuje za perspektivní marker schopnosti tubulů reagovat na 
ADH. Při dehydrataci byla zjištěna u normálních jedinců koncentrace AQP-2 11,2 
(směrodatná odchylka 2,2) pmol/mg kreatininu a při rehydrataci se snížila na 3,9 (směrodatná 
odchylka 1,9) pmol/mg kreatininu. Po podání DDAVP kontrolním osobám se zvýšila 
koncentrace AQP-2 v moči z 0,8 (směrodatná odchylka 0,3) na 11,2 (1,6) pmol/mg 
kreatininu.  
Aquaporiny 3, 4 a 5 
Aquaporin-3 je lokalizován v bazolaterální membráně sběrných kanálků a umožňuje výstup 
reabsorbované vody. Aquaporin-4 se vyskytuje převážně v mozku a zajišťuje reabsorpci 
likvoru. Osmoregulaci ovlivňuje tím, že funguje jako hypotalamický osmoreceptor řídící 
syntézu ADH a podílí se rovněž na regulaci mozkového edému. Zjištěn byl také v žaludku, 
plicích a kosterním svalu. V žaludku se AQP-4 podílí na osmotické regulaci sekrece 
pepsinogenu (hlavní buňky) a kyseliny chlorovodíkové (parietální buňky). Aquaporin-5 se 
vyskytuje hlavně ve slinných a slzných žlázách a v alveolárním epitelu plic.  
 
Příklady dalších membránových proteinů: 
Receptor PTH/PTHLH (PTHR1) a receptor PTH (PTHR2) 
Parathyroid hormone receptor 1 a 2 (PTHR1, PTHR2) 
PTHR1: OMIM 168468 (Gene Map Locus: 3p22-p21.1, ev. 3p21.3-p21.2) 
PTHR2: OMIM 601469 (Gene Map Locus: 2q33) 
Receptor pro PTH existuje ve dvou variantách: PTHR1 (společný pro PTH a PTHLH)  
a PTHR2 (selektivní receptor pouze pro PTH).  
PTHR1 
Společný receptor pro  PTH (parathyrin) a  PTHLH (parathyrinu-podobnému hormonu 
(parathormone-related protein). Vyskytuje se v kosti, ledvině, mozku a pankreatu. Je spojen  
s G-proteinem, aktivací receptoru se stimuluje adenylcyklasa a fosfolipasa C. Receptor má 
585 aminokyselin, 7 transmembránových helixů a extracelulární kličky. Existuje homologie 
s receptorem pro kalcitonin a sekretin.  
Kontaktními body komplexu PTH(1-34)-PTH/PTHLH receptor jsou Ser1 PTH(1-34)  
a Met425 receptoru a Lys13 PTH(1-34) a Arg186 receptoru. Vazbu N-terminální části 
molekuly PTH(1-34) k receptoru zajišťuje kapsa tvořená třetím, čtvrtým a šestým 
transmembránovým helixem a druhou a třetí extracelulární kličkou receptoru. Střední část 
PTH(1-34) se přikládá mezi první extracelulární kličku a N-terminální část receptoru blízko 
prvního transmembránového helixu. C-terminální část PTH(1-34) vytváří řadu interakcí mezi 
hormonem a receptorem, které jsou hydrofóbní i hydrofilní. Vazba mezi receptorem a PTH 
(1-34) je prakticky totožná s vazbou mezi receptorem a PTHLH(1-34). 
PTH/PTHLH receptor zprostředkovává působení PTH a PTHLH na cílové tkáně, v případě 
kosti na osteoblasty (kde jsou zejména receptory přítomny) a teprve sekundárně dochází  
k osteoklastické rezorpci. Stimulací receptoru (například při Jansenově metafyzeální 
chondrodysplázii, vrozené konstituční aktivitě receptoru), dochází na osteoblastech ke zvýšení 
počtu a aktivitě osteoblastů a zvýšení anabolismu trabekulární kosti, zvyšuje se alkalická 
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fosfatasa, roste produkce osteopontinu a kolagenasy 3. K podobným jevům dochází 
endostálně, ale periostálně převládá osteoklastická resorpce (při snížení osteoblastické 
aktivity). Výsledkem trvalé stimulace receptorů je zvýšení hustoty trabekulární kosti a pokles 
tlouštky kortikální kosti .  
PTHR2 
Receptor spojený s G-proteinem, selektivní pro PTH. Má 7 transmembránových domén, patří 
do sekretinové rodiny receptorů s homologií sekvence aminokyselin 30 – 70 %. Sekvenční 
homologie s PTHR1 je pro 51 % aminokyselin. Selektivitu vazby pro PTH zajišťuje  
N-terminální část polypeptidu a třetí extracelulární doména. PTHR2 se vyskytuje v mozku, 
pankreatu, testis a placentě. Význam PTHR2 není objasněn. 
Jansenova metafyzeální chondrodysplázie 
Murk Jansen metaphyseal chondrodysplasia 
OMIM 156400  
Autosomálně dominantní kostní choroba způsobená aktivující mutací receptoru PTH/PTHLH se zvýšenou 
konstituční aktivitou receptoru a akumulací cAMP v kosti a ledvině s celoživotní hyperkalcémií, supresí syntézy 
PTH (normální nebo nedetegovatelné koncentrace) a nezvýšeným PTHLH. Projevuje se trpaslictvím s krátkými 
končetinami, zvýšením objemu trabekulární kosti ze zvýšení počtu a aktivity osteoblastů v trabekulární kosti, 
snížením tlouštky kortikální kosti z osteorezorpce při zvýšení počtu a aktivity osteoklastů a fibrózou kostní 
dřeně. Při zvýšení osteorezorpce trabekulární kosti není odpovídající zvýšení osteoformace. Kromě 
hyperkalcémie je hyperkalciurie, hypofosforémie, zvýšení 1,25-dihydroxyvitaminu D, zvýšená renální exkrece 
fosfátů, zvýšený cAMP a hydroxyprolin v moči. Pro rozvoj choroby s akumulací cAMP jsou nejdůležitější 
pozice 223 (substituce argininem nebo lysinem) a 410 (více možných substituentů). 
Alelové varianty (PTHR1 OMIM 168468) 
Existuje choroba s opačnými (zrcadlovými) projevy (pokročilé enchondrální vyzrávání kosti), tzv. 
Blomstrandova chondrodysplázie (OMIM 215045). 
Glykoforin A (Glycophorin A) 
Transmembránový integrální protein (131 aminokyselin) membrány erytrocytů, který má 
jeden transmembránový helix (23 nepolárních aminokyselin, pozice 73 – 95), N-terminální 
receptorovu extracelulární doménu s přibližně stovkou sacharidových zbytků na 16 
vazebných hydroxylových skupinách threoninu a serinu mezi 2. a 50. aminokyselinovým 
zbytkem a C-terminální intracelulární doménu. Molekula je výrazně asymetrická s větší částí 
lokalizovanou extracelulárně. Sacharidy se intracelulárně nevyskytují. Glykoforin je spojen 
prostřednictvím band-4.1 proteinu se spektrinem a aktinem erytrocytárního cytoskeletu. Jeho 
funkce není zcela jasná.  
Band-3 protein 
Aniontový kanál, přenašeč Cl- a HCO3

- přes membránu erytrocytu. Jedná se o integrální 
protein z identických podjednotek (homodimér nebo homotetramér) s molekulovou hmotností 
přibližně 95 000, každá podjednotka má pravděpodobně 12 – 14 transmembránových helixů. 
Na cytosolové doméně transportéru je navázána glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa. 
Prostřednictvím ankyrinu je připojen ke spektrinu. Jeho mutace vedou k hereditární 
sférocytóze (např. mutace Praha, Příbram). 
Ankyrin 
Periferní protein membrány erytrocytu, zajišťuje propojení spektrinu (protein membránového 
cytoskeletu) a aniontového kanálu (band-3 protein).  
 
Spektrin 
Hlavní protein cytoskeletu erytrocytu, složený ze 2 řetězců, z nichž každý je složen přibližně 
ze 100 podjednotek. Podjednotky α a β jsou složeny ze 106 aminokyselinových zbytků 
uspořádaných do tří α-helixů. V cytoskeletu se vyskytuje jako tetramér α2β2. Udržuje 
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bikonkávní tvar erytrocytů. Propojen s band-3 proteinem prostřednictvím ankyrinu a přes 
band-4.1 protein je vázán na transmembránový integrální glykoforin a aktinová vlákna. 
Obr.:Schéma organizace hlavních membránových a cytoskeletových proteinů  
          v erytrocytu 

glykoforin
Band 3 (dimer)

spektrin

Band 4
adducin

thrombomodulin

Aktin
Tropomyosin

Membrána
erytrocytu

 
Poznámka:  
Skelet erytrocytové membrány je zodpovědný za její tvar. Bikonkávní diskoidní tvar normálních erytrocytů 
umožňuje velmi rychlou difuzi kyslíku k molekulám hemoglobinu, které nejsou od povrchu buňky dále než  
1 µm. Okrajové a prohloubené oblasti však nezaujímají na membráně erytrocytu pevné místo. Membrána se 
posunuje, ale její tvar se přitom udržuje. Tato obdivuhodná mechanická vlastnost membrány erytrocytů je dána 
submembránovou sítí proteinů. Fluidita a pružnost, kterou membránám erytrocytů propůjčuje membránový 
skelet, má důležité fyziologické důsledky. Aby se erytrocyty krevním proudem dostaly i přes nejtenčí kapiláry, 
musí být membrána erytrocytů s jejím skeletem v podstatě tekutá a snadno deformovatelná. Na membránovém 
skeletu erytrocytů se podílí ze dvou třetin protein nazvaný spektrin, který svojí zvláštní konformací vytváří 
podpůrnou síť membrány a spolu s jiným proteinem - ankyrinem a dále proteinem svalových vláken - aktinem 
udržují bikonkávní tvar lidského erytrocytu. 
U hereditární sférocytózy  postižení jedinci, kteří mají kulovité červené krvinky, relativně křehké a neohebné, 
trpí hemolytickou anemií, protože jejich červené krvinky při průchodu slezinou, která odstraňuje staré 
erytrocyty, které ztratily svoji pružnost, je předčasně degraduje. Příčina tkví ve snížené produkci spektrinu a ve 
tvorbě abnormálního spektrinu, který se váže se sníženou aktivitou na membránový protein  pruhu 4.1. nebo 
tento protein není vůbec přítomen („pruhy" - rozumí se frakce na SDS-polyakrylamidové gelové elektroforéze 
extraktu erytrocytové membrány). 
 
 
4. ORGANELY a další komponenty 

Organely jsou pro eukaryota příznačné, především buněčné jádro, které jim dalo jméno 
(καρυον = jádro). Organely obdařené membránou (vnitřní membrána) vznikly v průběhu 
vývoje eukaryontních buněk. Zatímco prokaryota vystačila s jedinou plasmatickou 
membránou, která stačila plnit všechny funkce vázané na membránu jako je produkce 
ATP nebo syntéza lipidů, u eukaryot, které jsou 1000 až 10 000krát větší, byl povrch 
membrány nedostatečný, protože tak velké buňky mají malý povrch vzhledem ke svému 
objemu. Z toho důvodu bylo nutno povrch, na němž probíhají vitální buněčné funkce, 
zvětšit vytvořením vnitřních membrán obklopujících různé organely.  To se vyvíjelo 
dvojím způsobem: Membrány  buněčného jádra a membrány endoplasmatického retikula, 
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Golgiho aparátu, lyzosomů  a endosomů pravděpodobně vznikly invaginací plasmatické 
membrány. Jsou součástí tzv. endomembránového systému. Vnitřek těchto organel  
(s výjimkou jádra) velmi úzce komunikuje jak spolu  vzájemně tak i s vnějškem buňky,  
a to prostřednictvím malých váčků oddělujících se od těchto organel a splynuvších 
s jinými. Membrány mitochondrií (a chloroplastů) vznikly jinak, protože tyto organely se 
vytvořily v průběhu fylogeneze pohlcením (endocytózou) aerobních bakterií nebo 
primitivních fotosyntetických organismů (sinic?) eukaryontní buňkou. Mají proto vnější 
membránu, která odpovídá původní plasmatické membráně eukaryontní buňky a liší se 
tak svými vlastnostmi od vnitřní membrány, která pochází  z bakterií 
nebofotosyntetických prokaryot.  

Obr. : Obecné schéma morfologických komponent buňky 

 
4.1. Jádro (nucleus) 
    Buněčné jádro eukaryot je místem uložení a replikace genetického materiálu tj. 
organelou složenou z DNA a chromosomálních  proteinů. Jádro také řídí produkci RNA. 
Je obaleno dvojitou membránou (nukleární obal); mezi oběma membránami je   úzký 
prostor (perinukleární prostor) o šířce 20 – 40 nm. Vnitřní a vnější membrána je spojena 
nukleárními póry, které umožňují otevřené propojení mezi nukleoplasmou  
a cytoplasmou. Každý pór je obklopen osmi velkými multiproteinovými granulemi, tzv. 
komplexem nukleárního póru. Nukleární obal je dynamická struktura; může se rychle 
zvětšit nebo naopak stáhnout, podle aktivity jádra a  stadia buněčného cyklu.  
Nukleoplasmatická strana vnitřní jaderné membrány je potažena tzv. nukleární laminou, 
což je fibrózní síť složená z proteinů zvaných lamininy. Tato síť v době mitózy podléhá 
fosforylaci, což pak navodí rozpad nukleárního obalu. 
Jádro typické lidské buňky má průměr 5-8 µm a obsahuje 46 megamolekul DNA,  
o celkové délce v rozvinutém stavu asi 2 m. (Pro srovnání je to jako tenisový míček 
obsahující 20 km velmi tenké nitě). DNA je u člověka rozdělena na 22 párů homologních 
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chromosomů (autosomy) a 2  chromosomy nehomologní (gonosomy). Vlákna 
dvoušroubovice DNA jsou stočena kolem specifických proteinů – histonů. Komplex 
DNA s těmito proteiny se nazývá chromatin. Toto sbalení, vytvářející klubíčka a smyčky, 
představuje vyšší úroveň organizace, která umožňuje snadnou interakci s enzymy  
a dalšími proteiny, které se podílejí na funkcích jádra jako je replikace, transkripce nebo 
oprava DNA. V metafázi mitózy se chromosomy kondenzují (mitotické chromosomy), 
jsou od sebe odděleny a dostávají typický tvar, takže je možné jejich mikroskopický 
obraz seřadit podle velikosti a vzhledu a stanovit tzv. karyotyp. Jinak (v interfázi) je 
vlákno DNA despiralizováno a chromosomy jsou těžko rozeznatelné. Lze však na tomto 
vlákně po natrávení spojovacích částí DNA (nukleasou) rozlišit tzv. nukleosomy, 
obsahující uprostřed komplex  osmi molekul histonů, obtočený 146 nukleotidy 
dvoušroubovice DNA.  
Úsek polynukleotidového řetězce DNA, který kóduje informační RNA a tím sled 
aminokyselin v polypeptidovém řetězci tvořeného proteinu, je elementární jednotkou 
dědičné informace – gen. Kompletní informace o vytvoření celého organismu je genom. 
Genom u člověka obsahuje asi 30 000 – 35 000 genů, což je jen 2 až 3 krát více než mají 
genomy jednodušších bezobratlích organismů (muška octomilka má asi 14 000 genů). 
Obsah genů na jednotlivých lidských chromosomech je velmi nerovnoměrný: Nejvíce 
genů má chromosom 1 (3000) nejméně pohlavní chromosom Y (250).  
Gen má jednak úseky kódující – exony (asi 30%) a úseky nekódující – introny (asi 
70%).  Informace pro syntézu proteinů je v genomu značně fragmentována a rozptýlena  
v nadbytku DNA, jejíž význam není objasněn. Do RNA je přepisována jen asi 1/3 
lidského genomu. Exony genů kódujících proteiny tvoří přitom ale méně než 1,5% 
celkové DNA. Polovina z nekódující DNA, tedy ze zbývajících 98,5% genomu, je 
tvořena různými typy opakujících se (repetitivních) sekvencí. Většina je produktem 
reverzní transkripce, při níž je podle matrice nějaké  RNA, vyskytující se v buňce, 
tvořena nová DNA, která se začlení do genomu. Repetitivní sekvence hrají 
pravděpodobně důležitou úlohu v evoluci genů a genomů.  Třetinu repetitivních sekvencí 
tvoří tzv. satelitní DNA, další část pak tzv. transposomová DNA, která se může uvolňovat 
a přemísťovat; její elementy urychlují evoluci genomu vytvářením nových exonů  
a mohou též participovat na samovolných mutacích.  
Genomy žádných dvou jedinců, kromě monozygotních dvojčat, nejsou identické. 
Individuální variabilita sekvence DNA u člověka dosahuje asi 0,1%. Vyšetření variability 
genomu označované jako polymorfismus SNP (single nucleotide polymorphism) je velmi 
důležité jak pro další analýzu genomu, tak zejména pro individuální rozdíly  
v predispozici k různým chorobám.  
I když každá i diferencovaná buňka obsahující jádro nese kompletní genetickou 
informaci, která za vhodných podmínek může založit vývoj celého jedince, normálně 
tvoří kromě proteinů zajišťujících vitální funkce buňky pouze proteiny pro buňku a její 
činnost charakteristické a nikoliv proteiny příznačné pro buňku jiného typu (kupř. 
retikulocyty tvoří hemoglobin, který v jiných buňkách nevzniká). To je umožněno 
mechanismy kontrolujícími expresi genu – tzv. proteiny – strážci pořádku (housekeeping 
proteins), kódovanými příslušnými specifickými geny. Tyto proteiny zahrnují většinu 
strukturálních proteinů cytoskeletu, chromosomů, Golgiho aparátu, endoplasmatického 
retikula; dále to jsou ribosomální proteiny a enzymy základních metabolických drah. 
Eukaryontní buňka má 4 regulační stupně, kterými expresi genomu řídí; mezi ně patří  
(a) kontrola transkripce pomocí specifických proteinů, (b) kontrola tvorby mRNA,  
(c) kontrola translace, (d) kontrola aktivity proteinu.  
Buněčný cyklus zajišťuje plnohodnotnou duplikaci celulárních komponent a jejich 
rozdělení do dvou buněk dceřiných, která je  realizována sledem přísně řízených, na sebe 
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navazujících událostí. Celý proces je realizován dvěma skupinami genů a jejich 
proteinových produktů: (1) Geny, jejichž produkty jsou nezbytné pro postup jednotlivých 
fází  buněčného cyklu a (2) geny, jejichž proteiny hlídají, zda průběh příslušných událostí 
je adekvátní a kompletní, a v případě, že není, je umožněno zastavení procesu, aby mohla 
být chyba opravena, a nezdaří-li se to, je navozen zánik buňky (apoptóza). Ztráta kontroly 
nad buněčným cyklem nemusí však vždy vést k ukončení života buňky, ale může dojít  
k její přeměně na buňku  nekontrolovaně se replikující - buňku nádorovou. Telomery jsou 
opakující se sekvence hexanukleotidu (TTAGGG 5′→3′) na koncích DNA (u člověka 
několik set až několik tisíc).  Tvoří jakési čepičky na koncích lineární DNA ve formě 
komplexu se specifickými DNA-vazebnými proteiny. Tyto proteiny (TRF 1 a TRF 2), 
které specificky rozpoznávají sekvence TTAGGG, hrají důležitou úlohu při ochraně 
telomer. TRF 1 reguluje délku telomer inhibicí jejich elongace, když délka dosáhne 
kritické hodnoty; TRF 2 potlačuje fuzi mezi chromosomy (konec ke konci) a tak 
stabilizuje jejich konce. U člověka mají telomery délku 8-14 kb. Telomera končí 
jednovláknovým segmentem, který je zavěšen přes konec dvoušroubovice DNA. 
Jednovláknový segment má kvadruplexové uspořádání (topologii), v němž hrají 
propojovací úlohu jednovalenční ionty (K+ nebo Na+).   
Při každém dělení buňky dochází ke zkrácení DNA o koncovovou telomeru. To je možné 
jen do určitého počtu (běžná buňka prodělává maximálně v průměru 60 - 100 buněčných 
cyklů); když je dosaženo zkrácení na určitou délku, dělení buňky se zastaví. Tento 
fenomén má funkci „molekulových hodin“, limitující životnost jednotlivé buňky. Některé 
typy buněk (buňky zárodečné, embryonální nebo kmenové) musí mít mechanismus, který 
tyto „hodiny“ opět resetuje. To se děje obnovou telomerových sekvencí působením 
specifického enzymu – telomerasy. Telomerasy jsou specializované reverzní transkriptasy 
(RNA-dependentní DNA-polymerasy). Aktivní katalytické centrum tvoří komplex RNA-
podjednotka - hTR (human  Telomerase RNA) a specická proteinová podjednotka - 
hTERT (human Telomerase Reverse Transcriptase). Telomerasový enzymový komplex je 
přítomen v zárodečných buňkách a časných embryonálních buňkách, které si tak udržují 
„nesmrtelnost". Ve většině somatických buněk jsou však v inaktivním stádiu. U asi 90%  
buněk nádorových však dochází k jejich reaktivaci a tím k udržování délky telomer a tedy 
k možnosti neustálého dělení (nesmrtelnosti). 
Putování proteinů a RNA mezi jádrem a cytoplasmou probíhá prostřednictvím komplexů 
nukleárních pórů, což jsou velké supramolekulové struktury, vytvářející otvory  
v jaderném obalu. Předpokládá se, že nejméně 10 milionů molekul proteinů a mRNA 
vstupuje a vystupuje z buněčného jádra za 1 minutu. Nukleo-cytoplasmatický transport je 
velmi důležitým krokem v signalizační kaskádě vedoucí ke genové expresi, protože 
aktivita transkripce je často regulována vstupem cytoplasmatických regulačních molekul 
do jádra (kupř. signálních proteinů a transkripčních faktorů); při syntéze proteinů na 
ribosomech je nutný přenos genetické informace (translace) prostřednictvím mRNA  
z jádra do cytoplasmy. Nukleocytoplamatický transport řady proteinů a mRNA se děje 
pomocí kyvadlových transportních receptorů rodiny importin/exportin/karyoferin. 
Příkladem je nukleární vstupní receptor – importin-β, který odpovídá za transport 
proteinů s jaderným lokalizačním signálem sekvence bohaté na „klasické" bazické 
aminokyseliny, který se váže na importin-β prostřednictvím importinových adaptorů  
a nukleární výstupní receptor CRM1/exportin1, který se váže přímo na proteiny v úseku 
bohatém na leucin. Nukleární transportní receptory se pohybují skrz komplex nukleárních 
pórů (NPC) přeskakováním přes sérii nukleoporinů  obsahujících specifický, opakující se 
sekvenční motiv (Phe-Gly-diaminokyseliny). Směr nukleárního transportu je regulován 
malou GTPasou Ran, která se přímo váže na nukleární transportní receptor. Ran 
moduluje navázání přenášené molekuly na nukleární transportní receptory. Ran také hraje 
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roli v dalších funcích jádra resp. chromosomů jako je kupř. uspořádání mitotického 
vřeténka. Nukleotidový stav Ran, stejně jako jeho interakce s efektorovými molekulami 
je řízena řadou různých proteinů: RanBP1, RanBP2, RanBP3.  
Komplex nukleárních pórů je vsazen do nukleárního obalu přichycením k lamina 
nuclearis, což je síť intermediárních filament (laminy), které lemují vnitřní stranu 
nukleární membrány a poskytují úchytky pro chromatin. Lamina je přichycena 
k nukleární membráně řadou integrálních membránových proteinů jako je LAP1, LAP2  
a emerin. Alterace určitých proteinů nukleární laminy (lamin A a emerin) je sdružena 
s Emery-Dreifussovou muskulární dystrofií. Je zřejmé, že lamina hraje důležitou úlohu 
v organizaci chromatinu, která je důležitou složkou v mechanismu exprese genů.  
 

    Zachování integrity genomu má pro buňku životně důležitý význam. DNA je však 
neustále vystavena účinku řady exogenních i endogenních faktorů, které ji mohou poškodit. 
Pro zachování její strukturální kontinuity je pro důležitý opravný mechanismus, který objeví 
nežádoucí změny v sekvencích nukleotidového řetězce, odstraní je a opraví.  
Přítomnost abnormální baze v DNA je rozpoznána DNA-glykosylasou, která katalyzuje 
hydrolytické štěpení N-glykosylové vazby spojující cukr s bazí. Excise poškozené baze dá 
vzniknout místu v sekvenci bez purinu anebo pyrimidinu (apurinic/apyrimidinic site = AP).. 
V tomto místě začne následně působit endonukleasa (HAP1/APE), která rozštěpí 
fosfodiesterový skelet. Oprava baze (vytvoření a vložení správné baze) je pak realizována 
komplexem složeným z XRCC1, DNApolβ a DNA-ligasy III.  
Dojde-li při pokození DNA k narušení vlákna a ztrátě baze nebo bazí, pak poškozené místo je 
rozpoznáno poly(ADP)-ribosa-polymerasou a oprava je iniciována polynukleotidkinasou 
v komplexu s XRCC1. Prázdné místo v DNA je opraveno vložením baze způsobem 
popsaném výše; chybí-li 2 – 10 bazí (nukleotidů), pak oprava vyžaduje přítomnost DNApolδ 
nebo ε v komplexu s PNCA (proliferating cell nuclear antigen) za účinku „flap“ endonukleasy 
–1 (FEN-1) a DNA-ligasy-1.  
Všechny procesy jsou několikastupňové a koordinované specifickou interakcí protein-protein; 
Oprava při přerušení dvojvlákna DNA se děje také dvěma způsoby. (a) NHEJ-dráha non-
homologous end joining) a (b) HR-dráha (homologous recombination). Katalýza se děje 
komplexy enzymů označovanými jako „repairosomy“. 
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Obr.: Různé mechanismy oprav chyb při replikaci DNA 
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Biochemické poruchy jádra 

Metabolické děje v buněčné organele jádru jsou velmi komplexní a mnohem složitější než se 
dříve předpokládalo. 46 molekul DNA je mimořádně přesně a komplikovaně organizováno po 
cílené modifikaci (např. methylaci) pomocí histonů do struktur dávno známých jako 
chromosomy.  
Biochemické poruchy jádra je možno členit do těchto skupin: 

      - poruchy jaderné membrány a jaderných receptorů, 
      - poruchy histonů, jaderného skeletu a proteinového skeletu při mitóze nebo meióze, 
      - poruchy transferu rRNA, tRNA nebo mRNA do cytoplasmy, 
      - poruchy komunikace s mitochondriemi a s mitochondriální DNA, 
       - poruchy transkripce (a poruchy regulace transkripce) gRNA, rRNA, tRNA, mRNA. 

Patobiochemie jádra hraje významnou roli při chybném nebo neúspěšném dělení buněk 
somatických (mitóze) nebo pohlavních (meióze). 

Poruchy chromosomálních funkcí je možné odvodit z biologických funkcí chromosomů, 
které závisí na pouhých třech DNA oblastech: centromerách, telomerách a replikačních 
začátcích. Centromery jsou zodpovědné za segregaci DNA molekul při mitóze a meióze. 
Telomery zajišťují stabilitu chromosomů a ukončují molekuly DNA z obou konců 
tandemovým opakováním sekvence TTAGGG. Replikační sekvenční začátky jsou nutné 
k iniciaci replikace DNA a k udržení správného počtu chromosomů.  
DNA-polymerasa je velice přesně pracující enzym, který udělá průměrně jednu chybu na 107 
zreplikovaných párů bází. Tento počet chyb je velice nízký oproti očekávání založeném na 
prostém párování bází. Typicky se párují A-T  a  G-C, ale mohou se párovat například i  G-T  
a A-C, avšak tyto interakce jsou mnohem méně stabilní. K atypickému párování dochází 
relativně často a pokud by nebylo opravováno, hromadily by se v buňce mutace, které by 
mohly vést i k její smrti. Hromadné fixaci mutací v genomu je zabráněno opravnou funkcí 
samotné DNA-polymerasy. DNA-polymerasa katalyzuje tedy nejen syntézu DNA, ale má  
i opravnou funkci nazývanou „proofreading“. Před přidáním nového nukleotidu do řetězce 
DNA-polymerasa zkontroluje, zda se předcházející nukleotid správně páruje s nukleotidem 
v templátu. Pokud ano, přidá další nukleotid, pokud ne, DNA-polymerasa sama odstraní 
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nepárující se nukleotid rozštěpením fosfodiesterové vazby a přidá jiný nukleotid. DNA-
polymerasa má tedy dvě základní funkce: 5´→3´ polymerační a 3´→5´ nukleázovou  aktivitu. 
Korektorská funkce DNA-polymerázy vysvětluje, proč může být DNA syntetizována jen ve 
směru 5´→3´. Hypotetická DNA-polymerasa, která by uměla syntetizovat DNA ve směru 
3´→5´, by nemohla mít opravnou funkci – pokud by odstranila nesprávně spárovaný 
nukleotid, vznikl by 5´-konec, který nelze dále nastavovat. Pokud má tedy DNA-polymerasa 
fungovat jako samoopravující se enzym, který odstraňuje chyby udělané během pohybu po 
DNA, může mít jen 5´→3´ polymerázovou aktivitu. 
Rozmanitost živých organismů závisí na změnách genomu, neboť ty dovolily organismům 
přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Z hlediska jednotlivce jsou však mutace ve většině 
případů škodlivé, obzvláště u mnohobuněčných organismů, kde jsou více pravděpodobné 
takové genetické změny, které narušují komplexitu organismu, jeho vývoj nebo fyziologii. 
Pro život a rozmnožování je tedy důležitá genetická stabilita. Této stability je dosahováno 
nejen vysokou přesností replikace, ale také opravami náhodně vzniklých mutací, ke kterým 
v genomu neustále dochází. Většina změn je v DNA je pouze dočasná, protože jsou okamžitě 
opravovány procesem souhrnně nazývaným reparace DNA. 
 Jen vzácně udělají replikace nebo opravné mechanismy chybu, která umožní 
zafixování změny v DNA. Tato trvalá změna se nazývá mutace a může mít dalekosáhlé 
následky. Mutace v jediném nukleotidovém páru může být příčinou zániku celého organismu, 
pokud k ní dojde v životně důležitém úseku DNA. Příklad srpkové anemie, která patří mezi 
dědičné choroby, ukazuje význam ochrany zárodečných buněk před mutacemi. Mutace 
v jedné zárodečné buňce je totiž přenesena do všech buněk mnohobuněčného organismu, 
který z ní vznikne, i do všech zárodečných buněk tohoto organismu. Přesto je důležitá 
ochrana i ostatních (somatických) buněk mnohobuněčného organismu. Změny 
nukleotidových sekvencí v somatických buňkách totiž mohou dát vznik buněčné variantě, 
která je schopná nekontrolovaně se množit na úkor ostatních buněk. V extrémním případě 
dochází k nekontrolované buněčné proliferaci. Maligní nádorové onemocnění zodpovídající 
za 30% úmrtí v Evropě, je způsobeno postupným hromaděním změn vzniklých náhodnými 
mutacemi v DNA somatických buněk. Desetinásobné zvýšení mutační frekvence by tedy bylo 
příčinou katastrofálního nárůstu rakoviny díky urychlení vzniku variant somatických buněk. 
 Vysoká přesnost, s jakou je DNA replikována a udržována, je důležitá jak pro 
zárodečné buňky, které přenášejí geny na další generaci, tak pro somatické buňky, které tvoří 
pečlivě regulovaný mnohobuněčný celek. Nemůžeme být tedy překvapeni, že všechny buňky 
uplatňují celou řadu mechanismů, které snižují množství mutací v jejich DNA. 
 V první části této kapitoly jsme viděli, jak je DNA-polymerasa schopná kontrolovat 
sama sebe. Přesto jí některé chyby uniknou a ve dvojšroubovici zůstanou dva nesprávně se 
párující nukleotidy. V buňce je však jeden systém, který dokáže nesprávně se párující 
nukleotidy odhalit a opravit je, tzv. oprava chybného párování bází (DNA mismatch repair). 
Replikační aparát udělá zhruba jednu chybu na 107 zkopírovaných nukleotidů, 99% z nich je 
pak ještě odstraněno opravou chybného párování bází, což zvyšuje přesnost replikace na 
jednu chybu na 109  zkopírovaných nukleotidů. Pravděpodobnost chyby je tedy velmi nízká. 
 Kdykoliv udělá replikační aparát chybu, zanechá za sebou špatně se párující 
nukleotidy. Pokud nejsou opraveny, dojde k zafixování této mutace v příštím kole replikace. 
Proteiny komplexu pro opravu chybného párování bází jsou schopné tyto nukleotidy 
rozpoznat, odstranit v tomto místě jeden ze řetězců DNA a znovu ho syntetizovat. Aby oprava 
byla efektivní, musí systém opravy chybného párování bází rozpoznat a opravit nově 
syntetizovaný řetězec, jinak dojde k zafixování mutace místo její opravy. Jak tento systém 
rozliší oba řetězce, není zatím přesně známo. Existují určité důkazy, že oba nově replikované 
řetězce – vedoucí i váznoucí  - jsou častěji poškozeny zlomy a zdá se, že tyto zlomy 
signalizují opravnému systému, které vlákno má opravit. 
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 Důležitost systému opravy chybného párování bazí byla poznána teprve nedávno, 
když bylo objeveno, že dědičná predispozice k některým rakovinám (speciálně k některým 
typům střevních rakovin) je způsobena mutacemi v genu pro tvorbu jednoho z proteinů tohoto 
systému. Člověk dědí dvě kopie tohoto genu (každou od jiného rodiče) a ti, kteří mají 
poškozenou jednu kopii, nemají žádné problémy. Pokud dojde k poškození i druhé kopie 
genu, rychle se vytvoří nový buněčný klon, který ve vysoké míře hromadí mutace. Protože 
většina malignit je způsobena hromaděním mutací, buňky s defektním systémem opravy 
chybného párování bází mají mnohem větší šanci přeměnit se na karcinogenní. Proto jedinec, 
který zdědil poškozený gen pro opravu chybného párování bází, má  značnou náchylnost 
k rakovině. 
 Vzácné chyby vznikající při replikaci mohou být opraveny systémem opravy chybného 
párování bází. Avšak existují i další způsoby, jak může docházet k poškozování DNA, a proto 
musí existovat i jiné možnosti pro jejich opravu. Stejně jako každá jiná molekula v buňce  
i DNA se účastní srážek s ostatními molekulami. Častým výsledkem těchto srážek jsou 
chemické změny ve struktuře DNA. Například během doby potřebné k přečtení této věty 
dojde ke ztrátě 1012 purinů (A a G) z DNA ve všech buňkách lidského těla spontánní reakcí 
nazývanou depurinace. Depurinace nepoškozuje fosfodiesterovou páteř DNA, ale dává vznik 
mezerám podobným chybějícím zubům. Další významnou změnou ve struktuře DNA je 
samovolná ztráta aminoskupiny (deaminace) cytosinu, která vede ke vzniku uracilu. Také 
některé chemicky reaktivní vedlejší produkty metabolismu mohou příležitostně reagovat 
s bázemi v DNA a pozměňovat je natolik, že se mohou nesprávně párovat. Ultrafialové záření 
ve slunečních paprscích také poškozuje DNA a je příčinou kovalentního spojení dvou 
sousedních pyrimidinových bází, např. thyminového dimeru. Kdyby neexistovaly reparační 
systémy, mnoho z těchto změn by vedlo k nahrazení jednoho nukleotidového páru za jiný 
jako výsledek nesprávného párování při replikaci  nebo deleci jednoho nebo několika 
nukleotidových párů po skončení replikace. Některé typy poškození (například thyminové 
dimery) často zastavují replikační aparát na poškozeném místě. Všechny typy těchto 
poškození, pokud by zůstaly neopravené, by měly pro organismus katastrofální následky. 
 Ačkoliv během každého dne dochází v DNA lidské buňky k tisícům náhodných 
chemických změn, převážná většina je odstraněna opravou DNA. V buňce existuje řada 
opravných mechanismů a každý z nich je katalyzován jinou sadou enzymů. Většina 
mechanismů je závislá na existenci dvou kopií genetické informace, každá je na jednom 
z párujících se vláken dvojšroubovice DNA. Jestliže dojde k poškození jednoho řetězce, není 
informace nenávratně ztracena, ale lze ji znovu obnovit podle komplementárního vlákna. Při 
většině změn vznikají struktury, které se v nepoškozené DNA nevyskytují, proto lze snadno 
odlišit, který z řetězců je chybný. Obecný princip zahrnuje tři kroky: Poškozená DNA je 
rozeznána a odstraněna jedním z různých typů nukleas, která přeruší kovalentní vazbu 
spojující chybné nukleotidy se zbytkem DNA a odstraní je za vzniku krátké mezery 
v poškozeném řetězci v dané oblasti. Opravná DNA-polymerasa se naváže na volný  
3´-hydroxylový konec DNA a vyplní vzniklou mezeru podle komplementárního vlákna 
obsahujícího původní informaci. Ačkoliv se opravná DNA-polymerasa liší od té, která 
replikuje DNA, obě syntetizují DNA stejným způsobem. Například také prodlužuje řetězec ve 
směru 5´→3´ a má stejnou korektorskou aktivitu, která zajišťuje přesnost opravy. V mnoha 
buňkách je pro opravu poškozených řetězců využíván stejný enzym, který dokončuje syntézu 
opožďujícího se vlákna po odstranění RNA-primerů při replikaci. Jakmile opravná DNA-
polymerasa zaplní mezeru, je ještě třeba spojit nově nasyntetizovaný řetězec s původním 
vláknem. To je funkcí DNA-ligázy, která se také podílí na spojování jednotlivých úseků 
opožďujícího se řetězce při replikaci. 
 Význam opravných procesů je značný, jak naznačuje množství druhů opravných 
enzymů v buňce. Jednobuněčné organismy (například kvasinky) obsahují více než 50 různých 
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proteinů, které se uplatňují při opravných procesech, ještě více se jich předpokládá u člověka. 
Význam opravných systémů je patrný zvláště při jejich poškození. Například lidé trpící 
genetickou chorobou nazývanou xeroderma pigmentosum nemohou opravovat thyminové 
dimery, protože zdědili defektní gen pro jeden z proteinů tohoto opravného systému.  
U takových lidí se vyvíjejí kožní léze, eventuálně i rakovina kůže, a to díky akumulaci 
thyminových dimerů vzniklých v buňkách vystavených slunečnímu záření. 
 
Nukleosom 
    Je to základní jednotka kondenzace chromatinu, byla objevena v roce 1974. Pokud opatrně 
porušíme membránu interfázního jádra a podíváme se na jeho obsah v elektronovém 
mikroskopu, většina chromatinu bude ve formě vláken o průměru 30 nm. Jestliže tento 
chromatin ještě rozvolníme, uvidíme vlákno DNA a jádra nukleosomových částic, která jsou 
tvořena z proteinů, kolem nichž je DNA téměř dvakrát obtočen. Struktura nukleosomu byla 
zjištěna naštěpením rozvinutého chromatinu specifickou nukleasou, která rozštěpila DNA 
mezi jednotlivými nukleosomy. Jádro nukleosomu je tvořeno komplexem osmi histonů – po 
dvou molekulách  histonů H2A, H2B, H3 a H4 – a dvojřetězcové DNA o délce přibližně 146 
nukleotidových párů. Histonový oktamer tvoří proteinové jádro nukleosomu, kolem kterého je 
DNA obtočena. 

Termín nukleosom odpovídá nukleosomovému jádru a sousednímu spojovacímu 
úseku DNA. Omotání DNA kolem nukleosomů zkrátí molekulu DNA přibližně na jednu 
třetinu její původní délky a je prvním stupněm kondenzace DNA. Histony jsou malé proteiny 
s vysokým obsahem kladně nabitých aminokyselin (lysin a arginin). Tyto pozitivní náboje 
umožňují pevné navázání histonů na negativně nabitou cukr-fosfátovou kostru DNA bez 
ohledu na nukleotidovou sekvenci. Nukleosomy jsou od sebe vzdáleny přibližně 200 
nukleotidových párů (146 nukleotidových párů je omotáno kolem jádra nukleosomu  
a průměrně 50 nukleotidových párů spojuje sousední jádra nukleosomů). Histonů je v buňce 
značné množství (kolem 60 milionů molekul od každého typu v jedné buňce) a jejich celková 
hmotnost je přibližně stejná jako samotné DNA. Histony jádra nukleosomu jsou evolučně 
nejvíce konzervované proteiny u eukaryot: například rozdíl mezi histonem H4 u skotu  
a hrachu je pouze ve dvou aminokyselinách. Nedávno byly histony objeveny i u archebakterií. 
Tato extrémní evoluční konzervovanost odráží životně nezbytnou roli histonů při formování 
chromatinu. 
Při transkripci je nejčastějším regulovaným krokem její iniciace. Na oblast promotoru nasedá 
RNA-polymerasa. Tato oblast navíc určuje směr transkripce. Promotor bakteriálních  
i eukaryontních genů zahrnuje iniciační místo, ve kterém transkripce začíná, a sekvenci 
přibližně 50 nukleotidů před tímto místem (proti směru transkripce). Tato sekvence je nutná 
pro navázání RNA-polymerasy na promotor. Kromě promotoru mají téměř všechny geny – 
bakteriální i eukaryontní – regulační sekvence, které řídí zapínání a vypínání genu. Zda bude 
gen exprimován nebo ne, závisí na různých faktorech, jako jsou například typ buňky, její 
okolí, stáří či extracelulární signály. Některé regulační sekvence jsou dlouhé jen 10 
nukleotidů a pouze zapínají expresi genu na podnět jednoho signálu. Tyto krátké regulační 
sekvence převažují u prokaryot. Jiné jsou naopak velmi dlouhé, i více než 10 000 
nukleotidových párů, ty můžeme nalézt především u eukaryot. Dlouhé regulační sekvence 
mohou odpovídat na řadu různých signálů, ze kterých je tvořena odpověď, a jak často má 
docházet k iniciaci transkripce. Regulační sekvence však nemohou pracovat samostatně. Aby 
měly nějaký efekt, musí být rozpoznány regulačními proteiny, které se vážou na DNA. Pouze 
kombinace regulačních sekvencí v DNA a proteinů, které je rozpoznávají, zaručuje kontrolu 
iniciace transkripce. Byly identifikovány stovky regulačních sekvencí, každá rozpoznávaná 
jedním nebo větším množstvím regulačních proteinů. Proteiny mohou rozpoznávat určité 
sekvence DNA díky svým povrchům, které se pevně vážou na určité specifické rysy 
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konkrétního úseku dvojšroubovice DNA. Tvar dvojšroubovice závisí na nukleotidové 
sekvenci v dané oblasti, a proto mohou různé regulační proteiny rozpoznávat odlišné 
nukleotidové sekvence. Většina proteinů se váže do velkého žlábku dvojšroubovice DNA, kde 
vytváří řadu kontaktů s páry bází. Proteiny se mohou spojovat s bázemi pomocí vodíkových 
můstků spojujících obě báze. Ačkoliv jsou jednotlivé kontakty slabé, obvykle vzniká mezi 
oběma molekulami přibližně 20 kontaktů, které jsou dohromady dostatečně specifické  
a pevné, interakce protein-DNA patří mezi vůbec nejpevnější a nejspecifičtější molekulární 
interakce známé v biologii. 
Ačkoliv je každá interakce protein-DNA v detailech unikátní, mnoho proteinů podílejících se 
na regulaci genů obsahuje jeden z několika značně stabilních konformačních motivů. Tyto 
motivy se vážou do velkého žlábku dvojšroubovice DNA a tvoří pevné interakce s krátkým 
úsekem DNA. Ve všech případech se α-helix proteinu váže do velkého žlábku DNA. Velice 
často se DNA-vazebné proteiny připojují na DNA v párech. Dimerizace přibližně zdvojnásobí 
plochu kontaktu s DNA, čímž dojde ke zvýšení jak pevnosti vazby, tak její specifity. Protože 
se mohou párovat i různé druhy proteinů, může být rozpoznáváno značné množství sekvencí 
relativně malým počtem regulačních proteinů. 
Fyziologická i patologická transkripční aktivita jádra je závislá především na biochemické 
architektuře chromosomu. Nejnižší transkripční aktivitu mají chromosomy 13, 18, 21, a X. 
Genová exprese je pak dále závislá na genové dávce, většinou bialelické (jindy 4 aktivní geny 
např. pro C4). U chromosomu X je fyziologicky u žen po X inaktivaci monoalelická 
transkripční aktivita. K monoalelické genové expresi dochází také u genomového imprintingu 
(preference buď alely maternálního nebo paternálního původu), např. IGF-2 (insulin like 
growth factor typ 2) – paternální, H19 (tumor supresorová RNA) – maternální, SNRPN (malý 
jaderný ribonukleoproteinový polypeptid N) – maternální. Jiným typem monoalelické 
transkripční aktivity je tzv. alelická exkluze, např. exprese genu pro Ig v B lymfocytech, 
exprese TCR genu v T lymfocytech.  

Běžným mechanismem řízení genové exprese je kontrola na transkripční úrovni, ale  
u některých lidských genů se toto řízení odehrává predominantně na úrovni translační. Např. 
zvýšené hladiny S-Fe stimulují syntézu ferritinu, aniž by se zvýšil počet odpovídající mRNA 
pro ferritin. Naopak snížené hodnoty S-Fe vedou ke zvýšené syntéze receptoru pro transferin, 
aniž by došlo k odpovídajícímu zvýšení počtu příslušné mRNA. 5´UTS mRNA pro ferritin 
obsahuje jeden IRE (iron response element = na železo reagující sekvence). Tato sekvence 
vytváří vlásenkovou strukturu, která inhibuje iniciaci translace. 3´UTS mRNA pro 
transferinový receptor obsahuje několik takových IRE, které při nedostatku železa tvoří 
vlásenkovou strukturu a tím naopak chrání mRNA před degradací. Tvorbu vlásenkové 
struktury zprostředkovává IRE vazebný protein.  

Poznámka: Iniciaci transkripce DNA předchází preiniciace promotorové oblasti genů.; spočívá v oddělení 
(disociaci) histonů od chromatinu, a to jejich acetylací. Kupř.:  

V nepřítomnosti ligandu, je neaktivní mediátor komplexu, tvořeného receptorem retinoidů a hormonů 
thyreoidey (SMRT) a mSin3A-histondeacetylasou 1 (HDAC-1), navázán na heterotrimérní nukleární komplex 
RAR-RAX (Retinoic Acid Receptor – Retinoid R-Receptor). Histon-deacetylasová aktivita v komplexu udržuje 
těsnou asociaci deacetylovaných histonů s chromatinem, což potlačuje transkripci genů. Dojde-li k navázání  
9-cis-retinové kyseliny na RAR-RXR-komplex, korepresorový komplex disociuje z receptorového komplexu, 
což vede následně k odpoutání koaktivátorového komplexu tj. CREB-vázajícího proteinu (CBP), CBP-
asociovaného faktoru (p/CAF) a koaktivátoru steroidních receptorů –1 (SRC-1). Receptor/koaktivátorový 
komplex aktivuje histon-acetyltransferasu (HAT). Acetylovaný histon disociuje od chromatinu, což umožní 
předběžnou iniciaci promotorových oblastí genů a následnou iniciaci transkripce.  
 
RNA-interference (RNAi) 
RNA interference je mechanismus, při kterém dvouvláknová RNA (dsRNA) tlumí endogenní 
genovou expresi. a potlačí tak replikaci jako obrana proti infekci genomu;  
u obratlovců slouží tento mechanismus jako antivirová ochrana už od počátku evoluce.  
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V experimentech bylo prokázáno, že RNAi blokuje retrovirovou infekci RSV a HIV  
v buněčných kulturách. Důležitou roli hraje přitom faktor označovaný jako DICER, což je 
multidoménová endonukleasa příbuzná s ribonukleasou III (RNase III-related endonuclease), 
která odštěpuje z malé dsRNA (21-23 bp) interferující fragmenty (siRNAs), především na 
koncích dsRNA; také katalyzuje excizi regulačních mikroRNA (miRNA, asi 22 nukleotidů)  
z prekurzorů; katalýza potřebuje ATP. RNAi se ukazuje být slibnou technologií nejen pro 
terapii retrovirových infekcí, ale bude mít značné uplatnění v genovém inženýrství.  
RNAi je dvoustupňový proces, jehož výsledkem je degradace cílové mRNA. V 1.stádiu 
exogenní dvouvláknová RNA (dsRNA), o velikosti > 21&#x2013;23 bp, se štěpí na menší 
interferující RNA (siRNA) působením DICER (nukleasa RNA-III rodiny). V 2. stádiu jsou 
siRNA  inkorporovány do komplexu označovaného jako RISC (RNA-induced silencing 
complex), který degraduje mRNA homologní s integrální siRNA. Konečným důsledkem je 
potlačení genové exprese. 
Obr.: Mechanismus interference 
           (dsRNa= dvoušroubovice RNA; shRNA (short hairpin RNA; siRNA=interferující  
             RNA); DICER=nukleasa RNA-III rodiny; RISC=inhibiční komplex navozený iRNA) 
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Kompletní spektrum biologických pochodů, v kterých probíhá RNA interference, není 
zdaleka objasněn. Dosavadní biochemické a genetické studie ukazují, že RNAi byla (a je) 
velmi důležitým mechanismem obrany rostlin vůči napadení viry. Jednovláknová RNA viru 
vytváří  dvouvláknovou RNA (dsRNA) jako replikační meziprodukt. Rostlinná buňka 
využívá tento meziprodukt jako „endogenní“ dsRNA-spouštěč RNA-interference vůči cílové 
genomové RNA viru tím, že přeruší replikační cyklus viru a zabrání jeho pronikání do 
dalších buněk rostliny. Na druhé straně rostlinné viry vyvinuly mechanismus, který potlačuje  
RNAi-odpověď; podobnou cestou mohou ovlivňovat antivirový obranný systém i živočišné 
viry. Dále bylo prokázáno, že mnohé rostlinné, a také živočišné viry, mohou exprimovat 
specifické proteiny, které inhibují antivirovou imunitní odpověď. U savců je antivirová 
obrana zakonzervována jako alternativní nebo přídatný mechanismus adaptivní imunity. Je 
zde však určitý problém: ve většině somatických savčích buněk dsRNA o velikosti větší než 
30 pb aktivuje signální dráhy, které v konečném důsledku navodí apoptózu infikované buňky. 
RNAi je však možno (experimentálně nebo terapeuticky) navodit aplikací (transfekcí) uměle 
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připravených jednovláknových interferujících RNA (siRNA) o velikosti 21 bp, které 
napodobují štěpné produkty ribonukleasového systému DICER, další možnost je exprimace 
„konstruktů“, které vytvářejí tzv. krátkou vlásenkovou RNA (short hairpin RNA = shRNA) 
při transkripci in vivo. To navodí sekundární tvorbu endogenní interferující RNA, tj. 
mikroRNA.  
Obr.: Mechanismus infekce HIV-1 a možnost interference RNA 
           Pochod: (a) infekce buňky virem HIV prostřednictvím exprese receptoru CD4;  
          (b) uvolnění jednovlákné RNA (ssRNA); (c) reverzní transkripce do dvouvláknové  
           RNA (dsRNA); (d) integrace dsRNA do genomu hostitelské buňky; (e) transkripce  
           virogenů; (f) produkce dceřinných virionů a jejich uvolnění z buňky. 
           shRNA - hair-pin RNA (vlásenková RNA), siRNA - interferující RNA 
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Cyklus dělení buňky 
Buněčný cyklus je definován obdobím od vzniku buňky, kdy se mateřská buňka rozdělí na dvě 
dceřiné, až do stadia, kdy dojde opět k rozdělení na dvě buňky dceřiné. Toto období trvající  
u některého typu buněk 20-24 hodin, u jiného mnohem déle (kupř. hepatocyty se dělí dvakrát 
do roka), má dvě stadia: mitózu a interfázi.  
Během mitózy (=M-fáze), která trvá 1-2 hodiny, se chromosomy kondenzují,  vytvoří se 
mitotické vřeténko a chromatidy chromosomů se oddělí od sebe směrem k opačným pólům 
vřeténka. Toto dělení buněčného jádra se nazývá karyokineze, rozdělení na dvě buňky dceřiné 
je cytokineze. Mitóza je mechanismus, který umožňuje, aby se genetický materiál rozdělil při 
dělení rovnoměrně.  
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Obr. : Schéma buněčného cyklu 
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Spojením vajíčka a spermie vzniká zygota, která obsahuje dvě kopie chromosomů,  jednu 
děděnou od otce a druhou od matky. Každá somatická buňka, odvozená od zygoty, má 
diploidní  počet chromosomů, tedy (2n), kde n je počet různých typů chromosomů. Během 
mitózy dochází k velmi charakteristickým změnám v buňce, pozorovaným při 
mikroskopickém prohlížení a které byly rozděleny do 5 podstádií, označených jako: profáze, 
prometafáze, metafáze, anafáze a telofáze. Zatímco v interfázi nejsou jednotlivé typy 
chromosomů v mikroskopu rozpoznatelné, během profáze a metafáze začínají být viditelné 
jako dvě identická tyčinková vlákna – chromatidy (často zvané jako sesterské chromatidy), 
které jsou k sobě přichyceny tzv. centromerou. V průběhu pozdní profáze se chromosomy 
zkrátí a získají větší denzitu. Každá chromatida nyní obsahuje jednu ze dvou nových 
dceřiných DNA molekul, které byly vytvořeny během S-fáze (S=syntetizující) buněčného 
cyklu.To znamená, že každá buňka, když vstoupí do mitózy je tetraploidní (4n), tedy má  
4 kopie každé chromosomální DNA. Membrána buněčného jádra na začátku metafáze ve 
světelném mikroskopu zmizí. Velmi důležitá změna nastane v uspořádání mikrotubulů 
cytoskeletu. Cytoplasmatické mikrotubuly depolymerizují a tubulin je použit ke tvorbě 
mitotického aparátu. Mizí přitom mikrofilamenta a kolem centrosomů při jaderné membráně 
se vytvářejí 3 druhy nových mikrotubulů: (a) astrální mikrotubuly (rozbíhají se radiálně  od 
obou centrosomů; účastní se orientace kontraktilního prstence), (b) polární mikrotubuly 
(rozbíhají se z obou centrosomů, vzájemně se uprostřed částečně překrývají, tvoří základ  
dělícího  vřeténka, jehož póly od sebe odtlačují), (c) kinetochorové mikrotubuly (vycházejí  
z  kinetochoru – tělíska umístěného v centromérové oblasti chromosomu; jejich počet je  
u člověka 20-40; účastní se tahu kinetochoru s rozděleným chromosomem k pólům dělicího 
vřeténka tj. k jednomu z obou centrosomů (útvary složené z  páru centriol a pericentriolárního 
obalu).  Kinetochorové mikrotubuly v telofázi mizí, kdežto polární mikrotubuly se ještě 
prodlužují až do doby, kdy se kolem chromosomů vytvoří nová jaderná membrána. Migrace 
chromosomů v anafázi a prodlužování dělicího vřeténka jsou aktivní pochody, vyžadující 
energii z ATP.  
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Obr.: Schéma organizace mikrotubulů v metafází 
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astrální
mikrotubuly

centrosom

chromosom

pár centriolů

 
Nakonec dochází k zaškrcení dělící se buňky aktivitou kontraktilního prstence v místě 
ekvatoriální roviny. Zaškrcením je zajištěno, že každá dceřiná buňka má po jednom stejném 
dceřiném jádru a stejné množství cytoplasmy a organel. Mitochondrie, respektive jejich DNA 
se nedělí jako buněčné jádro, ale množí se podobně jako bakterie („pučením“), nezávisle na 
buněčném cyklu.  
 Druhé stadium cyklu - interfáze (není viditelné v mikroskopu) – má období duplikace DNA 
(S-fáze), od konce mitózy do začátku S-fáze je G1-fáze, kdy dochází k růstu buňky, kdežto 
období od konce S-fáze po začátek mitózy je G2-fáze, v níž se buňka připravuje na mitózu. 
Klidové období, kdy buňka neproliferuje je G0-fáze. Délka fází S, G2 a M je relativně 
konstantní, takže časově variabilní je G1-fáze, tak kupř. u buněk embryonálních, které se 
velmi rychle dělí, prakticky neexistuje, u  jiných trvá stále, protože k dělení nedochází.  
Cyklus buněčného dělení rychle se dělících buněk obvykle trvá 24 hodin. Z toho na mitózu 
připadá asi 30 min, na G1-fázi 9 h, na S-fázi 10 h a G2-fázi 4,5 hodin. Po mitóze mohou buňky 
opustit cyklus (přestat se dělit) a zůstat po určitou dobu (několik dnů, týdnů) v klidu (fáze G0). 
Některé buňky lidského těla, jako neurony nebo buňky oční čočky, zůstávají v G0-fázi po celý 
život jedince. Během buněčného dělení se tedy zdvojí počet chromosomů a obě sady 
chromosomů se rozdělí spolu s obsahem organel do každé dceřiné buňky.   
Regulace buněčného dělení je klíčovým mechanismem pro normální vývoj multicelulárních 
organismů. Ztráta kontroly v konečných důsledcích vede k nádorovému bujení. Replikace 
buněk je primárně kontrolována časovou regulací dvou klíčových fází buněčného cyklu: (1) 
iniciací syntézy DNA, (2) iniciací mitózy. Hlavními kontrolory těchto pochodů jsou 
proteinkinasy, které regulují aktivitu řady proteinů podílejících se na tomto komplexním 
procesu tím, že je fosforylují na specifickém regulačním místě jejich molekuly. Proteinkinasy 
jsou heterodimerní proteiny, které tvoří komplexy s cykliny (název od toho, že mění svoji 
koncentraci od nuly do maxima během cyklu), které tyto kinasy aktivují; proto  název cyklin-
dependentní kinasa (Cdk). Až dosud bylo identifikováno u člověka 9 Cdk (Cdk 1 až 9). 
Každá Cdk se může napojit na různé cykliny (u člověka rozpoznáno 11), které určují, jaký 
protein má být komplexem fosforylován. Komplex cdk/cyklin má funkci regulační, cykliny 
pak katalytickou.   
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Tab.: Cyklin dependentní proteinkinasy a příslušné cykliny v savčích buňkách 
Cdk Přidružený cyklin Působení ve fázi cyklu 

Cdk 2 Cyklin D1, D2, D3 
Cyklin E 
Cyklin A 

G1 
G1→S přechod 
S 

Cdk 4 Cyklin  D1, D2, D3 G1 
Cdk 5 Cyklin D1, D2, D3 G1 
Cdk 1 (Cdc2) Cyklin A a B G2→M přechod; časná M 
 
Hladina cyklin-dependentních kinas se v průběhu buněčného cyklu nemění, mění se však 
jejich aktivita, a to tím, že se mění koncentrace cyklinů. 

 
Mitotické cykliny (cyklin B) aktivují cdk 1 a umožňují, aby buňka vstoupila do M-fáze. 
Na počátku  G1-fáze jsou mitotické cykliny nedetekovatelné; ale jejich syntéza začíná  
a pokračuje po celou interfázi; aktivačních  hodnot je dosaženo při přechodu G2→M. 
Vazba mitotických cyklinů na cdk1 navodí sérii posttranslačních modifikací enzymu 
cdk1, které jej aktivují, což má za následek nástup mitózy. Cyklin B se nejprve hromadí 
v cytoplasmě a do jádra vstupuje těsně před  rozpadem jaderné membrány. Funkce MPF 
(Mitosis Promoting Factor) je částečně regulována transportem cyklinu B do jádra.  
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Obr.: Regulace aktivity cyklin-dependentních kinas (cdk) 

Cdk1 (konc.)

Cyklin (konc.)

Cdk1 aktivita
S       M               S       M-fáze

 
 Substrátem cdk1-kinasy jsou pravděpodobně substance, které se mění v průběhu mitózy 
jako jaderná lamina (odstranění obalu jádra), chromosomální proteiny, komponenty 
mikrotubulů, aktinu). Asi v polovině M-fáze začne degradace mitotických cyklinů. Podílí 
se na ní tzv. DBRP (Destruction-Box Recognition Protein) a ubikvitin a následná 
proteolýza v proteasomech. (Obr.).  
Obr.: Schéma degradace mitotického cyklinu B v průběhu buněčného cyklu 
           Cyklin B je degradován po aktivaci DBRP (Destruction-Box Recognition Protein); 
            ten se naváže na cyklin; ubikvitin-ligasa pak připojí na tento komplex několik  
            molekul ubikvitinu (Ubi), což navodí degradaci cyklinu B v proteasomeh. 
            Polyubikvitinací klesá aktivita proteinkinasy MPF; to má za následek nástup  
            anafáze a telofáze.  
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Při přechodu G1→S-fáze hraje klíčovou úlohu cdk2 a skupina G1-cyklinů. Mechanismus je 
obdobný jako u přechodu G2→M. Hned po té co buňka vstoupí do S-fáze, Cdk2 se spojí 
s cyklinem A. Syntéza cyklinu A začíná při přechodu G1→S; protein je ihned transportován 
do jádra. Přerušení funkce cyklinu A brání probíhající syntéza DNA. Z toho vyplývá, že 
komplex Cdk2-cyklin A je klíčovým faktorem pro postup S-fáze. Substrátem aktivované cdk2 
jsou pravděpodobně enzymy potřebné pro syntézu DNA a jejích prekurzorů.  
Obr.: Schéma mechanismu hlavních faktorů regulujících cyklus buněčného dělení 
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Enviromentální regulace buněčného cyklu 
       V mnohobuněčných organismech se buňky nemohou dělit (proliferovat) libovolně, ale 
musí se podřídit potřebám celého organismu. To je umožněno komplexní komunikační sítí 
zprostředkovanou signálními molekulami a interakcí buňka-buňka.  
Proliferace buněk je potřebná pro řadu životních dějů jako je embryogeneze, a vývoj 
organismu, reparace poranění, imunitní odpověď, obnova tkání apod. Podnětem k proliferaci 
buněk je člen velké rodiny molekul, kterým se říká růstové faktory. Jde o malé peptidy  
(Mr 10 000-20 000), které regulují danou populaci buněk. Každý růstový faktor je specifický 
pro cílové buňky a tkáně. Tato specifita je umožněna přítomností specifických receptorů pro 
určitý růstový faktor, lokalizovaný na buněčné membráně cílové buňky. Vazba molekuly 
růstového faktoru na receptor jej aktivuje, což má za následek transdukci signálu do nitra 
buňky prostřednictvím signální kaskády. Konečný důsledek je skutečnost, že buňka opustí 
klidové stadium (G0) a vstoupí do G1-fáze buněčného cyklu, končící jejím rozdělením. Trvá-li 
přítomnost růstového faktoru v dostatečném množství, dělení buněk pokračuje. V opačném 
případě se buňka dostane opět do klidového stavu.  
Některé růstové faktory mají velmi úzkou specifitu cílových buněk. Kupř. NGF (nervový 
růstový faktor) stimuluje proliferaci nervových buněk, podobně IL-2 (interleukin 2) navozuje 
množení T-lymfocytů. Naproti tomu jiné růstové faktory jako je PDGF (platelet-derived 
growth factor), EGF (epidermal growth factor) nebo IGF-I a II (insulin-like growth factor I  
a II) mají širší cílovou specifitu a modulují růst různých typů buněk.  
Růstové faktory podporující proliferaci se nazývají mitogeny; jiné podporující růst a přežívání 
buněk jsou trofické faktory; některé umožňují pohyb buněk – to jsou chemoatraktanty. 
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Tab.: Typické růstové faktory a jejich funkce 
Faktor Složení Funkce 

Růstový faktor odvozený 
z destiček (PDGF) 

Dva řetězce v kombinaci: 
AA, BB, AB; 
A-125 aminokyselin 
B-160 aminokyselin 

Mitogen pro buňky pojivové 
tkáně a nediferencovanou 
neuroglii 

Epidermální růstový faktor 
(EGF) 

53 aminokyselin Mitogen řady buněk 
ektodermálního  
a mesodermálního původu 

Insulinu podobný růstový 
faktor I (IGF-I) 

70 aminokyselin; 70% homo- 
logie s insulinem 

Zprostředkuje účinek 
růstového hormonu 

Transformující růstový  
faktor β (TGFβ) 

2 řetězce, každý 112 
aminokyselin  

Potencuje nebo inhibuje 
odpověď většiny buněk na 
jiné růstové faktory; reguluje 
diferenciaci některých buněk 

Fibroblastový růstový faktor 2 
(FGF-2) 

146 aminokyselin Mitogen pro řadu buněk jako 
fibroblasty, endotelové 
buňky, myoblasty; indukuje 
embryonální mesoderm 

Interleukin 2 (IL-2) 153 aminokyselin Mitogen pro T-lymfocyty 
Nervový růstový faktor 2 řetězce po 118 

aminokyselinách 
Podporuje růst axonů  
a přežívání buněk sympatiku, 
některých smyslových bb.  
a nervových buněk 

 
Geny, které odpovídají za syntézu růstových faktorů, jejich receptorů nebo dalších peptidů, 
které se podílejí na proliferaci nebo diferenciaci buněk, dostaly název protoonkogeny. Dojde-
li k jejich alteraci, může dojít k nekontrolovanému množení buněk a může se rozvinout 
maligní tumor. Jiná skupina genů, která produkuje molekuly brzdící aktivitu protoonkogenů 
byla nazvána tumorové supresorové geny neboli antionkogeny.  
Kupř. protoonkogen c-sis ("c" = celulární; onkogenní partner je v-sis, kde “v” znamená virový 
onkogen) kóduje syntézu růstového faktoru PDFG. Jeho genová alterace na v-sis dá vzniknout 
nadprodukci  růstového faktoru PDGF-like, který trvale stimuluje buňky k dělení.  
Podobně ras protoonkogen kóduje skupinu proteinů vázajících  GTP, které patří mezi členy 
signální transdukce. Vazba GTP vede aktivaci; ta je přerušena štěpením GTP na GDP. 
Mutovaný onkogen – v-ras- tvoří protein, který sice váže GTP, ale není schopen jej štěpit, 
takže je trvale stimulován k přenosu signálu, podněcující nekontrolované dělení buněk.  
Jiné protoonkogeny kódují proteinkinasy (serin/threonin-kinasy nebo tyrosin-kinasy), které 
fosforylují různé cílové molekuly, přenášející signál pro regulaci buněčného cyklu. Mutované 
transmembránové receptory s touto kinasovou aktivitou si mohou udržet tuto aktivitu, aniž by 
byla navozena vazbou ligandu, což vede k trvalé proliferaci buňky. Příkladem je v-erb-B 
onkogen, který kóduje mutovanou formu EGF-receptoru.  
Některé protoonkogeny kódují proteiny, které se podílejí na regulaci transkripční aktivity 
genů. Kupř. c-jun kóduje transkripční aktivátor AP-1, který se váže intranukleárně na 
specifickou  nukleotidovou sekvenci promotorů a enhancerů.  
Tumorové supresorové geny  tvoří produkty, které proliferaci a buněčný cyklus inhibují. 
Dojde-li k jejich genové alteraci, brzdivý účinek odpadá a buňka se může nekontrolovaně 
dělit. Jeden z nejznámějších antionkogenů je Rb-gen  (Rb od retinoblastoma). Protein jím 
kódovaný se váže na transkripční faktory, blokuje je, a tím brzdí tvorbu specifické mRNA 
(transkripci) pro růstové faktory. Aberantní gen tento blokující účinek nemá.  



 

 

 

40 

Obr.: Předpokládaný mechanismus působení normálního Rb-proteinu na průběh 
           buněčného cyklu 
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Další důležitý represor je p53-protein, který je označován jako strážce genomu. Účastní se 
totiž na procesu oprav poškozené DNA. Pozastavuje buněčný cyklus po rozpoznání chyby 
v sekvenci nově tvořeného vlákna po dobu nutnou k opravě. To je důležité proto, že mutace 
DNA způsobené chemickými, radiačními vlivy nebo onkogenními viry jsou přenášeny do 
dceřiných buněk, což může v konečných důsledcích vést k maligní transaformaci buněk  
a vzniku nádorových onemocnění. Mutovaný gen p53 je markerem řady neoplastických 
procesů.  
Obr.: Topografie různých faktorů kódovaných onkogeny a antionkogeny a jejich  
           vzájemné působení v buňce 
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Kontrolní body (uzlové body) buněčného cyklu 
V průběhu buněčného cyklu může dojít k poškození DNA různými vlivy (radiace, 
chemikálie); buňka však může vstoupit do další faze, až když dojde k opravě poškození. Zda 
buněčný cyklus proběhne nebo neproběhne až do konce, o tom rozhodují určitá místa 
(kontrolní uzly) v různých fázích. Aby přešel cyklus z jedné fáze do druhé, musí být splněny 
určité podmínky. Nastartování cyklu (tj. zprůchodnění hlavního kontrolního uzlu) je 
podmíněno dosažením kritického objemu buňky v začátku G1-fáze. Nárůst buněčné hmoty je 
samozřejmě nutný, aby se z jedné buňky staly dvě. Kritický objem buňky není totožný 
s geneticky podmíněným objemem buňky, neboť buňka roste i dále v průběhu G1-fáze. 
Důležitá je správná funkce cyklin-dependentních kinas. Další kontrolní uzel je v G2-fázi; 
který rozhoduje o tom, zda nastane mitóza; je to kontrolní uzel pro karyokinezi (dělení jádra). 
Kontrola mitózy však není totožná s kontrolou cytokineze, ta ma samostatný kontrolní bod 
pro cytokinezi.  
Obr.: Kontrolní body buněčného cyklu – místa možných zástav 
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Shrnutí signalizace (signálních drah) v průběhu buněčného cyklu 
    Několik tumor-supresorových proteinů monitoruje vnitřní a vnější signály a integruje jejich 
účinek při rozhodování, zda má buňka setrvat v klidu nebo vstoupit do cyklu aktivního růstu  
a dělení. Při tomto rozhodování v G1-fázi přistupují do hry ještě kontrolní body, které 
vykonávají v dalších fázích velmi kvalitní kontrolu, zda kroky nutné pro dokončení dané fáze 
cyklu byly splněny, aby mohl cyklus vstoupit do fáze následující. 
Dvě tumor-supresorové dráhy blokují postup buněčného cyklu a to RB-dráha a p53-dráha, 
které jsou inaktivovány ve většině ne-li ve všech maligně transformovaných buňkách. RB 
potlačuje transkripční aktivitu genů kontrolovaných E2F-faktory, což je rodina transkripčních 
faktorů, které regulují expresivitu několika genů, působících při progresi buněčného cyklu. 
Komplex cyklin D – CDK4/6 (cyklin-dependentní kinasa 4/6) a komplexy cyklin E – CDK2 
regulují aktivitu fosforylací RB; hyperfosforylace RB způsobuje, že RB není schopen potlačit 
aktivitu E2F-faktorů. Na druhé straně cyklin D-CDK4/6 komplexy jsou antagonizovány řadou 
CDK-inhibitorů (INK). Dva nejznámější jsou INK4A (=p16) a INK4B (=p15)., které mají 
význačnou funkci při blokování fosforylace v četných buňkách. 
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Protein p53 aktivuje apoptózu a blokuje postup buněčného cyklu aktivací transkripce dalšího 
CDK-inhibitoru, a to WAF (=p21), který inhibuje aktivitu řady cyklin-CDK komplexů jako je 
cyklin E-CDK2.   
Obr.: Lokalizace cyklinů a kontrolních bodů při poškození buňky radiací 
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Genomovou stabilitu monitoruje několik senzorů a chromosomová integrita má také klíčový 
vliv na časový průběh buněčného cyklu. Ovlivňuje to pravděpodobně p53-dráha.  
Normální buňky mají asi velmi dobrý ochranný mechanismus vůči nelegitimní aktivaci 
onkogenními stimuly. Jedním z nejlépe charakterizovaným je odpověď buněk na perzistentní 
aktivaci RAS-signální dráhy, která aktivuje jak RB- tak p53-signalizaci, vedoucí k zástavě 
buněčného cyklu dělení. Onkogenní aktivace RAS-dráhy nemůže vést z toho důvodu ke 
tumorigenezi, pokud ochranný "štít" není odstraněn inaktivací RB- a p53-drah.  
Jiný mechanismus zbrzdící buněčný cyklus (alespoň v některých typech buněk) je signální 
dráha TGF-β. Členové rodiny TGFβ-faktorů aktivují intracelulární serin/threonin-kinasu 
prostřednictvím svých receptorů (TGFβ−R), což vede k fosforylaci a translokaci 
transkripčních faktorů označovaných jako SMAD do jádra. Za účasti dalších koaktivátorů 
nebo korepresorů  SMAD-proteiny regulují transkripci širokého spektra molekul, podílejících 
se na regulaci buněčného cyklu. Kupř. mohou podpořit expresi CDK-inhibitorů (INK4B)  
a mohou potlačit expresi Myc-onkogenu. Je však zde ještě neobjasněná situace vzhledem  
k aktivaci TGFβ, protože za určitých okolností to může vést k invazi a metastázám.  
Progrese buněčného cyklu je aktivována řadou onkogenních signálních drah, včetně těch, 
které aktivují RAS, což přímo indukuje expresi cyklinu D. Signální dráha WNT-Frizzled také 
stimuluje postup buněčného cyklu a je narušena u řady případů kolorektálního karcinomu. 
Aktivace Frizzled-receptoru vede k inhibici kinasy-3-β glykogensynthasy (GSK-3β); toto 
reguluje uspořádání komplexu ubikvitin-ligasy, který normálně udržuje hladinu volného 
β−kateninu v cytoplasmě nízkou. Když je aktivita GSK-3β potlačena, volný β−katenin se 
hromadí a získává tak možnost vniknout do jádra, kde působí jako koaktivátor transkripčního 
faktoru TCF. TCF-β−katenin komplex navozuje transkripci několika důležitých regulátorů 
buněčného cyklu jako je cyklin D a Myc; TCF-β−katenin komplex vede také k aktivaci 
faktorů posilujících metastazování.  
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Meióza 
    Meióza je specializovaná forma redukčního dělení, který dává vzniknout haploidním 
gametám. Pohlavní buňky (vajíčko a spermie) obsahují poloviční počet chromosomů tj. 23. 
Kromě toho gaždá z gamet tímto dělením vzniklá je geneticky odlišná jak jedna od druhé, tak 
i od rodičovských buněk. To je umožněno dvoustupňovým procesem dělení. Před prvním 
meiotickým dělením rodičovské buňky dochází ještě k jednomu cyklu syntézy DNA. Pak 
vstoupí buňka do meiózy I, v níž dojde v průběhu prodloužené profáze I k překřížení případně 
k  chromosomálních úseků homologního páru mezi chromosomy od obou rodičů. Tím se 
rodičovské geny promíchají. Druhý proces, který vede k další genetické kombinaci, je 
nezávislý rozchod rodičovských chromosomů během meiózy I. Jen tímto procesem může 
vzniknout  2n rozdílných typů gamet, což znamená při haploidním počtu 23  asi 8 milionů 
(8x106). Ve skutečnosti se tento počet možných  rozdílných typů ještě zvyšuje rekombinacemi 
z profáze I. Konečný výsledek miëiózy I je vznik 2 dceřiných buněk, ale geneticky rozdílných 
od diploidních buněk rodičovských. V období mezi I. a II. meiózou nedochází k syntéze 
DNA. Takže i když meióza II se podobá mitóze v tom, že se vytváří vřeténko a dochází 
k oddělení chromatid, vzniklé dceřiné buňky mají haploidní počet chromosomů (tj. 23). Při 
dokončení celé mitózy je vajíčko zralé, kdežto spermie musí podstoupit další maturaci.  
 
4.2. Jadérko (nucleolus) 
   Je vlastně suborganelou, protože je umístěno v jádře a nemá vlastní strukturu (není 
obdařeno membránou). Je  místem syntézy ribosomů, respektive ribosomových podjednotek. 
Jde o agregáty z ribosomální RNA (rRNA) a menšího množství ribosomálních proteinů, které 
byly transponovány do jádra z drsného endoplasmatického retikula a nahromadily se 
v oblastech na chromosomu, kde probíhá aktivní syntéza rRNA. Jadérka vznikají z oblastí 
organizátoru (nuclear organizer region) jednoho nebo více chromosomů, které obsahují 
mnohočetné, tandémově opakované kopie genu ribosomální RNA. Vzniklé ribosomové 
podjednotky jsou z nukleolu transponovány zpět  póry jaderné membrány do cytoplasmy. 
Velikost nukleolu reflektuje přímo syntetickou aktivitu buňky. V buňkách právě 
syntetizujících velké množství proteinů zaujímá až 25% objemu jádra; naproti tomu u buněk 
odpočívajících je sotva viditelné. Jadérko je viditelné pouze v interfázi buněčného cyklu. 
Kdyř dochází ke kondenzaci chromosomů při začátku mitózy,  jeho objem se zmenšuje; úplně 
vymizí, jakmile ustane syntéza RNA. Geny pro rRNA reprezentují shluk DNA-segmentů pěti 
chromosomů (13,14, 15, 21 a 22). Po ukončení mitózy se opět restartuje syntéza rRNA, a to 
na počátku v malém nukleolu v ribosomálním genovém lokusu 10, který je označován jako 
nucleolar-organizing regions.   

 
4.3. Ribosomy 
    Eukaryontní ribosom je větší než prokaryontní. Tvoří jej podjednotky: velká 60S 
podjednotka, obsahující tři ribosomální ribonukleové kyseliny 28S, 5,8S a 5S rRNA a dále 
45% proteinů; malá podjednotka skládající se z 18S rRNA a 33% proteinů. Mitochondrie  
a chloroplasty mají své vlastní ribosomy, které jsou podobné ribosomům prokaryot strukturou 
i citlivostí vůči inhibičnímu účinku antibiotik při translaci. Ribosomy jsou složeny z více než 
50 druhů bílkovin – ribosomální proteiny a několika druhů ribosomální RNA. Ta (rRNA) je 
tvořena transkripcí v jádře, kde je také spojena s ribosomálními proteiny (ty se tvoří 
v cytoplasmě a do jádra jsou dopraveny); vzniklý komplex ve formě malé a velké 
podjednotky je  transportován zpět do cytoplasmy, kde se účastní proteosyntézy. 
Ribosomy jsou tedy místem, kde probíhá syntéza proteinů; ribosomy jsou katalyzátory 
proteosyntézy. U eukaryot se vyskytují buď jako jednotlivé v cytosolu (monosomy) nebo 
sdružené a připojené na jednu informační ribonukleovou kyselinu (mRNA) jako tak zvané 
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polysomy. Monosomy  bývají také připojeny na endoplasmatické retikulum, kde syntetizují 
proteiny secernované nebo transportované do jiných organel.  
Jak bylo řečeno, ribosomy jsou komplexem složeným z jednotlivých molekul ribosomální 
RNA (rRNA) z proteinů (více než 50%). Komplex je organizovaný do dvou podjednotek: 
malé a velké, označených  Svedbergovou sedimentační konstantou S.  
Obr.: Schéma složení eukaryontního ribosomu 

40S

60S
5S RNA--120 nukleotidů
* 50 proteinů
28S--5000 nukleotidů
5,8S RNA--160 nukleotidů

18S RNA
2000 nukl.

33 proteinů

80S

Mr=
4,5 mil.

Mr=
3 mil.

Mr=1,5 mil

 
        Ribosomy, které nejsou navázány na endoplasmatické retikulum se nazývají volné, 
ačkoliv i ty jsou někdy připojeny k cytoskeletu. Není však strukturální rozdíl mezi ribosomem 
volným a vázaným; oba typy pocházejí ze stejného poolu a vrací se do něho po ukončení 
translačního procesu. Proteiny syntetizované na vázaných ribosomech zahrnují proteiny 
transmembránové, endoplasmatického retikula, Golgiho aparátu, lyzosomů, endosomů  
a proteiny z buňky secernované. Naproti tomu volné ribosomy se podílí na syntéze 
cytosolových proteinů a na proteinech periferní membrány a dále na proteinech určených pro 
jádro, mitochondrie a peroxisomy. Úkolem ribosomového komplexu, na kterém se děje 
syntéza polypeptidového řetězce je rychlý a přesný přenos genetické informace (translace) 
z informační RNA (mRNA) do tvořícího se proteinu tak, že ribosom se pohybuje podél 
mRNA, zachytává komplementární molekuly transferové RNA (tRNA), přinášející vhodné 
aminokyseliny, drží je ve správné pozici a spojuje na nich navázané aminokyseliny do 
postupně narůstajícího polypeptidového řetězce.  
Nasměrování proteinů syntetizovaných na ribosomech do míst určení se děje mechanismem 
inserce specifické signální sekvence tj. signálních peptidů nebo signálních rozpoznávacích 
částic a za účasti receptorů pro signální rozpoznávací částice. 
 
Mechanismus syntézy proteinů  
Syntézu proteinové molekuly možno rozdělit do 3 stádií: (1) iniciace, (2) elongace,  
(3) terminace.  
(a) Iniciace translace (přenosu genetické informace) začíná tvorbou iniciačního komplexu 
40S, který tvoří pás monocistronové mRNA, s iniciačním kodonem – AUG a s čepičkou  
 7-methylguanylátu na svém 5′-konci, která je potřebná pro iniciaci translace. Dále to jsou 
iniciační faktory (elF-1 až elF-10), ribosomální podjednotka 40S,  která umožňuje (ve vazbě  
s elF-4) asociaci dvou ribosomálních podjednotek, met-tRNAi tj. tRNA přinášející 
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nemodifikovaný methionin k iniciačnímu komplexu 40S (rozdíl od methionyl-tRNAm 
přinášející Met do rostoucího peptidového řetězce). Iniciace potřebuje energii, která se bere 
hydrolýzou  GTP a ATP.  
Mechanismus tvorby iniciačního komplexu 
Začíná tvorbou preiniciačního komplexu vzniklého z ternárního komplexu (elf-2, GTP a met-
tRNAi) vazbou na podjednotku 40S RNA. Vazba mRNA na iniciační komplex je 
komplikovanější a přesné kroky nejsou ještě známy. Podílí se na ní další iniciační faktory 
(elF-3, elF-4A, elf-4B, elf-4C, elf-4F). Faktor elF-4A ještě obsahuje podjednotku, která má 
funkci proteinu vázajícího cap (CBP), která je tou komponentou, s kterou se spojuje mRNA; 
toto napojení podporují faktory elF-4A a elf-4-B. Hydrolýzou ATP (uvolnění energie)  
a vazbou elF-4A dochází  ke rozvinutí sekundární struktury v 5′-nepřenesené oblasti  mRNA. 
Tak je dokončen vznik iniciačního komplexu 40S.  
5′-konec nepřenesené oblasti mRNA, různé délky (obvykle 40 – 80 nukleotidů) se podílí na 
rozpoznání iniciačního kodonu. V 90% je to oblast AUG (první od 5′-konce). Nejobvyklejší 
sekvence kolem iniciačního kodonu bývá AXXAUGGG, kde je jakákoli baze. Není-li použito  
této první AUG sekvence, pak to bývá sekvence YXXAUGY, kde Y je pyrimidinová baze 
(uracil nebo thymin). Předpokládá se, že 40S ribosomální podjednotka se váže v blízkosti  
5′-konce mRNA a že odtud dochází ke „skenování“ směrem k 3′-konci až se objeví první 
AUG v požadovaném uspořádání. Pro tento „skenovací“ proces je zapotřebí energie z ATP.  
Po té následuje tvorba 80S iniciačního komplexu, tímže se napojí 60S podjednotka na 40S 
iniciační komplex. Před tím je odstraněn elF-2-GDP a elf-3, a to za účasti elf-5 a elf-4. 
Komplex elf-2-GDP se přitom mění na elf-2-GTP, účinkem faktoru elf-2B. Při úplné 
kompletaci iniciačního komplexu  80S dochází k uvolnění všech zbývajících iniciačních 
faktorů.  
Poznámka:  
Každá tRNA, specifická pro určitý druh aminokyseliny, obsahuje sekvenci tří nukleotidů   
- antikodon -, který je komplementární ke kodonu mRNA. Aminokyselina je kovalentně vázána k odpovídající 
tRNA díky činnosti specifických enzymů (aminoacyl-tRNA-syntetasy), které rozpoznávají obě molekuly.  
V průběhu translace pak mRNA prochází ribosomem (Obr.) tak, že každý kodon postupně váže odpovídající 
tRNA, která přináší kodovanou aminokyselinu. Antikodon je umístěn ve smyčce struktury jetelového listu 
naproti stonku obsahujícím koncové nukleotidy. Během proteosyntézy je požadovaná tRNA vybrána pouze na 
základě interakce kodon-antikodon. Aminokyseliny se na tomto procesu nepodílejí. Syntéza peptidů probíhá od 
jejich N-konce k C-konci; ribosomy pak čtou mRNA ve směru 5´→ 3´. K růstu řetězce dochází jeho 
připojováním na aminokyselinový zbytek aminoacyl-tRNA , která vstupuje do ribosomu. Na  ribosomu jsou dvě 
hlavní vazebná místa pro t-RNA: A-místo pro aminoacyl-tRNA  a P-místo pro peptidyl-tRNA, kde dochází 
k vytvoření peptidové vazby. Existuje ještě třetí místo označované písmenem E, které je přechodně obsazeno 
deacylovaným koncem tRNA, po té když je přenos aminokyseliny ukončen a tRNA má být z ribosomu 
vyloučena.  
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Obr.: Ribosomální syntéza polypeptidu na matrici mRNA 
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(b) Elongace 
K tomuto procesu je zapotřebí existence 80S iniciačního komplexu, aminoacyl-tRNA, GTP  
a elongační faktory eEF-1α , eEF-1β a eEF-2. Pohyb ribosomu po mRNA je velmi počlivě 
řízen: Ribosom obsahuje 4 vazebná místa – jedno pro mRNA a 3 různá pro tRNA (A, P, 
E).Vlastní elongace se pak děje vznikem peptidové vazby mezi aktivovanou aminokyselinou 
napojenou k tRNA na P místě (nejprve je to met-RNA) a amino-skupinou aminoacyl-tRNA 
v místě A. Reakce ja katalyzována peptidyltransferasou, která je integrální součástí 60S 
podjednotky. Peptidová vazba vzniká v druhém kroku elongačního cyklu nukleofilním 
posunem P-vazebného místa tRNA NH2-skupinou připojenou k 3-aminoacyl-tRNA 
navázanou v A-místě. Narůstající polypeptidový řetězec je tak prodloužen na svém C-konci  
o jeden zbytek a přenesen na tRNA v A-místě procesem, který se nazývá transpeptidace.  
V posledním kroku je tRNA v P-místě přesunuta do E-místa, čemuž se říká translokace.  
(c)  Terminace 
Ukončení syntézy polypeptidového řetězce nastane je signalizován přítomností jednoho ze  
3 terminačních neboli stop-kodonů UAA, UAG nebo UGA. Tyto kodony nejsou rozpoznány 
žádnou tRNA a není jím přisouzena žádná aminokyselina; tím signalizují konec translace. 
Místo tRNA se na terminační kodon v A-místě naváže terminační (uvolňovací) faktor 
sdružený s GTP, které mění aktivitu peptidyltransferasové aktivity ribosomu tak, že místo 
aminokyseliny použije H2O a vytvoří tak namísto peptidové vazby koncovou (terminální) 
karboxylovou (-COOH) skupinu hotového polypeptidového řetězce. Energie potřebná 
k disociaci ribosomální podjednotky se získává hydrolýzou GTP.  
Syntéza většiny proteinů trvá 20 sekund až několik minut. Tato se ještě zkracuje tím, že na 
jedné mRNA pracuje několik ribosomů; k tomu přispívá systém polyribosomů. 
Poznámka: 
Léky a inhibitory proteosyntézy  
Streptomycin je aminoglykosid, který se váže na fmet-tRNAf (u bakterií), čímž brání  jejímu napojení na P-místo 
v iniciálním komplexu. Účinek je lokalizován na S12-proteinu 50S-ribosomální podjednotky. Streptomycin 
může také způsobit nesprávné čtení sekvence mRNA.  
Tetracyklin jako širokospektré antibiotikum se váže na 30S ribosomální podjednotku a inhibuje vazbu 
s aminoacyl-tRNA.  
Erythromycin jako antibakteriální chemoterapeutikum inhibuje translokační reakci vazbou na 50S podjednotku. 
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Chloramfenikol inhibuje peptidyltransferasu velké podjednotky ribosomu u prokaryot.  
Cyklohexemid inhibuje proteosyntézu u eukaryot vazbou na 60S podjednotku a inhibicí peptidyl-transferasové 
reakce.  
Puromycin je analog aminoacyl-adenosinové skupiny  v aminoacyl-tRNA a způsobuje předčasné ukončení 
translace jak u prokaryot tak u eukaryot. Soutěží o vazbu na A-místu  s aminoacyl-tRNA. To vede 
k předčasnému ukončení translace.  
Difterotoxin je toxin produkovaný lyzogenním bakteriofágem, který infikuje Corynebacterium diphteriae. Tento 
mikrob u člověka způsobuje infekci nosohltanu (záškrt). Toxin katalyzuje přenos ADP-ribosy z NAD+ na 
posttranslačně modifikovaný histidin v eEF-2 a inhibuje tak translokační krok elongace. Účinek toxinu je 
katalytický, takže i malé množství může způsobit zánik buňky; proto může být průběh onemocnění letální.   
Ricin je protein produkovaný fazolemi. Jde o A-glykosidasu, která uvolňuje jeden adenosin z 28S rRNA, což 
inhibuje syntézu proteinů u eukaryot. Podává se jako laxativum. Delší užívání může způsobit trvalý průjem 
s těžkými následky.  
α-Sarcin je fungální toxin, který štěpí (jako ribosomální RNAasa) 28 rRNA, což vede k inhibici vazby 
aminoacyl-tRNA. 
Kolicin E3 je vylučován některými kmeny E. coli. Toxin inhibuje proteosyntézu u jiných bakterií. Štěpí totiž 
specificky 16S tRNA, což způsobuje inhibici iniciace.  
 
Regulace translace 
      Na rozdíl od prokaryot, jejichž mRNA má životnost několik minut, eukaryontní 
organismy potřebují translační kontrolu. Doba života eukaryontní mRNA jsou řádově hodiny 
až dny. Příkladem mohou být interferony. Jde o glykoproteiny vylučované buňkami 
obratlovců, infikovaných virem Vazbou na specifické povrchové receptory ostatních buněk 
indukují interferony rezistenci k replikaci širokého spektra RNA- i DNA-virů. Zabraňují 
proliferaci virů především blokováním proteosyntézy v infikovaných buňkách. Mechanismus 
účinku je dvojí: (1) Indukce tvorby proteinkinasy, která v přítomnosti dsRNA fosforyluje  
α-podjednotku iniciačního faktoru eIF-2 a tím dochází k inhibici iniciace proteosyntézy  
v ribosomech.. (2) Indukce tvorby (2´,5´)-oligoadenylátsynthetasy, která katalyzuje  
v přítomnosti dsRNA syntézu neobvyklého oligonukleotidu - pppA(2´p5´A)n - který aktivuje 
už existující  RNasu L , která degraduje mRNA; toto pochopitelně zarazí proteosyntézu.  
Fosforylace a defosforylace různých proteinů hraje dominantní úlohu při regulaci proteosyntézy v savčích 
buňkách. Stupeň fosforylace eIF-2B, eIF-3, eIF-4B a eIF-4F a ribosomálních proteinů S6 koreluje s rychlostí 
translace. Faktor eIF-4E je aktivován fosforylací proteinkinasou C (skupina enzymů tvořící důležitý člen 
signální transdukce), regulovanou hormony a která se uplatňuje v řadě metabolických funkcí buňky, mezi 
jinými v proliferaci a růstu buněk. To naznačuje jakým způsobem je rychlost proteosyntézy koordinována  
s rychlostí růstu buněk a proliferací. Zvýšená exprese eIF-4F v některých typech buněk má za následek jejich 
maligní transformaci a nekontrolovanou proliferaci.  

Mechanismus interakce některých antibiotik a baktérií 
Ribosomy, které jsou místem proteosyntézy obecně, tedy i u bakterií, jsou  hlavním cílovým místem účinku 
přirozených i syntetických antibiotik. Primárním místem účinku (i když též ribosomální proteiny mohou ovlivnit 
vazbu a aktivitu antibiotik) je rRNA.  
Terapeutický účinek antibiotik však může být znehodnocen vznikem rezistence patogenních bakterií vůči 
některým antibiotikům. Tato rezistence má řadu mechanismů jako je vypuzení léku z bakterie, jeho inaktivace 
nebo alterace cílového místa účinku. Řada bakteriálních kmenů se stává rezistentním změnou specifických 
nukleotidů v 23S rRNA v aktivním centru peptidyltransferasy. Tak chloramfenikol, který blokuje aktivitu 
peptidyltransferasy znesnadněním vazby transferové RNA na A-místo enzymu (brání tak vytvoření peptidové 
vazby v tvořícím se polypetodovém řetězci), má několik reaktivních skupin, které mohou vytvářet vodíkové 
můstky s různými nukleotidy v prohlubni peptidyltransferasy. Mutace nukleotidu v blízkosti této potenciální 
vazby navodí bakteriální rezistenci. Clindamycin (patří mezi linkosamidy) neblokuje A-místo ale P-místo, avšak 
v mechanismu účinku se od chloramfenikolu neliší. Naproti tomu makrolidy jako erythromyciny (clarithromycin 
a roxithrocin) neblokují aktivitu peptidyltransferasy (i když se váží na kruh peptidyltransferasy), ale blokují 
„tunel“, kterým je transportován nově vytvářený peptid ven z centra peptidyltransferasy. „Zastínění“ možné 
vazby na základě vodíkového můstku mezi makrolidovým antibiotikem a příslušným specifickým nukleotidem 
napojením CH3-skupiny, vzniklé katalytickým účinkem bakteriální methylasy rezistentního kmene, se stane 
antibiotikum neúčinné.   
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4.4. Endoplasmatické retikulum 
  Endoplasmatické retikulum je vícekrát stočený membránový list vytvářející uzavřený vak, tj.  
endoplasmatické lumen. Endoplasmatické retikulum v  typické buňce tvoří více než 50% 
všech membrán a jeho lumen může zaujímat až 10% objemu buňky.  
Jsou 2 typy endoplasmatického retikula: 

(a) Drsné (granulární)  endoplasmatické retikulum posázené ribosomy (proto drsné) je 
místem tvorby polypeptidového řetězce proteinů.  

(b) Hladké endoplasmatické retikulum také nazývané přechodné, protože váčky, které 
nesou nově vytvořené molekuly proteinů a lipidů pro intracelulární transport, se 
otvírají. Hladké plasmatické retikulum vytváří síť tenkých kanálků navazující přímo 
na drsné plasmatické retikulum. Na jeho membrány jsou navázány enzymy 
katalyzující přeměnu  lipidů; ve specializovaných buňkách též steroidních hormonů, 
vznikajících s cholesterolu. V hepatocytech pak ještě obsahuje enzymy participující 
na biotransformaci léků a produktů metabolismu nebo exogenních toxinů. 

 
Endoplasmatické retikulum hraje ústřední roli v syntéze lipidů, proteinů a steroidů. Usnadňuje 
vydělení nově vytvořených molekul bílkovin, které se mají dostat do cytosolu nebo do jiných 
organel, kam jsou přemísťovány. Kromě toho endoplasmatické retikulum usnadňuje vytvoření 
správné terciární nebo kvartérní struktury syntetizovaných proteinů. Rovněž prekurzor 
oligosacharidu je napojován O- nebo N-vazbou na molekulu proteinu v endoplasmatickém 
retikulu. Většina proteinů je v endoplasmatickém retikulu chemicky modifikována. Tvoří se 
disulfidové můstky oxidací cysteinových párů postranních řetězců (katalyzující enzym je 
v lumen ER). Disulfidové můstky stabilizují molekuly proteinů, což je nutné, když se protein 
dostane do prostředí o jiném pH nebo do styku s degradačními enzymy po sekreci nebo 
inkorporaci do plasmatické membrány. Řada proteinů je přeměňována na glykoproteiny 
kovalentním napojením krátkého oligosacharidového postranního řetězce. To se děje pomocí 
glykosylačních enzymů, které nejsou přítomny v cytosolu. Oligosacharidy připojené 
k proteinům mají různé funkce. Mohou je chránit před degradací, udržují je v ER dokud 
nejsou náležitě zformovány nebo je pomáhají nasměrovat do příslušných organel a slouží jako 
signál pro zabalení do transportních vesikul. Oligosacharidový postranní řetězec (o 14ti 
cukerných zbytcích)  není vytvářen postupně napojováním jedné molekuly na druhou, ale 
připojuje se na protein najednou na místo určené ke glykosylaci, a to na specializovaný lipid 
zvaný dolichol. Napojení je katalyzováno membránovým enzymem – oligosacharid-protein-
transferasou, s aktivní částí na luminální straně ER. Oligosacharidové přetváření molekuly 
začíná v ER a pokračuje v Golgiho aparátu. Výstup z ER je však dobře kontrolován. Je-li 
molekula proteinu nesprávně poskládána a dimerová nebo multimerová forma je chybná, 
nedojde k výstupu; takováto molekula je zadržena interakcí s chaperonem, dokud nedojde 
k nápravě; jinak  je bílkovina degradována..  

Kupř. molekula imunoglobulinu,  která se skládá ze 4 polypeptidových řetězců (2 těžké a 2 lehké), je takto 
formována až v ER. Neúplná molekula není z ER propuštěna, pokud nedojde k narušení této funkce při 
nadměrné a neuspořádané produkci monoklonálních imunoglobulinů (choroba težkého řetězce, Bence-
Jonesova paraproteinemie). 
Někdy může být tento kontrolní mechanismus pro organismus neužitečný. U cystické fibrózy vzniká 
mutovaný transmembránový protein chloridového kanálu. Určité mutace nemají sice vliv na funkci 
proteinu (jeho aktivitu), ale pozměněná konformace molekuly nedovolí, aby se protein dostal na místo 
určení tj. do plasmatické membrány, a je degradován v lyzosomech .   

 
4.5. Golgiho komplex 
    Sestává z útvarů s jednoduchou membránou vytvářející ploché diskoidní struktury 
tzv.cisterny, umístěné v blízkosti buněčného jádra a vytvářející (na průřezu) jakési sloupce 
naskládaných talířů (cisteren). V každém sloupci bývá 3 až 20 cisteren. Ty jsou na straně 
jádra v cis-formě, na straně k plasmatické membráně v trans-formě. Toto uspořádání má 
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význam při třídění syntetizovaných proteinových molekul procházejících Golgiho komplexem  
tj. zda jsou určeny pro sekreci z buňky nebo pro degradaci v lyzosomech. Ty, které mají 
určitou signální sekvenci, jsou zachyceny v membráně endoplasmatického retikula.  
Golgiho komplex je důležitým místem nejen nitrobuněčného transportu makromolekul ale též 
modifikace O- nebo N-oligosacharidových postranních řetězců napojených na proteinové 
molekuly v endoplasmatickém retikulu. V  Golgiho komplexu probíhá označování molekuly 
navázáním fosfátu na manosu postranního řetězce, což je nutné má-li být protein nasměrován 
do lyzosomů. Proteiny určené k sekreci jsou v trans-segmentu Golgiho sítě modifikovány na 
svém povrchu tak (acidifikace→zvýšený obsah Ca2+), že dochází k jejich agregaci a zabalení 
a tím až k 200násobnému zahuštění  při sekreci. 
V buňkách existuje neustálý proud vezikul, které se odlučují z trans-sítě Golgiho aparátu a 
fúzují s plasmatickou membránou; to je základní dráha exocytózy, která dodává nově 
vytvořené lipidy a proteiny do plasmatické membrány; je také drahou zodpovědnou za růst 
plasmatické membrány před dělením; tímto způsobem cestují také bílkoviny určené k sekreci. 
Vedle základní dráhy exocytózy, která funguje nepřetržitě, existuje také dráha regulované 
exocytózy, a to především v buňkách sekrečních, které produkují speciální látky jako 
hormony, trávící enzymy a podobně, umístěné v sekrečních váčcích.  
Hlavní sekreční dráha vede od biosyntézy proteinů na membráně endoplasmatického retikula 
přes Golgiho aparát až k buněčnému povrchu; v Golgiho aparátu začíná postranní větev, která 
vede přes endosomy k lyzosomům.  
Obr. : Vezikulární transport 
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4.6. Lyzosomy 
    Jsou váčky s jednoduchou membránou o průměru 0,8 µm, obsahující kyselé hydrolasy 
(fosfatasy, nukleasy, proteasy, dále enzymy hydrolyzující polysacharidy nebo 
mukopolysacharidy a lipidy). Tyto enzymy se syntetizují v drsném endoplasmatickém 
retikulu, dostávají se do cisteren Golgiho aparátu, odkud se vydělí ve formě váčků, které se 
nazývají primární lyzosomy. Tyto fúzují s membránou vakuol obsahujících degradovaný 
materiál (= fagosomy) a vytvářejí fagolyzosomy    (= sekundární lyzosomy). Lyzosomy    jsou 
tak místem intracelulární digesce makromolekul. Odstraňují poškozené organely. Jejich 
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enzymy působí při pH 5,0 a inaktivují se v neutrálním pH cytosolu. To chrání buňku před 
poškozením v případě, že membrána lyzosomu pukne. 
Poznámka: Antimalarikum chlorochin inaktivuje lyzosomální  enzymy tím, že neutralizuje vnitřek lyzosomu 
(vychytává protony), což způsobí neúčinnost hydrolas v lyzosomech parazita. 
Dědičný deficit některých lyzosomálních hydrolas způsobuje  choroby ze střádání  
v lyzosomech (lysosomal storage disorders). Je to skupina více než 40 různých dědičně 
podmíněných stavů, s frekvencí asi 1 případ na 1000 porodů. Příčinou  je deficience 
některého lyzosomální ho enzymu, kofaktoru, transportéru nebo proteinu potřebného pro 
tvorbu a funkci lyzosomů . Důsledkem je nahromadění substrátu, který je obvykle degradován 
v lyzosomech . Postiženy jsou především děti. Klinický obraz je pestrý.. Vyskytuje se obvykle 
mentální retardace, poruchy skeletu, organomegalie, zákal rohovky, hrubý vzhled obličeje.  
V posledních letech se objevily určité možnosti terapie jako je podávání cysteaminu  
u cystinózy nebo transplantace kostní dřeně; u Gaucherovy choroby  (hromadění 
glukosylceramidu pro deficit β-glukosidasy) se aplikuje substituční enzymová terapie. 
Důležitá je proto včasná diagnóza. Jednou z možností neonatálního screeningu je vyšetření 
lyzosomálního membránového proteinu-1 (LAMP-1), který bývá pozitivní u 72% 
lyzosomálních chorob ze střádání. Zbývající část jsou choroby ze střádání sfingolipidů.  
V těchto případech může pomoci vyšetření sfingolipidových aktivátorových proteinů  - 
saposinů, což jsou glykoproteiny (celkem 4: A,B,C,D), tepelně stabilní, které podporují 
aktivitu lyzosomálních hydrolas. Jsou klíčovým bodem v regulaci cesty sfingolipidů přes 
lyzosomy .  

Příkladem  lyzosomálních dědičných poruch je Tayova a Sachsova choroba, u níž chybí β-N-acetyl-
hexosaminidasa, štěpící gangliosid Gm2 na Gm3 v mozkových buňkách, což vede k jeho nahromadění 
s následnými těžkými neurologickými poruchami.  
U tzv. choroby I-buněk (I-cell disease) neboli mukolipidózy II chybí řada lyzosomálních hydrolas.  
V lyzosomech se tak hromadí velké množství nedegradovaných glykolipidů a glykosaminoglykanů, což 
vede k neurologickým poruchám a kostním deformitám. Chybí především enzym fosforylující manosu 
v postranním řetězci za vzniku manosa-6-fosfátu, což je marker pro transport do lyzosomu a dále pro 
extracelulární sekreci. 

 
4.7. Proteasomy 
Kromě degradace proteinů uvnitř lyzosomů, dochází k degradaci proteinových komponent 
také prostřednictvím cytoplasmatického proteasového systému, označovaného jako 26S 
proteasom o Mr = 2 miliony. Jde o obrovský enzymový komplex, s velkým počtem 
podjednotek, který se nachází jak v cytoplasmatickém tak nukleárním kompartmentu. 
Ústřední funkci má ATP-dependentní hydrolytická aktivita a podjednotka vázající ubikvitin 
jsou obsaženy v proteinovém komplexu známém jako „19S cap=čepička“, na rozdíl od ATP-
independentní proteasy, která tvoří centrální jádro (20S core) o Mr = 730 000.  
20S-proteasom je multikatalytická proteasa, která má 3 dobře charakterizivané peptidasové 
aktivity: chymotryptickou, tryptickou a postglutamylpeptid-hydrolytickou. Proteasomový 
komplex je odpovědný za programovaný zánik (přeměnu) cytoplasmatických proteinů a za 
odstranění poškozených bílkovin. Proteiny, obsahující na svém N-terminálním konci Met, 
Ser, Thr, Ala, Val, Cys, Pro nebo Gly, jsou vůči této proteolýze odolné (stabilizované). Ty 
proteiny, které mají na N-konci 12 ostatních aminokyselin jsou destabilizovány; jejich 
koncová NH2-skupina lysinu se kovalentně připojí na ubikvitin za katalýzy ubikvitin-ligasy. 
Pak následuje další připojování ubikvitinových molekul a takto označený multiubikvitinový 
komplex slouží jako substrát pro proteasomový systém. Špatně skládané nebo denaturované 
bílkoviny jsou také připojovány na ubikvitin, bez ohledu jakou mají aminokyselinu na  
N-konci. Degradují se tak také proteiny, které mají různé buněčné funkce, když je třeba jejich 
aktivitu ukončit. Jako příklad možno uvést degradaci cyklinu B, který hraje důležitou úlohu 
při mitotickém dělení buňky, dále je to p53, inhibitor nukleárního faktoru κB (IκB), Sic1 atd. 
Aktivitu proteasomů řídí heptamer 11S REG nebo PA28 (stimuluje hydrolýzu peptidů nikoli 
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degradaci intaktních proteinů), event. další aktivátory (PA200) nebo inhibitory. Existují také 
přirozené inhibitory proteasomů jako je laktacystin nebo i syntetické peptidyl-deriváty 
kyseliny borité (PS-341). Ty mohou sloužit jako agens bránící proliferaci nádorových buněk. 
Proteasomový komplex má vliv na řadu chorobných stavů jako je Parkinsonova nemoc, 
rakovina Alzheimerova demence, poruchy imunity a další.  
 
4.8. Endosomy 
Jsou malé membránové útvary, které jsou jedním z článků endocytózové cesty vesikulárního 
transportu různých molekul, přicházejících z vnějšku buněk i vzniklých v buňce. Komunikují 
s transportními váčky, které s nimi splynou. Kyselé prostředí endosomu oddělí přenášenou 
molekulu z vazby na specifický receptor (při endocytóze zprostředkované receptorem). Volná 
molekula je přenesena do lyzosomů  a uvolněný protein receptoru se pomocí vyděleného 
transportního váčku vrací zpět na vnější plasmatickou membránu (recyklace) nebo je 
odbourán v lyzosomech . Takto je přenášen do buňky kupř. cholesterol z LDL-částic z krevní 
cirkulace nebo Fe z transferinu a vitamin B12 do krvetvorných buněk. Receptorem 
zprostředkovanou endocytózou se dostávají do buněk i některé viry (chřipkový nebo HIV). 

Poznámka:  
Niemannova-Pickova choroba typ C je fatální onemocnění patřící do skupiny chorob ze střádání lipidů 
v lyzosomech a pozdních endosomech v řadě tkání jako jsou játra, slezina, mozek. Je způsobena mutacemi 
v genech NPC1 nebo NPC2, které kódují proteiny potřebné pro dopravu lipidů (neesterifikovaný 
cholesterol) cestou endosomů. Vzniká tím jakási „dopravní zácpa“ v endosomovém kompartmentu a 
z těchto organel se stává “parkoviště“ pro cholesterol a sfingolipidy; cholesterol zůstává v pozdních 
endosomech a nedostává se do cisteren endolasmatického retikula a Golgiho aparátu. To vede k opožděné 
esterifikaci internalizovaného cholesterolu, k potlačení de novo syntézy cholesterolu a expresi LDL-
rerceptorů. Kromě toho se ještě hromadí sfingolipidy, které pronikají do buňky z prohlubní na povrchu 
buňky cestou klathrin-independentní dráhy a spolu s cholesterolem se ukládají v pozdních endosomech. 
Bylo však zjištěno, že nadměrná exprese proteinů označovaných jako Rab7 a Rab9 prostřednictvím 
nabuzených fibroblastů (transfekce) výrazně zlepší transport cholesterolu a sfingolipidů. U člověka bylo 
identifikováno 60 Rab-proteinů, které hrají určitou úlohu ve vezikulárním transportu. Rab7 a Rab9 řídí 
dopravu z endosomů do lyzosomů a z endosomů do Golgiho aparátu; Rab11 je důležitý pro recyklaci 
endosomů. Toto zjištění může být podkladem pro léčení Niemannovy-Pickovy choroby. 

 
4.9. Kaveosomy 
Jsou to malé útvary, různého tvaru, rozptýlené v cytoplasmě, představující jakousi kabinku 
složenou z proteinu (kaveolin), složící pro přenos především virových částic z povrchu buňky 
do endoplasmatického retikula. Na rozdíl od jiných sekrečních váčků není jejich vnitřní obsah 
kyselý ale neutrální. 
 
4.10. Peroxisomy 
Tyto organely jsou abundantní  v tkáních, kde je aktivní lipidový metabolismus (játra, hnědý 
tuk).   Jsou, co se týče struktury, podobné lyzosomům i mitochondriím. Zatímco mitochondrie 
mají dvojitou membránu (viz mitochondrie), peroxisomy mají jednoduchou trilaminární 
membránu, která  je  relativně dobře propustná pro hydrofilní  molekuly.  Enzymové 
substráty,   menší než  800 daltonů,  procházejí  membránou   přes nespecifické póry - zde  
jsou asociovány dva proteiny o molekulové hmotnosti  22 a  28 kDa. Zatímco pro  lyzosomy     
je charakteristická  kyselá fosfatasa, pro  peroxisomy  je charakteristickým enzymem katalasa.  
Velikost  a  množství  peroxisomů  se orgánově liší: v játrech  tvoří asi 2% z celkových  
proteinů, v  mozkové tkáni a svalovině  je jich podstatně méně. Průměr této organely   
v  játrech a ledvině  činí asi  0,3-1,0  µm, v mozku a svalovině pouze  0,1 - 0,25 µm.   
V peroxisomech  se děje řada anabolických a katabolických pochodů: Primárně syntetizují 
plasmalogeny (mastné kyseliny obsahující vinylethery), dále cholesterol a žlučové kyseliny; 
probíhá v nich též glukoneogeneza z aminokyselin a tvorba oxalové kyseliny za katalýzy 
alanin:glyoxalát-aminotransferasy. Z katabolických reakcí je to především degradace 
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hydrogenperoxidu, účinkem katalasy (nejvíc zastoupený enzym v peroxisomech) a β-oxidace 
mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem, s více než 24 uhlíky. Dále se zde děje oxidace 
polyaminů, ethanolu, degradace purinů, hydroxylace fytanové kyseliny a degradace 
pipekolové kyseliny. V peroxisomech jsou různé antioxidační enzymy (katalasa, glutathion-
peroxidasa, superoxid-dismutasa), dále oxidasy mastných kyselin (nasycených  
i nenasycených, i mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem). Oxidace  mastných kyselin  
je  analogická jako v mitochondriích, ale  zatímco peroxisomy  štěpí  pouze asi 10%  kyseliny  
palmitové, 90% oxidace se odehrává v mitochondriích; mastné kyseliny o delším a velmi 
dlouhém řetězci jsou štěpeny výlučně v peroxisomech.  Konečnými produkty   β-oxidace  
jsou  C6 - C12   fragmenty, které jsou dále přeneseny do mitochondrií, kde  oxidace pokračuje. 
Důležitá je i  α-oxidace mastných kyselin, která umožňuje  rozštěpení na př. fytanové  
kyseliny, vznikající  oxidací  z fytolu - části chlorofylu. Tato látka obsahuje radikál  methyl na  
beta uhlíku,  což   blokuje klasickou β-oxidaci; u  lidí  je příjem této  látky   asi 50-100 
mg/denně  z různých  mléčných výrobků.  Peroxisom  však  oxiduje též  D-aminokyseliny  
i L-dihydroxykyseliny. Peroxisomy obsahují  aminotransferasy,   acyltransferasy, dále 
enzymy  pro syntézu cholesterolu  či  dolicholu (alkohol s velkým počtem uhlíků, který 
přenáší sacharidové molekuly k proteinům  při  stavbě  různých proteoglykanů  
a glykoproteinů).   Zatímco v mitochondriích  je  asi  90 %  kyslíku přeměněno na  vodu  
a  pouze  zbytek na  superoxid, v peroxisomu je hlavním produktem  peroxid.  Různé reaktivní 
formy kyslíku musí však  být   v obou případech   odstraňovány   CuZn- či  Mn-
superoxiddismutasami,  katalasou a glutathion-peroxidasou, aby  nedošlo k poškození  buňky.  
Existuje řada   dědičných  metabolických vad, které jsou důsledkem buď  defektu biogenese  
a následného uspořádání  peroxisomu či   defektu jednoho případně  více peroxisomálních 
enzymů. Byly proto klasifikovány tři kategorie  poruch:  
a) mnohočetné enzymové vady  vzniklé jako porucha při uspořádání peroxisomu 
b) vady, u nichž je peroxisom  sice  morfologicky  neporušen, jeden enzym je však 
dysfunkční 
c) vady, u nichž je peroxisom   morfologicky neporušen, ale  více  enzymů je dysfunkčních 
Příkladem následku mutace genu pro zmíněnou alanin:glyoxalát-aminotransferasu je familiární 
hyperoxalurie typ I (glykolová acidurie). Enzym normálně převádí glykolovou kyselinu na glycin. Při 
jeho deficitu se glykolová kyselina hromadí v peroxisomech, je metabolizována laktátdehydrogenasou 
na kyselinu oxalovou. Onemocnění začíná už v ranném dětství a je charakterizováno nadměrnou 
tvorbou a vylučováním (močí) oxalátu a glykolátu. Vzniká oxalátová nefrolitiáza a nefrokalcinóza, 
které vedou k poškození ledvin (až k renálnímu selhání). Oxaláty se usazují i v jiných tkáních (kůže, 
srdce, oči). Terapeuticky se podávají velké dávky pyridoxinu (kofaktor enzymu), které průběh 
zmírňují.  
U primární hyperoxalurie typu II (glycerátová acidurie) je deficience dehydrogenasy D-glycerátu. 
Vede to k akumulaci hydryxypyruvátu, který je v cytoplasmě metabolizován na L-glycerát; ten je pak 
pravděpodobně zdrojem nadměrné produkce oxalátu. Průběh je mírnější než u typu I.  
Tab. : Dědičné poruchy peroxisomů 
Poruchy v biogenezi peroxisomů 

(A) Zellwegerův syndrom (cerebro-hepato-renální syndrom) 
(B) Neonatální adrenoleukodystrofie 
(C) Infantilní Refsumův syndrom 
(D) Hyperpipekolová acidurie 
(E) Leberova amauróza 
(F) Rhizomelová chondrodysplasia punctata (Conradiho syndrom) 

Peroxisomální deficience acyl-CoA-oxidasy 
Peroxisomální deficience 3-oxoacyl-CoA thiolasy 
Adrenoleukodystrofie vázaná na X-chromosom (porucha lignoceroyl-CoA-ligasy  
                                                                              a hexacosanoyl-CoA-ligasy) 
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Refsumova choroba dospělých (deficience α-hydroxylasy fytanové kyseliny) 
Akatalasemie (deficience hydrogenperoxidoxidoreduktasy) 
 
 
4.11. MITOCHONDRIE 
    Jsou to organely (1-2 µm délky a 0,1-0,5 µm šířky ) obdařené dvojí membránou, vnější  
a vnitřní, každá s jinými vlastnostmi, složením i původem. Vnitřní membrána je 
mnohonásobně zprohýbána a její invaginace do nitra mitochondrie tvoří tzv. kristy. 
Mitochodrie mají dva kompartamenty: mezimembránový a tzv. mitochondriální matrix. Vnější 
membrána se vyvinula v průběhu fylogeneze z plasmatické membrány při endocytóze 
aerobních bakterií, které zůstaly v buňce jako organela. Vnější membrána je proto dobře 
propustná pro většinu malých molekul (děje se tak tzv. poriny), vnitřní membrána má 
selektivní permeabilitu jen pro několik druhů molekul, a to těch, které tvoří substráty nebo 
produkty respiračního řetězce a oxidační fosforylace (pyruvát, sukcinát, 2-oxoglutarát, malát, 
citrát; dále ATP, ADP anorg. fosfát; CTP, GTP, CDP a GDP). Do vnitřní membrány je 
zabudován komplex enzymů řetězce elektronového transportu a fosforylace ADP na ATP. 
V mitochondrální matrix jsou enzymy citrátového cyklu s  výjimkou sukcinátdehydrogenasy 
(ta je ve vnitřní membráně) a enzymy β-oxidace mastných kyselin, event. další enzymy. 
V mitochondrii je tok elektronů z NADH nebo FADH2 na O2  spřažen s  transportem protonů 
přes vnitřní membránu do matrix., při čemž se generuje  protonmotorická síla. Hlavními 
složkami řetězce transportujícího elektrony jsou 4 multiproteinové komplexy s definovanou 
lokalizací na vnitřní membráně: (I) sukcinát-CoQ-reduktasa, (II) NADH-CoQH2-reduktasa, 
(III) CoQH2cytochrom-c-reduktasa, (IV) cytochrom-c-oxidasa. Poslední komplex přenáší 
elektrony na O2 za vzniku H2O.   V matrix jsou také umístěny mitochondriální ribosomy  
a mitochodriální DNA (=mtDNA), která se liší od chromosomální DNA. Lidský 
mitochondriální genom je zcela oddělen a obsahuje 16 568 párů bazí (bp), což je 10 000krát 
méně, než je v nukleárním genomu. Kóduje 13 pouze podjednotek mitochondriálních 
proteinů, ostatní jsou kódovány jadernou (n) DNA. Většina mitochondriální RNA se odvozuje 
od mtDNA, ale většina mitochondriálních proteinů je kódována nDNA a tvoří se na 
ribosomech v cytoplasmě; odkud jsou tyto proteiny přeneseny do mitochondrií. Genetický 
materiál mitochondrií pochází z mateřského vajíčka(!). Mitochondrie se zmnožují naprosto 
nezávisle na replikaci jádra a buněčném dělení. Na rozdíl od nDNA není počet molekul 
mtDNA v jedotlivých buňkách i tkáních konstatní, ale během vývoje se mění. Ve většině 
buněk je přítomno 103-104 kopií mtDNA; nejvíce se nachází ve zralém oocytu, kde tvoří až 
třetinu celkového genetického materiálu zárodečné buňky. MtDNA je složena ze dvou řetězců 
(H a L), nebsahuje introny a má kromě regulačních míst pouze 37 genů. V respiračním řetězci  
kóduje 7 podjednotek komplexu I (MTND1, MTND2, MTND3, MTND4, MTND4L, 
MTND5, MTND6), 1 podjednotku komplexu III (MTCYTb), 3 podjednotky komplexu IV 
(MTCOI, MICOII, MTCOIII), 2 podjednotky komplexu V (MTATP6, MTATP8); dále 
obsahuje 2 geny pro rRNA a 22 genů pro tRNA. MtDNA nekóduje žádnou podjednotku 
komplexu II.   
Hlavní funkcí mitochondrií je produkce chemické enegie ve formě ATP (z ADP a Pi) oxidací 
substrátů v citrátovém cyklu a β-oxidací mastných kyselin. Zdrojem elektronů je redukovaný 
nikotinamidadenindinukleotid (NADH), který vzniká při oxido-redukčních reakcích 
katalyzovaných NAD+-dehydrogenasami isocitrátu, 2-oxoglutarátu, malátu, 
pyruvátdehydrogenasového komplexu, L-3-hydroxyl-acyl-CoA; dále z redukovaného 
flavinadenindinukleotidu vzniklého při oxido-redukčních reakcích  FAD-dehydrogenas jako 
je sukcinátdehydrogenasa, dehydrogenasy α-glycerofosfátového kyvadla, dehydrogenasy 
acyl-CoA při β-oxidaci mastných  kyselin.   
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Poznámka: ATP je univerzálním přenašečem chemické energie v buňce. Zachycuje chemickou energii 
uvolňovanou při oxidaci živin a přenáší ji do reakcí, které energii vyžadují. Dospělý jedinec při bazálním 
metabolismu za den přetvoří (ATP⇔ADP) takové množství ATP, které odpovídá polovině jeho hmotnosti; při 
velmi těžké práci to může být až 1 000 kg . Většina syntézy ATP se realizuje pomocí enzymu ATP-syntasy 
(ATP-asa). Tento enzym funguje zvláštním způsobem. Krokem vyžadujícím energii není syntéza ATP z  ADP  
a anorganického fosfátu, ale navázání ADP a fosfátu k enzymu a uvolnění ATP. ATP-synthasa se skládá z části 
F0 (má 3 typy podjednotek lišících se počtem  proteinů: a, b, c, vázané na membránu), která přenáší protony 
(funguje jako protonový kanál), a z části F1 (má podjednotky α,β,γ,δ,ε vystupující z membrány), která může být 
uvolněna do vniřní membrány mitochondrií. Celý komplex připomíná razítko trčící z membrány.  Syntéza ATP 
probíhá na jednotkách β. Jsou-li  jednotkou F0 vpuštěny protony po spádu rozdílu jejich elektrochemického 
potenciálu, lze jejich energii zachytit a využít v komplexu F1 k syntéze ATP. Protony proudí přes membránu 
prostřednictvím disku c a disk je donucen rotovat; podjednotka γ v jedné části F1 se dotýká disku a proto rotuje 
s ním; podjednotky α a β v druhé části F1 rotovat nemohou, protože jsou zachyceny fixní podjednotkou b, která 
je ukotvena v membráně. Tedy γ-podjednotka rotuje uvnitř cylindru vytvořeného podjednotkami α a β. Jelikož  
γ-podjednotka je asymetrická nutí β-podjednotky podléhat strukturním změnám a vázat ATP a ADP rozdílnou 
silou. Změna vazebné schopnosti během rotace disku se nazývá Boyerův mechanismus vazebné změny a rotace je 
řízena tokem vodíkových iontů přes membránu. Je možno ATP-asu označit jako molekulový stroj (Boyer)  
a přirovnat ji k razidlu mincí, poháněnému mlýnským (vodním) kolem, kde komponenta  F0 představuje kolo, 
otáčející se tokem protonů. Strukturní změny jsou vlastním razidlem tří mincí v ATP měně, jež jsou vyraženy při 
každém otočení kola.  
Obr. Schématické vyobrazení ATPasy 
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Mitochondrie jsou jakousi elektrárnou buňky. V aerobních buňkách je glukosa kompletně 
oxidována na CO2 a H2O (aerobní glykolýza): První fáze (až po pyruvát) nevyžadující O2 
probíhá v cytoplasmě s jen malým výtěžkem energie; pak je však pyruvát přenesen do 
mitochondrií, kde dochází k jeho kompletní oxidaci: 

CH3(CO)COOH + 2  1/2 O2 → 3CO2 + 2H2O 
Dalším zdrojem energie je β-oxidace mastných kyselin a jiné reakce generující acetyl-CoA, 
který se dále oxiduje v citrátovém cyklu. Vznikají tak molekuly redukovaného 
nikotinadenindinukleotidu (NADH) a flavinadenindinukleotidu (FADH2). Tyto koenzymy 
jsou reoxidovány za současného uvolnění energie (∆G°=-613 kcal/mol glukosy), která je 
z největší části využita na fosforylaci ADP za vzniku ATP (∆G°=+ 7,3 kcal/mol ATP). 
Oxidace koenzymů a fosforylace ADP se nemohou  realizovat ve stejné reakci, ale tak, že 
přenos elektronů z NADH a FADH2  na konečný akceptor, kterým je O2, probíhá postupně 
cestou elektronového transportního řetězce (respirační řetězec), což umožňuje, aby i volná 
energie byla uvolňována po malých množstvích. 
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Obr.: Topografie metabolických pochodů v mitochondriích  

 
Na několika místech během transportu elektronů  jsou protony přenášeny přes vnitřní 
mitochondriální membránu (pro jiné ionty jako Na+, K+, Cl- není prostupná), což vede 
k vytvoření protonového koncentračního gradientu mezi oběma stranami vnitřní 
membrány. Protože vnější mitochondriální membrána je volně prostupná pro protony, 
koncentrace H+ je nižší v mitochondriální matrix (pH 8) než v cytosolu  
a intermembránovém prostoru (pH 7). Elektrický potenciál napříč vnitřní membránou  
vzniká „pumpováním“ pozitivně nabitých protonů ven z matrix, která se tak stává 
negativnější vůči mezimembránovému prostoru. Volná energie vzniklá při oxidaci 
redukovaných koenzymů je uložena jako elektrický potenciál a jako protonový 
koncentrační gradient, tj. dohromady jako protonmotorická síla. Pohyb protonů zpět přes 
vnitřní membránu, tlačený touto silou, je spřažen se syntézou ATP z ADP  
a Pi, katalyzovanou F0F1-ATPasovým komplexem zvaným též ATP-synthetasa. Tyto 
komplexy vytvářejí jakési knoflíkové výstupky na vnitřní mitochondriální 
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membráně. ATP-synthetasa obsahuje 2 oligomerní komplexy. Jeden (F0), který je vnořen 
do dvojvrstvy vnitřní membrány, se skládá z podjednotek a, b c, druhý (F1) – periferní, 
má podjednotky α, β, δ, ε. Podjednotka β katalyzuje přeměnu ADP + Pi na ATP za 
přívodu energie vzniklé přesunem protonů přes vnitřní mitochondriální membránu na 
základě elektrochemického gradientu. Takto je velmi těsně propojena oxidace 
s fosforylací. Toto propojení inhibují tzv. rozpojovači oxidační fosforylace jako je  
2,4-dinitrofenol, dikumarol, chloralkarbonylkyanid, fenylhydrazon a také bilirubin. 

ATP-syntáza je zařízení pro zpětné spřažení, které 
převádí energii gradientu elektrochemického potenciálu 

protonů na energii chemické vazby nebo naopak.

© Espero Publishing, s.r.o.  
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Obr.: Schéma chemiosmotického spřažení 
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Uvolnění terminální fosfoanhydridové vazby ATP hydrolysou vzniká ADP, anorganický 
fosfát (Pi) a energie, která je využita v řadě spřažených chemických reakcí, využívaných 
k různým pochodům buňky. 

Obr. : Využití energie ATP 

Mitochondriální dysfunkce hraje významnou úlohu při těžším poškození buňky. Za 
některých patologických stavů dochází k výraznému zvětšení  objemu mitochondrií i jejich 
počtu, ale také ke zmenšení i početnímu úbytku (u buněčné hypertrofie nebo naopak atrofie). 
Tzv. megamitochondrie bývají nalézány u alkoholové choroby jater nebo u některých 
nutričních deficiencí.  
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Dědičné defekty mitochondrií (delece nebo bodové mutace mtDNA) se projevují např. 
mitochondriálními encefalomyopatiemi. Jde o klinicky heterogenní skupinu chorob, které mají 
společné morfologické abnormity v mitochondriích, zúpůsobujících různé poruchy 
mitochondriálního metabolismu jako je: (1) transport substrátu z cytosolu do mitochondrií, (2) 
utilizace substrátu, (3) enzymy citrátového cyklu, (4) spřažení fosforylace s transportem 
elektronů, (5) enzymy eletronového transportního řetězce. V klinických projevech se objevuje 
neprospívání, psychomotorická retardace,  známky encefalopatie, myopatie, hepatopatie, 
hypertrofické kardiomyopatie, také atrofie zrakového nervu provázená slepotou a jako častý 
laboratorní nález laktátová acidóza pro defekty enzymové aktivity komplexu dýchacího 
řetězce, pyruvátdehydrogenasy a ATP-synthasy. Také některé nádory (slinné žlázy, 
thyreoidea, parathyreoidea, ledviny, tzv. onkocytomy) mívají enormně hypertrofické 
mitochondrie, které buňkám dávají eosinofilní vzhled při histologickém barvení.  
V mtDNA bylo popsáno více než 200 bodových mutací, delecí a duplikakací, které vedou 
k poruchám energetického metabolismu. MtDNA je náchylnější ke vzniku mutací než nDNA, 
protože je lokalizována v blízkosti vnitřní mitochondriální membrány, kde vznikají reaktivní 
formy kyslíku. Také není chráněna histony a nemá dostatečné funkční mechanismy pro její 
opravu. Současný výskyt normální a mutované populace mtDNA v organismu se nazývá 
heteroplasmie, mutace všech molekul mtDNA homoplasmie. Poměr mezi množstvím 
mutovaných a normálních mtDNA určuje mitochondriální genotyp; pohybuje se v rozmezí  
0 – 100%. Biologické chování buňky se změní v situaci, kdy počet mutovaných mtDNA 
dosáhne prahu; při něm už buňka nemůže vyrábět dostatečné množství ATP; obvykle to je  
u heteroplasmií převyšující 80%. 
 Většina proteinů respiračního řetězce a ATP-synthasy je kódovaná nDNA a jejich syntéza 
probíhá v cytoplasmě, odkud je do mitochondrií transportována; jen část se tvoří přímo 
v mitochondriích a je kódována mtDNA. Biogeneze mitochondrií, respektive syntéza 
komplexů respiračního řetězce a ATP-synthasy je tedy řízena funkčním propojením dvou 
genetických systémů – nDNA a mtDNA.  
Mitochondriální poruchy respiračního řetězce (oxidační fosforylace) u člověka mohou být 
způsobeny (a) generalizovanou nebo tkáňově specifickou poruchou exprese nDNA  
s autosomálně dominantním nebo autosomálně recesivním typem dědičnosti, (b) bodovými 
mutacemi nebo mikrodelecemi mtDNA s maternálním typem dědičnosti, rozsáhlými delecemi 
a duplikacemi mtDNA se sporadickým výskytem. 
 
Klinické syndromy s genetickými poruchami v mitochondriích 
V užším slova smyslu jsou mitochondriální onemocnění způsobena poruchami v oblasti respiračního řetězce, 
ATP-synthasy, komplexu pyruvátdehydrogenasy a Krebsova citrátového cyklu; o mitochondriální 
encefalomyopatii se hovoří při současném postižení CNS.  
• Syndrom Keamsův a Sayreho je multisystémové onemocnění, které je způsobeno heteroplasmickými 

delecemi a duplikacemi mtDNA o velikosti 2-8 kb nebo jinými změnami v uspořádání mitochondriálního 
genomu. Mezi příznaky patří progredující svalová slabost, oboustranná ptóza víček (chronická progresivní 
externí oftalmoplegie – CPEO), kardiomyopatie, převodní porucha srdečního rytmu, retinitis pigmentosa, 
ataxie, porucha růstu, porucha tubulárních funkcí vedoucí až k renálnímu selhání, diabetes mellitus, 
hypothyreóza, hypoparathyreóza, hypopituitarismus, hypogonadismus, Addisonova nemoc. 

• Leighův syndrom (subakutní nekrotizující encefalomyopatie) projevuje se už v kojeneckém nebo batolecím 
věku neprospíváním, hypotonií, hypertrichózou, poruchou zraku a sluchu. Zpomaluje se psychomotorický 
vývoj, pak zastavuje a dokonce regreduje. V krvi se zvyšuje laktát., v bazálních gangliích a v mozkovém 
kmeni se objevují  nekrotická ložiska. Enzymatické vyšetření ukazuje na poruchu komplexu I nebo IV, 
eventuelně pyruvátdehydrogenasy. 

• Syndrom LHON (Leberova hereditární optická neuropatie) je způsoben bodovou mutací mtDNA (nejčastěji 
G11778A). Vyskytuje se asi u 2-3% jedinců stižených slepotou.   

• Syndrom MELAS  (Mitochondriální myopatie-encefalopatie-laktátová acidóza-iktu podobné příhody) se 
nejčastěji vyskytuje u pacientů s heteroplasmickou  mutací tRNALeu v poloze A3243G v mtDNA. Mutace 
vede k substituci adeninu za guanin v dihydrouridinovém raménku tRNA a způsobuje změnu vazebného 
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místa pro transkripční terminační faktor. Důsledkem je postižení inkorporace leucinu do podjednotek 
enzymů oxidační fosforylace, syntetizovaných na mitochondriálních ribosomech.  

• Syndrom MERRF (myoklonická epilepsie a „ragged-red fibers“) je nejčastěji způsobena heteroplasmickou 
mutací tRNALys v pozici A8344G v mtDNA., která vede k záměně evolučně konzervovaného guaninu za 
adenin v TYC raménku tRNA, které hraje významnou roli při interakci tRNA s ribosomy. V klinické obraze 
bývá myoklonická epilepsie a svalová slabost, méně často ataxie, kardiomyopatie, porucha percepce sluchu, 
externí oftalmoplegie a u dětí psychomotorická retardace. V krvi je zvýšený laktát a alanin. Svalová biopsie 
ukazuje poruchu aktivity NADH-CoQ-reduktásy a cytochrom c–oxidasy. Mikroskopické vyšetření 
svalových vláken ukazuje na přítomnost „ragged red fibers“ = rozeklaných červených vláken.  

• Syndrom NARP (neurogenní svalová slabost s ataxií a retinitis pigmentosa) je způsoben heteroplasmickými 
mutacemi v genu pro podjedtku 6 ATP-synthasy. Klinicky se projevuje psychomotorickou retardací, 
hypotonií (někdy naopak quadruspasticitou), ataxií, retinitis pigmentosa, kardiomyopatií, heptopatií. 
V likvoru je zvýšená hladina laktátu a alaninu. .  

• Syndrom Pearsonův se projevuje už v dětství zpomalením růstu, poruchou zevně sekretorických funkcí 
pankreatu a těžkou makrocytární sideroblastickou anemií s vakuolizací prekurzorů červených i bílých 
krvinek.  

• Syndrom Alpersův (progresivní infantilní poliodystrofie) je neurodegenerativní onemocnění s postižením 
jater, křečemi, poruchou zraku a psychomotorickou retardací. Postižené děti často umírají ve status 
epilepticus. 

 
 
4.12. Cytoskelet 
    O cytosolu, který vyplňuje vnitřek buňky, se dříve myslelo, že je jakousi hustou homogenní 
„polévkou“, v které plavou organely. Dnes však víme, že obsahuje z větší části tři druhy různě 
tenkých vlákének o různém složení a s různými funkcemi, které se souhrně nazývají 
cytoskelet. Jeho funkcí je jednak udržovat (mechanicky) tvar buňky, jednak umožňovat pohyb 
a dále poskytovat zakotvení pro jiné buňky.  

Mikrofilamenta jsou velmi tenká vlákénka (7 nm), složená z aktinu. Aktin je 
v nepolymerované formě globulární protein o Mr= 43 000 a nazývá se G-aktin. Může 
však polymerovat („hlavou k ocasu“) a vytvářet tak vlákénka F-aktinu.  
Mikrofilamenta asociují s více než 50 proteiny. Nejznámnější z nich je myosin, 
vyskytující se ve svalových i nesvalových buňkách. Interakce aktinu, myosinu a ATP 
vytváří kontraktilní sílu. Polymerizace a depolymerizace aktinu je řízena specifickými 
proteiny, navázanými na aktin.  
Plasmatická membrána, respektive některé její integrální proteiny se napojují na proteiny 
cytoskeletu, což snižuje jejich mobilitu. U erytrocytu je jednou z hlavních bílkovin 
cytoskeletu   spektrin, dlouhý vláknitý protein, složený z dimeru (tj. podjednotky α a β) 
organizující se do tetrameru a vytvářející spolu s vlákny aktinu, tropomyosinu  
a adduktinu rigidní cytoskeletovou síť, propojenou s proteiny plasmatické membrány. 
Toto propojení udržuje bikonkávní tvar erytrocytu. Mutace genů pro spektrin mění 
vlastnosti tohoto podpovrchového cytoskeletu   a erytrocyt neudrží svůj bikonkávní tvar  
a stává se sférickým nebo eliptoidním (hereditární sférocytóza nebo eliptocytóza).  
Poznámka: Cytochalasin B je látkou,  která potlačuje uspořádání mikrofilament tím, že pokryje jeden z jeho 
konců. Toto vede ke změně tvaru buňky a především se potlačí buněčný pohyb. Faloidin  toxin  
z muchomůrky Amanita phalloides, uskutečňuje svůj toxický účinek inhibicí depolymerizace aktinových 
filament (α-amanitin, jiný toxin muchomůrky zelené, inhibuje RNA- polymerasu).  
 
Intermediární filamenta jsou tvořena různými skupinami proteinů, které se organizují do 
dlouhých tyčinkovitých útvarů, asi 10 nm v průměru. Rozlišuje se 5 hlavních tříd 
intermediárních filament, a to podle základního proteinové podjednotky: 
- Vismetin se nalézá ve fibroblastech a v četných epitelových buňkách, kupř. v cévách 
- Desmin je ve svalových buňkách 
- Neurofilamenta jsou obsažena v axonech neuronů 
- Gliové fibrilární kyselé proteiny jsou pak v gliových buňkách  
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- Cytokeratiny, které tvoří skupinu asi 30 podtypů, jsou obsaženy v různých 
epitelových buňkách, a to v kombinacích pro ně charakteristických.  
Poznámka: Pomocí imunohistochemických metod (pomocí specifických protilátek namířených proti 
určitým proteinům intermediárních filament) lze vystopovat kupř. původ maligně transformovaných 
buněk a určit tak správně typ nádoru. 

Patologická akumulace intermediárních filament se pozoruje u poškození některých 
buněk. Kupř. Malloryho tělíska neboli „alkoholový hyalin" se nalézají u alkoholiků  
v hepatocytech ale i u jiných stavů. Jsou složena převážně z prekeratinu. Neurofibrilární 
smotky u Alzheimerovy choroby vznikají poškozením neuronálního cytoskeletu   
(obsahují neurofilamenta a proteiny sdružené s mikrotubuly).  
 Cytokeratiny intermediárních filament se dělí na dva typy: cytokeratiny 9-19 (20) = 
typ I (kyselé) a cytokeratiny 1-8 = typ II (neutrální a bazické). V buňkách jsou 
organizovány jako heterodimery (CK 8/18 a CK 8/19). V procesu buněčného dělení 
cytokeratiny nemizí, jejich zmnožení je projevem proliferace buněk (fáze S a G2).  
U maligních nádorů v progresi (šíření do okolí, metastázy) dochází k proteolytickému 
odštěpování solubilních fragmentů, které se dostávají do krevního oběhu a mohou být  
využity jako markery nádorové proliferace. 
 
Mikrotubuly jsou největšími elementy cytoskeletu, o šířce 30 nm. Jsou tvořeny 
bílkovinou zvanou tubulin (2 typy: α a β). Mikrotubuly jsou pak tvořeny 13 paralelními 
protofilamenty αβ-dimerů, které jsou tak poskládány, že vytvoří dutý válec -  
mikrotubulus. Poskládání jednotlivých α a β-tubulinů v protofilamentu na sebe se děje 
opačnými konci; proto jsou mikrofilamenta polárními útvary, a to s plus (narůstajícím)  
a minus (začínajícím) koncem. Každá molekula tubulinu váže 2 molekuly GTP. 
Funkcí mikrotubulů je participovat na intra- i extracelulárním pohybu, spojovat se 
s jinými proteiny jako s dyneinem a vytvářet tak kontraktilní sílu pro pohyb řasinek  
a bičíků. Mikrotubuly vytvářejí dráhy, po kterých se pohybují intracelulární váčky  
a organely. Tento pohyb vyžaduje energii poskytovanou hydrolysou ATP a je realizován 
proteiny zvanými molekulové motory: (a) kinesinem, který posunuje váčky z minus-
konce na plus-konec mikrotubulu, a (b) proteinem MAP1C, který je podobný dyneinu  
a který posunuje váčky na opačnou stranu než kinesin. Mikrotubuly hrají též důležitou 
úlohu při mitotickém dělení tím, že vytvářejí mitotické vřeténko.  
Správně fungující mikrotubuly a myofilamenta jsou nezbytná pro pohyblivost (migraci)  
a fagocytovou schopnost leukocytů. Poruchy se projevují kupř. nedostatečnou odpovědí 
leukocytů na škodlivinu (porucha chemotaxe a fagocytózy). Defekt v polymerizaci 
mikrotubulů u Chédiak- Higashiho syndromu vede k defektu fúze lyzosomů  s fagosomy, 
a tím k nedostatečné fagocytóze bakterií. Defekt v organizaci mikrotubulů může potlačit 
pohyblivost spermií a být příčinou mužské sterility. Inhibice pohyblivosti řasinek na 
bronchiální sliznici pak znemožňuje očišťování respiračního epitelu od bakterií  
a v konečném důsledku to vede k bronchiektaziím (syndrom nepohyblivých řasinek).   
Poznámka: Některé antimitotické léky ovlivňují uspořádání mikrotubulů, a to buď inhibicí jejich 
polymerizace (kupř. vinblastin, vinkristin, podofylotoxin a kolchicin) nebo depolymeraci (taxol), čímž  
zamezují proliferaci nádorových buněk. Kolchicin blokuje (inhibicí polymerace mikrotubulů) fagocytózu 
krystalků močové kyseliny bílými krvinkami. 
 

4.13. Cytosol 
    Cytosol je tekutá část cytoplasmy. Obsahuje koloidní roztok mnoha enzymů, které 
katalyzují řadu metabolických pochodů buňky. Obsah proteinů je vysoký,  20  až 30 % 
cytosolu tvoří proteiny a 25 až 50% všech buněčných proteinů je v cytosolu. 
Cytosol dále obsahuje inkluzní tělíska, tj hrudky nepřipojené k membráně. Hepatocyty  
a myocyty obsahují granula glykogenu, adipocyty kapénky triacylglycerolů. Oboje slouží jako 
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zásobní substráty k získání buněčné energie. Podle některých autorů i cytosol (respektive jeho 
proteiny) je v  buňce organizován tj. uspořádán a lokalizován ve specifických oblastech 
napojením kupř. na cytoskelet.  
 
Extracelulární matrix 
    Klíčovým krokem v evoluci vícebuněčných organismů je schopnost buněk, udržovat mezi 
sebou těsný kontakt a komunikaci. Specifické proteiny na povrchu buněk umožňují jejich 
vzájemnou adherenci a shlukování do specifických tkání. Specializovaná spojení mezi 
buňkami stabilizují tuto interakci a podporují lokální komunikaci. Kromě toho tkáně obsahují 
různé množství  hmoty, uložené vně buněk – extracelulární matrix (EM) (=mimobuněčná 
základní hmota). Hlavním úkolem extracelulární  matrix je  propojit různé  tkáně těla 
dohromady,  udržovat  tvar   tkání   a  dále  mít  schopnost  přenášet   pohyb, ale také umožit 
přísun živin, elektrolytů a vody a odsun produktů metabolismu do nitra a ven z buněk. EM má 
důležité uplatnění v komunikaci mezi buňkami  Je málo tkání, kupř. epitelie, které jsou 
složeny převážně z buněk. Malé množství matrix, jako tzv. lamina basalis poskytuje u epitelií 
podklad pro navázání buněk na pojivovou tkáň, pod nimi ležící. Naproti tomu pojivová tkáň 
je složena převážně z extracelulární matrix. Extracelulární matrix je sice buňkami 
produkována, ale není v nich umístěna. V pojivové tkání jsou to především fibroblasty, které 
ji tvoří. Fyzikální vlastnosti  EM se liší podle vlastnosti a funkce příslušné tkáně. Kosti  
a zejména zuby mají EM velmi tvrdou způsobenou značnou kalcifikací. Pórovitá EM je ve 
chrupavce a pojivové tkáni kůže. Ve šlachách je pružná. Extracelulární matrix krve tvoří 
krevní plasma, která je tekutá. Struktura  a vlastnosti    extracelulární  hmoty    závisí na 
vzájemné proporci  rozpustných a nerozpustných  komponent.  
Extracelulární matrix tvoří nejen fyzickou podporu buněk tkání, ale působí též jako 
informační systém, v němž buňky mohou detekovat, koordinovat nebo vytvářet chemické 
signály. Transmembránové receptory jako jsou integriny přenášejí tyto signály z EM do nitra 
buněk. Má dále funkci nutriční (vstup živin do buněk, výstup metabolitů), obrannou (bariéra 
vůči pronikajícím mikroorganismům), účastní se zánětu, hojení defektů.  
Extracelulární matrix je složena ze tří hlavních typů makromolekul: (1) glykosaminoglykanů 
a proteoglykanů, které poskytují pojivové tkáni gelovou strukturu, (2) fibrózních proteinů 
(kolageny poskytující pevnost a elastiny skýtající pružnost), (3) multiadhezních molekul 
(kupř. fibronektin, dále laminin a nidogen), které umožňují přímé spojení buněk  
s makromolekulami extracelulární matrix.  
Glykosaminoglykany,  proteoglykany, glykoproteiny   
Tvoří formu hydratovaného gelu, který je základní substancí EM. Je to velmi různorodá 
skupina  proteinů, které mají  navázané cukerné zbytky. Glycosaminoglykany (GAG) mají své 
jméno proto, že obsahují opakující se disacharidové řetězce, v nichž jeden nebo dva cukry 
tvoří aminocukry (buď N-acetylglukosamin anebo N-acetylgalaktosamin). Tyto disacharidové 
jednotky jsou organizovány v dlouhých nevětvených řetězcích, na nichž jsou aminocukry 
obvykle sulfatovány. Sulfátové a karboxylové skupiny cukerných zbytků poskytují GAG silné 
negativní náboje. To způsobuje přitahování osmoticky aktivních kationtů jako je Na+, což 
vede k tomu, že do EM je vtahována voda. Důsledkem je nabobtnání a turgor. Tlak 
způsobený turgorem umožňuje EM působit proti silám stlačujícím tkáň. To je důležité kupř. 
pro chrupavku pokrývající styčné plochy kloubu. Chrupavka tak absorbuje sílu vznikající 
třením při pohybu kloubu (kupř. kolenního, který je velmi namáhán). Při porušení chrupavky 
dochází k odírání styčných ploch a poškození kloubu.  
Existují 4 hlavní typy glykosaminoglykanů: 

- chondroitin-4-sulfát 
- chondroitin-6-sulfát 
- keratansulfát 
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- dermatansulfát 
- heparansulfát 

Obr.: Schéma struktury glykosaminoglykanu 

Protein jádra

Opakující se disacharidové řětězce
glykosaminoglykanů

 
Byly klasifikovány 4 základní skupiny GAG na základě povahy cukerného zbytku a jiných 
charakteristik jako je počet sulfátových vazeb.  
 Hyaluronová kyselina  (HA)  je hlavním GAG extracelární matrix, která obklopuje migrující 
a proliferující buňky, zvláště v embryonálních tkáních. Je také největší komponentou 
komplexu proteoglykanů EM  řady tkání, jako kupř. chrupavce. Má velmi vhodné vlastnosti 
pro pojivovou tkáň jakým je prostředí kloubů.   Je tvořena 50 000 opakujicími se 
disacharidovými  zbytky: glukuronová kyselina β[1-4]  a N-acetylglukosamin β[1-3]. Četné 
hydrofilní  komponenty na povrchu HA váží   velké množství vody a tvoří, již při nízké 
koncentraci  HA  viskosní hydratovaný gel, který  je  103 -104   větší  než   vlastní   HA. To  
znamená, že   HA  mezi  jednotlivými buňkami   plně  vyplňuje  prostor. Tato struktura   je 
schopna   bobtnání a  dává jak  určité  napětí,   tak  i různě blokuje    vzájemný  pohyb buněk.  
Kromě toho  COO –   skupiny  na povrchu  váží  ionty, čímž ovlivňují  osmotický tlak.  Velké 
množství  vázané  vody  dává   extracelulární hmotě  schopnost odolávat kompresním silám. 
Naproti tomu,    kolagenní vlákna jsou  schopna odolávat napěťovým silám. HA brání adhezi. 
Je proto  vázaná na povrchu  migrujících buněk (receptor CD44). Ztráta   HA  či  schopnost 
vázat  různé komponenty a hydratace tak přispívá k vzájemnému  oddělení  jednotlivých   
buněk    a  ve svém konečném důsledku to   usnadňuje  jejich   proliferaci a diferenciaci.   HA  
hraje však  významnou roli i při tvorbě  svaloviny – diferenciaci myotomu: nediferencované  
svalové prekursory - myoblasty, které obsahují nediferencované kontraktilní  proteiny,   se 
spojují a  tvoří multinukleární nediferencovaná vlákna.  Myoblasty  jsou  bohatě pokryty  HA, 
která brání předčasné  maturaci svaloviny – buněčné fuzi.  Teprve po  tomto, již  bez   pokrytí  
HA, dochází  k tvorbě extracelulární matrix. Bylo  dále prokázáno, že   pokud je  jakkoliv 
blokována   syntéza  kolagenu,  potom  diferenciace   kontraktilních a regulačních proteinů 
svalu  je významně  zpomalena. Lze proto předpokládat, že  interakce  kolagenních   
a kontraktilních proteinů  v embryogenesi  je významný modulační faktor   prenatálního 
vývoje  tkání.  
Vedle HA, obsahuje  extracelulární matrix  řadu  dalších GAG – polymerů   specifických 
disacharidů, kde jedním cukrem je  uronová kyselina a dalším N-acetylglukosamin či   
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N-acetylgalaktosamin, kdy jeden  či oba cukry obsahují   jeden ,  resp.  dva   sulfátové  
zbytky. Je jasné, že  GAG  proto  obsahuje negativně nabité částice. Spolu s různými proteiny 
(mol. váha 20 000–400 000) dekorovanými  výše popsanými  GAG, vzniká  tak  obrovská 
škála kombinací.  
Glykosaminoglykany, s vyjímkou hyaluronové kyseliny, se navazují kovalentní vazbou na 
centrální protein a vytvářejí tak proteoglykany. Proteoglykany  jsou  velmi heterogenní 
skupinou, která  pokrývá  různé typy buněk; jsou nazývány  podle příslušného  GAG 
proteoglykan-dermatansulfát, chondroitin-4-sulfát, heparansulfát, keratansulfát, chondroitin-
6-sulfát, heparin. Elektronoptické snímky ukazují, že proteoglykany mají podobu, 
připomínající kulatý kartáč. Spojují   v   extracelární  matrix    různé  kolageny  
a  glykoproteiny.  Heparansulfát  i chondroitinsulfát,  přes třetí  cukr  „linker“,    se   váží   na 
serin  (obsažený  v korovém proteinu proteoglykanu). Signální sekvence, kde k vazbě  
oligosacharidu na serin  došlo,   je  SER-GLY-X-GLY, kde X může být jakákoliv 
aminokyselina.  Není však jasné, proč  se heparansulfát váže na toto určité místo a naproti 
tomu   chondroitinsulfát se váže na jiné místo; v žádném případě to  však  není  podmíněno    
délkou    oligosacharidového řetězce.  
Různé proteoglykanové podjednotky se napojují prostřednictvím malých spojovacích proteinů 
na dlouhé vlákno kyseliny hyaluronové. Tím vzniká obrovská makromolekula, která má 
velikost několika milionů daltonů. Délka středního vlákna kyseliny hyaluronové se pohybuje 
od 400 do 4 000 nm, na něj je připojeno až 100 proteinových jader proteoglykanů s dalším 
množstvím glykosaminoglykanů.  
Obr.: Schéma struktury agregátů proteoglykanů s hyaluronovou kyselinou 

hyaluronan

proteoglykan
Glykosaminoglykany

 
Proteoglykany dělíme na 2 kategorie: 

(G) velké: agrekany (tvoří až 90% proteoglykanů kostní chrupavky) 
(H) malé: kupř. biglykan, dekorin 

 
Proteoglykany patří mezi důležité složky hyalinní kloubní chrupavky zajišťují: (a) hladký 
posun plošek s nízkým koeficientem tření, (b) pružný přenos zátěže na pohybový aparát.  
Chrupavky jsou tvořeny síťovitým uskupením kolagenních vláken, mezi nimiž jsou 
proteoglykany. Jejich chondroitinsulfátové skupiny a proteinová jádra specificky interagují  
s kolagenem. Pevnost v tahu chrupavek je vlastností jejich kolagenu; pružnost je dána 
obsahem proteoglykanů. Protažená kartáčová struktura proteoglykanů a jejich polyaniontový 
charakter je příčinou vysokého stupně hydratace. Při tlaku se z chrupavky vytlačuje voda, do 
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té doby, než vzájemně odpudivý účinek nábojů zabrání dalšímu stlačování. Jakmile působení 
tlaku ustane, voda se opět navrátí.  
 

Typy a lokalizace proteoglykanů
Umístění                                      Název             Složení

Extracelulární matrix Agrekan                  ChS/KS (100+)
Versikan                    ChS/DS (20)
Dekorin                     ChS n. DS (1)
Biglykan                    ChS n. DS (2)
Fibromodulin            KS (4)

Povrch buněk Syndekan                  HS/ChS (4)
Betaglykan                HS/ChS (2)
CD44                 HS n. ChS
Glypikan             HS
Fibroglykan               HS

Bazální membrána Perlekan                    HS (3)
Mozek Brevikan                    ChS/DS (3)

Neurokan                   ChS (7)
Cerebroglykan           HS (5)

Intracelulárně Serglycin                    ChS n. HS (8)                                         
Poznámka: Zkratky ChS=chondroitinsulfát, KS=keratansulfát, DS=dextransulfát, HS=heparansulfát; v závorce  
(x) je počet sacharidových podjednotek 
 
Proteoglykany kromě schopnosti poskytovat EM hydratovanou substanci (gelotvorná 
schopnost), mají další funkce; kupř. váží signální molekuly jako jsou růstové faktory (např. 
FGF=fibroblastový růstový faktor). To umožňuje signálním molekulám udržet se ve 
specifických oblastech, v kterých se účinek signální molekuly lokalizuje nebo spolupůsobí  
s příslušným receptorem. Příkladem je FGF, který stimuluje k proliferaci různé typy buněk. 
Váže se pevně na heparansulfátový řetězec proteoglykanu. V této formě je rezistentní vůči 
degradaci extracelulárními proteasami a stává se tak reservoirem FGF. Působením proteolýzy 
proteoglykanového jádra nebo částečným natrávením heparansulfátového řetězce se aktivní 
faktor uvolní, což může být navozeno kupř. infekcí v rámci reparačních procesů. FDF se také 
váže na heparansulfátový proteoglykan jako tzv. syndekan, v kteréžto formě se vázaný FDF 
„prezentuje“ svému receptoru při proliferaci buněk. Jiným příkladem je transformující růstový 
faktor β (TGFβ), který se váže na jiný povrchový proteoglykan, zvaný β-glykan (TGFβ-
receptor- typ III). V této formě je „prezentován“ jiným receptorům, které mají aktivitu  
serin/threoninkinasy, což navodí přenos příslušného signálu.  
Proteoglykany jsou také důležitou komponentou filtračního zařízení v glomerulech ledvin, 
kde působí jako molekulové síto v bazální membráně.  
Převažujícím komplexním proteoglykanem chrupavky je agrekan. Tvoří agregáty; obrovské 
makromolekuly o délce 4 µm(!) a objemu větším než je bakteriální buňka (!). Molekuly 
agrekanu dávají chrupavce jedinečné vlastnosti gelu velmi odolného vůči deformaci.  

 
Tenascin-C je vysokomolekulový (Mr > 1 milion) hexamerní glykoprotein, jehož exprese je potlačena  
v normální, klidové, dospělé mléčné žláze, ale naopak je výrazně zvýšena zejména v periduktální tkáni 
preinvazívního nebo invazivního karcinomu. V tkání normální nebo benigně proliferující je tenascin C 
exprimován minimálně nebo vůbec ne. Z toho důvodu jeho průkaz může být velmi dobrým prognostickým 
markerem preinvazivního adenokarcinomu mléčné žlázy. Předpokládá se, že tenascin C se váže a reaguje  
s integrinovými receptory (jako je β1- a ανβ3-integrin), což jsou receptory pro signály kontrolující růst 
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nádorových buněk a angiogenezi. Tenascin C také moduluje lokalizaci a expresi EGF-receptorů, které přímo 
konrolují růst. V této souvislosti se předpokládá, že tenascin C snižuje expresi s růstem sdružených genů pro 
cyklin D1 a c-myc v epitelové tkáni savců. Kromě toho tenascin C podporuje migraci endotelových buněk, 
mitogenezi a jejich elongaci; je hlavním konstituentem provizorní extracelulární  matrix obklopující nově 
tvořenou kapilární síť. Zdá se, že tenascin C může být vhodnou cílovou molekulou pro imunoterapii nádorů.  
V prvních pokusech s monoklonálními protilátkami proti tenascinu C se ukázalo, že mají toxický účinek na 
buňky maligního gliomu. Odstranění tenascin C-pozitivních nádorových buněk mělo stabilizující vliv na vývoj 
nádorového onemocnění.  
 
Kolagen   
Je to hlavní nerozpustný fibrózní protein extracelulární matrix. Patří vůbec mezi  
nejrozšířenějsí  proteiny v organismu (representuje přibližně 25% všech bílkovin  
v organismu).  Vytváří trojpramennou šroubovici - jedno vlákno (α - řetězec) je  tvořeno   
300 nm dlouhou strukturou  o průměru 1,4 nm. Primární sekvence  řetězce je  
GLY-X-Y (celkem 1050 aminokyselinových zbytků) -  každá třetí  aminokyselina je  glycin,  
v  sekvenci  X    je častou aminokyselinou   prolin,  v sekvenci Y je hydroxyprolin, který 
vzniká až  post-translační modifikací prolinu  enzymatickou reakcí  buď   prolyl-4-
hydroxylasy   nebo prolyl-3-hydroxylasy,  které   mění  prolin na hydroxyprolin; pro vlastní 
reakci není nutný  pouze  kyslík,  ale i Fe++ ,  vitamin  C,  kromě toho  je nutné, aby  se 
v Krebsově cyklu  přeměnil  2-oxoglutarát   na   sukcinát. Analogickou   reakcí se  post-
translačně vytvoří  na stejné Y- posici  i  hydroxylysin; reakce vyžaduje přítomnost  enzymu  
lysyloxidasy.  Pokud  není dostatečný počet  prolinů   v molekule kolagenu hydroxylován (na 
př.  jako důsledek  nedostatku vitaminu C),  potom kolagenní helix    je   podstatně  méně 
stabilní.  
Bylo identifikováno dosud 19 různých typů kolagenů (typ I až XIX). Typy I, II a III jsou 
zastoupeny nejvíce; jejich sdružené molekuly vytvářejí fibrily. Kolagen typu IV je součástí 
bazálních membrán. 
Základní strukturální jednotkou kolagenu je „triplhelix“ (trojitá šroubovice). Tři  řetězce   
v  kolagenu  jsou    buď identické - vzniká proto  homotrimer, případně jsou řetězce odlišné - 
vzniká  heterotrimer  - kde  jsou  dva identické rětězce [α1(I)]2  a  jeden  odlišný  řetězec   
(α2) =  toto složení  pak charakterisuje strukturu kolagenu I. Protože   řetězce u jednotlivých 
kolagenů  se  liší,  je proto nutné   při popisu  jakéhokoliv   kolagennního složení   uvádět     
typ  kolagenu (používá se   římských  číslic).  Kolagen  typ  I (80-90 %  všech kolagenů)     
tvoří  v těle  heterotrimer    [(α1(I)2 (α2)].   Množství   dosud popsaných kolagenů  je 19; 
majoritními kolageny ve svalech jsou  kolageny typ  I  a typ  III (homotrimer),  kost obsahuje  
výhradně  kolagen  I, chrupavky   obsahují    kolagen  typ  II (homotrimer),  kolagen  typ  IV 
(heterotrimer) - je  součástí bazálních membrán, ostatní kolageny   jsou minoritní; ve 
svalovině je to např. fibrilární  kolagen V (heterotrimer),  v chrupavkách  je to  s fibrilami 
asociovaný kolagen IX - tvořený třemi odlišnými řetězci nebo kolagen  XII - homotrimer.  
Funkce  minoritních    kolagenů  není   za fyziologických  situací ani   při různých 
onemocnění dosud jednoznačně  definována.  V  srdeční  svalovině  se  v   průběhu  
ontogenetického  vývoje  významně mění  poměr  kolagenu I /kolagen III.  Zatímco během 
embryonálního vývoje a v  rané postnatální  fázi  je   zastoupení  kolagenu III  (který  tvoří, ve 
srovnání s kolagenem I, podstatně jemnější  vlákna)    asi    15 %,  klesne  v dospělosti 
přibližně  na   5%. Množství    kolagenu   III   však  opět významně stoupá  v období vzniku   
hypertrofie  myokardu (jako důsledek objemového či tlakového přetížení).  
V průběhu  maturace kolagenu   dochází nejen  ke  glykosylaci některých posttranslačně 
vytvořených    hydroxylysinů, ale vzniká  celá řada   příčnovazebných elementů: intra-  
a intermolekulární vazby  mezi různými aminokyselinami  v  řetězcích  kolagenu  (např.  mezi   
lysiny  či histidiny). Tyto  pochody  jsou  vlastně  molekulární podstatou stárnutí  - vytvářejí 
se  fibrily,  které  jsou  nerozpustné  (v  0,5 mol/l kyselině  octové s pepsinem).  
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Kolagenová vlákna jsou odolná vůči tahu; organizaci molekul v nich určují fibroblasty, které 
je také syntetizují. Mechanické síly působící na tkáň (kost) predikují jejich orientaci. 
Kolagenová vlákna v kosti jsou uspořádána ve vrstvách, které připomínají letokruhy na 
příčném řezu kmenem stromu. Pravoúhlá orientace molekul dává kosti značnou pevnost.  
 
Elastin 
Hydrofobní protein (asi 750 aminokyselinových zbytků dlouhá molekula),  který je 
zodpovědný  za  extenzibilitu a elastické vlastnosti tkáně (plíce, kůže, cévy),  vytváří  
základní  strukturu  - tropoelastin   o molekulové váze  70 000, který nemá  triplet  GLY -X-Y 
(popsaný  u  kolagenu), i když  obsah prolinu a  glycinu je relativně vysoký, netvoří však ani  
trojpramennou šroubovici, není ani glykosylován, nemá ani hydroxylysinové zbytky, 
množství hydroxyprolinu je velmi malé.    Agregace tropoelastinu    se děje    pomocí  
příčnovazebného  elementu – desmosinu. Elastinová vlákna  jsou pokryta mikrofibrilami, 
tvořených různými  glykoproteiny – fibrilin je  pravděpodobně nejdůležitější, jeho mutace  
vede k  Marfanovu syndromu.    
Obr.: Schéma struktury elastinu při stlačení a při tahu 

stav klidu
(relaxace)

stav
maximální
extenze

jednotlivá molekula elastinu

 
Choroby sdružené s abnormální extracelulární matrix 
Mnohé složky EM byly identefikovány v posledních letech, takže bližší charakteristika molekulárního 
mechanismu těchto chorob je v počátcích. Fibrily kolagenu hrají důležitou úlohu v pevnosti kosti (kolagen typ I), 
chrupavky (kolagen typ II), elastické tkáně (kolagen typ III).  
Osteogenesis imperfecta  je skupina onemocnění způsobených deficitní syntézou kolagenu typu I. Genetickým 
podkladem je mutace genů, které kódují α1- a α2-řetězce kolagenové molekuly. Obvykle jde o bodovou mutaci 
nebo deleci nejčastěji s autosomálně dominantní dědičností. Mutace má za následek tvorbu sice kvalitativně 
normálního kolagenu, ale kvantitativně nedostatečnou, což vede ke změnám v skeletu. Mnohem závažnější je 
defekt, který vede k tvorbě abnormální kolagenové molekuly; deficitní trojitá šroubovice. Disorganizace 
kolagenní matrix vede k nedostatečné mineralizaci osteoidu.  
Klinickým projevem onemocnění je především výrazná lomivost kostí. Lze rozlišit 4 varianty (podtypy). 
Tab.: Podtypy osteogenesis imperfecta a jejich charakteristiky 

Podtyp Dědičnost Defekt kolagenu Hlavní příznaky 
I - postnatální fraktury, 
modré skléry 

AD Snížená syntéza 
pro-α1(1)-řetězce  
Abnormity pro-α1(1)- 
nebo pro-α2(1)-řetězce 

Slučitelný se životem 
Normální kostra 
Fragilita kostí 
Špatný vývoj dentice 
Poruchy sluchu 



 

 

 

67 

Pohyblivost kloubů 
Modré skléry 

II - perinatální letální Většinou AR, někdy 
AD (nové mutace?) 

Krátký pro-α1(1)-řetězec 
Nestabilní triplhelix 
Abnormální n. insufi- 
cientní pro-α2(1)-řetězec 

Smrt už v děloze nebo 
kolem porodu 
Deformity skeletu 
Excesivní fragilita 
Mnohočetné fraktury 
Modré skléry 

III - progresivní 
deformující 

AD (75%) 
AR (25%) 

Změněná struktura 
propeptidu pro-α2(1)- 
Porucha tvorby 
trojitého helixu 

Slučitelný se životem 
Retardace růstu 
Mnohočetné fraktury 
Progresivní kyfosko- 
lióza 
Modré skléry při 
narození (pak bělají) 
Poruchy sluchu 
Poruchy dentice 

IV - postnatální 
fraktury, normální 
skléry 

AD Krátký pro-α2(1)- 
řetězec 
Nestabilní trojitý helix 

Kompatibilní se životem 
Mírná fragilita skeletu 
Krátká postava 
Někdy poruchy 
dentice 

 
Patologie glykosaminoglykanů 
Při dědičné deficienci specifických lyzosomálních enzymů, které se podílejí na degradaci glykosaminoglykanů 
(GAG) dochází k akumulaci určitých GAG a k jejich ukládání v tkáních. Vznikají tak chorobné stavy, které 
označujeme jako mukopolysacharidózy.  Klinicky se projevují hrubými rysy obličeje, hepatosplenomegalií, 
kostní dysplazií, deformitami rukou, ev. mentálním postižením podle typu onemocnění  (viz tabulka). 

* Mukopolysacharidózy
- Choroba Hurlerové (MPS IH): (heparansulfát,

α-L-iduronidasa dermatansulfát)

- Scheiova choroba (MPS IS): (dermatansulfát)

α-L-iduronidasa

- Hunterův syndrom (MPS II): (dermatan a heparansulfát 

iduronosulfát-sulfatasa
- Sanfillipo syndromy (MPS IIIA až D):

(akumulace heparansulfátu)
III A: sulfamidasa
III B: α-N-acetylhexosaminidasa
III C: acetyl-CoA:α-glukosaminid-N-acetyltransferasa
III D: N-acetylglukosamin-6-sulfatasa

-- Morquio-syndrom (MPS IV): (keratansulfát, chondroitinsulfát) 
typ A: N-acetylgalaktosamin-6-sulfatasa
typ B: β-gangliosidasa

- Maroteau-Lamy choroba (MPS VI): (dermatansulfát )
arylsulfatasa B

- Deficience β-glukuronidasy (MPS VII): (chondroitin-4/6-sulfát)
β-D-glukuronidasa

- Keratan a heparan-sulfaturia (MPS  VIII)  

 
Poznámka: Jsou pokusy nahradit deficit lyzosomálních enzymů transplantací kostní dřeně od vhodných dárců 
(zatím jen u choroby Hurlerové a Hunterovy).  
 
Revmatoidní artritida (RA) je chronický syndrom, postihující zánětlivou reakcí (nabuzenou autoantigeny)  
 periferní klouby a vedoucí k progresivní destrukci jejich artikulárních i periartikulárních struktur. Průběh lze 
rozdělit do dvou fází: (1) akutní zánětlivé léze projevující se jako Arthusův fenomén, a (2) chronická, 
mononukleární, buňkami zprostředkovaná, granulomatózní choroba (podobná tuberkulinové reakci) postupující 
do hlubších vrstev a vytvářející tzv. pannus = hyperplastická synovie s ložiskovým nakupením B-lymfocytů  
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a plasmocytů syntetizujících revmatoidní faktory, různých typů T-buněk, aktivací makrofágů, proliferací 
synoviocytů a dalších mezenchymových buněk, produkujících cytokiny, které způsobují, že chondrocyty se 
podílejí na vlastní destrukci tkáně uvolněním kolagenas a jiných proteas.  
Synovium u RA je charekterizováno zvýšením tlouštky výstelkové vrstvy a infiltrací zánětlivých buněk. 
Fibroblasty ve výstelkové vrstvě nabývají vzhledu „transformovaných buněk”, pod vlivem proto-onkogenů 
podílejících se na regulaci buněčného cyklu. Cytokiny derivované z fibroblastů a makrofágů jeko je IL-1, TNFα 
jsou v synovii přítomny v abundantním množství a stimulují její buňky k tvorbě destruujících enzymů jako jsou 
serinové proteinasy, matrixové metaloproteinasy a kathepsiny. Jiné cytokiny jako je IL-4 a IL-10 představují 
jakýsi pokus zvrátit zánětlivý proces. Přítomnost adhezních molekul podporuje jednak migraci zánětlivých 
buněk do kloubu, jednak usnadňuje napojení synovie na kost a chrupavku. Neadekvátní apoptóza podporuje 
přežívání autoreaktivních T-buněk, makrofágů nebo synoviálních fibroblastů Podrobné poznání těchto dějů 
poskytuje možnost k hledání nových terapeutických přístupů, zasahujících  určité komponenty této zánětlivé  
a destrukční kaskády: inhibice metaloproteinas, blokáda účinku IL-1 nebo TNF, případně použití anti-Fas 
protilátek (pro indukci apoptózy). Další možností potlačení klonální expanze aktivovaných T-lymfocytů, které 
mají v patogenezi autoimunitního zánětu významnou úlohu, je podávání inhibitoru dihydrofolátdehydrogenasy 
(Leflunamid). Enzym je nutný pro de novo syntézu pyrimidinových nukleotidů, což vede k zastavení procesu 
buněčného dělení ve fázi G1/S především v rychle se dělících buňkách, tj. v aktivovaných T-buňkách; většina  
T-lymfocytů, které nejsou aktivovány, zůstává v G0-fázi a není tedy lékem ovlivněna. Leflunamid působí jako 
imunomodulátor s protizánětlivým účinkem.  V popředí současného zájmu jsou dále pokusy s genovou terapií 
(přenos vhodných genů upravujících aktivaci a apoptózu reaktivních buněk pomocí různých vektorů do synovie).  
 
Multiadhezní proteiny matrix a jejich povrchové buněčné receptory  
Hlavním adhezivním proteinem pojivové tkáně je fibronektin. Jde o velkou molekulu, 
složenou ze 2  polypeptidových řetězců spojených na C-konci  disulfidovými vazbami, 
uspořádanou do několika (6) globulárních domén. Každý řetězec je asi 60-70 nm dlouhý a 2-3 
nm tlustý. Bylo rozlišeno na 20 různých fibronektinových řetězců. Každá z domén má 
specifické vazebné místo pro interakci s integriny na povrchu buněk, s denaturovanou formou 
kolagenu, s fibrinem a sulfatovanými proteoglykany.  
Obr.: Schéma struktury řetězce fibronektinu 

-COOH  H2N-

 S S
 S S

  COOH

Fibrin          Kolagen               DNA              Integrin  Heparan  Fibrin
Heparan                                                                         sulfát
sulfát

EDB         EDA      IIICS

 
 Fibronektin je navázán k buňkám prostřednictví velkého transmembránového glykoproteinu - 
fibronektinového receptoru. Tento receptor, podobně jako lamininový receptor patří do velké 
rodiny integrinů. Cytoplasmatická část integrinu reaguje s cytoskeletem, čímž dochází  
k propojení cytoskeletu buňky s filamenty extracelulární matrix. Fetální fibronektin je také 
důležitý pro migraci buněk.  
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Laminin je adhezivní molekula specifická pro bazální laminu. Je složen ze 3 polypeptidových 
řetězců (A, B1 a B2) propojených vzájemně (pomocí disulfidových vazeb) do tvaru kříže se 
třemi vazebnými doménami (pro kolagen, pro heparin a pro buňku). Má relativní 
molekulovou hmotnost 820 000 a vysokou afinitu k jiným složkám bazální laminy. 
Obr.: Schéma struktury lamininu 

A-řetězec

B2-řetězecB1-řetězec

doména pro kolagen

doména pro heparin

doména pro buňku

 
 

Bazální laminy obsahují společnou sadu proteinů a glykosaminoglykanů: kolagen typu IV, 
heparansulfát-proteoglykan, nidogen a laminin. Bazální lamina je též nazývána matrix typ IV. 
Tvoří podpůrnou komponentu  epitelových buněk, regenerujících hepatocytů a endotelových 
buněk krevních kapilár.  
Nidogen je další protein bazální laminy. Jde o molekulu tyčinkového tvaru, o Mr = 158 000, 
s třemi globulárními doménami. Váže se pevně k lamininu, ale také ke kolagenu typu IV  
a k proteoglykanům; toto spojení umožňuje sesíťování laminy.  
 
 
5. VÝVOJ BUNĚK (ORGANISMŮ)  A JEJICH OBECNÉ VLASTNOSTI 
       I když vzhled buněk i jejich chování (funkce) se vyznačuje velikou rozmanitostí, jejich 
základní složení a biochemické pochody v nich probíhající jsou velmi podobné. Všechny 
buňky mají schopnost růst, diferencovat se, jsou schopny se v určitém stadiu dělit 
(rozmnožovat) a přeměňovat určitou formu energie v jinou. Osud každé buňky je předurčen 
genetickou informací, pracující na stejném principu realizace primární struktury DNA, tj. 
trojice purinových/pyrimidinových bazí – triplety, kodóny určují sled aminokyselin 
v polypeptidovém řetězci proteinů. Z toho je zřejmé, že život na této planetě vznikl ze 
společného buněčného prapředka, z kterého se vyvinula jak prokaryota tak eukaryota.  
Buňky v dospělém organismu jsou v rovnovážném stavu. Informace v DNA řídí konstantně 
tvorbu řady specializovaných proteinů, tyto proteiny plní svoji funkci, která je nutná pro 
základní i specializovanou činnost buňky;  po určité době jsou odbourány a nahrazeny 
novými. Tato zdánlivá konstantnost je předurčena vývojově daným způsobem existence 
buněk (organismu). V průběhu času se však mění jak pod vlivem vlastních potřeb a podle 
vložených informací, tak podle okolních podmínek. Kupř. když jíme, hepatocyty se 
přizpůsobí celým svým aparátem zvýšené potřebě látek pro trávení a zažívání. Nebo jiný 
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příklad: Při dostatečné stimulaci určité dráhy v mozku, nervové buňky na to odpoví 
vytvořením specifické RNA, kódující proteiny, které v buňce navodí změny, které jsou 
součástí paměťové stopy. Další aspekt celulární dynamiky spočívá v tom, že buňka, která už 
neroste (klidové stadium), může začít opět růst a dělit se, kupř. jako reakce na externí 
regulační signál nebo jako odpověď na odblokování interního inhibitoru (kupř. růst svalových 
buněk při opakované zvýšené tělesné námaze nebo pomnožení červených krvinek ve 
vysokých horách). Nežádoucí však může být proliferace buněk maligně transformovaných. 
K velmi dramatickým změnám dochází při růstu a diferenciaci oplozeného vajíčka. Rovněž 
buňky imunitního systému jsou příkladem velmi pestrých změn, navozených antigenní 
stimulací.  
Životnost buněk se také diametrálně liší: od několika hodin nebo dnů až po měsíce a léta, 
dokonce některé přetrvávají celý život jedince a nejsou schopny replikace. 
 
5.1. Vývoj života 
   Jednoduché organické molekuly vznikly na Zemi pravděpodobně spontánně během první 
miliardy let její existence.  Obecně se soudí, že v té době byla naše planeta velmi bouřlivá, 
s hojnými vulkanickými erupcemi, náboji statické elektřiny a přívalovými lijáky.V atmosféře 
nebyl (nebo jen malé množství) kyslík a žádná ozonová vrstva, která by absorbovala 
ultrafialové záření slunce. To mohlo napomáhat tvorbě reaktivních molekul v atmosféře díky 
fotochemickým reakcím. Za těchto podmínek mohly vznikat malé organické sloučeniny, 
tvořící podklad biomolekul jako jsou některé aminokyseliny, jednoduché sacharidy, puriny  
a pyrimidiny. Tak se mohlo stát, že v průběhu delšího časového úseku (stamiliony let), 
v kterém se měnily různé podmínky, vznikla na určitém místě v určitém čase taková situace, 
kdy došlo k nahromadění těchto organických sloučenin a k takovému náhodnému spojení, 
které dalo vzniknout nukleotidům a jejich polymerům kondenzačními reakcemi za ztráty 
vody.Tyto reakce mohly urychlovat anorganické katalyzátory. Ve směsích molekul 
v prebiotických podmínkách mohly neustále vznikat polynukleotidy. Pro vývoj živé hmoty 
však musely být schopné samy se replikovat. To, jak víme, umožňuje komplementární 
párování nukleotidů při tvorbě řetězců nukleových kyselin. Ale syntéza polynukleotidů 
procesem založeným na párování nukleotidů vyžaduje katalyzátory, které by urychlovaly 
polymerační reakci. V dnešní době to jsou proteinové enzymy jako DNA- a RNA-
polymerasy, díky povrchům se specifickými tvary a chemickými vlastnostmi. Ukázalo se, že 
podobné vlastnosti může  mít i RNA a fungovat tak jako enzym, což dalo vznik pojmu 
ribozym. Skutečnost, že je složen pouze ze čtyř nukleotidů, omezuje jeho katalytickou 
účinnost ve srovnání s proteinovými enzymy; přesto byla prokázána řada reakcí, které 
ribozymy katalyzují. Samoreplikující se systém RNA molekul nebyl sice v přírodě dosud 
nalezen, ale jeho existence při vzniku života na Zemi je plauzibilní. 
První buňky byly pravděpodobně mnohem méně komplexní, s menší schopností 
rozmnožování i v porovnání s dnešními nejjednoduššími buňkami, protože RNA-katalyzátory 
jsou mnohem méně výkonné než proteiny. Pravděpodobně se skládaly z jednoduché 
membrány a ze samoreplikujících se molekul spolu s dalšími složkami, které buňky užívaly 
jako stavební materiál a zdroj energie pro replikaci. Dědičná informace byla uložena v RNA 
místo v DNA. Podporuje to snazší vznik ribosy z formaldehydu (HCOH), který je jedním 
z produktů vznikajících při pokusech napodobujících podmínky, kdy vznikal život na naší 
planetě. Deoxyribosu je mnohem těžší vyrobit; v dnešních buňkách vzniká z ribosy díky 
proteinům. Proto se předpokládá, že ribosa v buňkách musela předcházet deoxyribose – tzv. 
ribosový svět. DNA, která se objevila později, je vhodnější pro udržení dědičné informace než 
RNA. Deoxyribosa činí cukr-fosfátovou páteř nukleových kyselin mnohem stabilnější a proto 
se mohou udržet bez zlomů delší řetězce. Další odlišností mezi RNA a DNA je použití 
thyminu (v DNA) místo uracilu (v RNA) ve struktuře dvojšroubovice. Umožňuje to 
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napravovat chyby při replikaci, které jsou navozovány ztrátou aminoskupin z bazí (deaminace 
bazí). Produktem deaminace cytosinu je právě uracil, což v případě RNA znemožňuje 
rozpoznat tuto mutaci a napravit ji; naproti tomu v DNA, kde místo uracilu je thymin, je tato 
změna rozpoznatelná.  
RNA-svět prapůvodních buněk byl v průběhu evoluce zdokonalen převzetím mnoha funkcí 
RNA vzniklou DNA, která se stala hlavní makromolekulou pro uchování genetické 
informace; roli katalyzátorů metabolických reakcí převzaly proteinové enzymy. Tento posun 
vedl k rozšíření buněčných funkcí i k zdokonalení struktury bňky a dále ke vzniku větších 
rozmanitostí mezi buňkami. Genetická informace je v buňkách přenášena z DNA 
prostřednictvím RNA do proteinů (= genová exprese). Některé důležité reakce jsou však  
i nadále katalyzovány RNA.  
Obr. Časový sled evoluce života 

Některé hlavní jevy v průběhu 
evoluce života na Zemi
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Obr. : Schéma vývoje buněk (živých organismů) na této planetě 
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Poznámka:  Zajímavá, ale zcela nekonvenční je následující velmi spekulativní úvaha o možném vzniku života na 
této planetě: 
Prebiotický svět a původ života (Ing. Z. Smrčka, výtah z časopisu Pelikán, akademický bulletin 2.LF UK) 
Jeden z ostrých názorových střetů uvnitř vědecké komunity se odehrává kolem zodpovězení otázky, jaká teplota 
prostředí byla potřebná ke vzniku života na Zemi. V kruzích biologů převládá přesvědčení, že původ života je 
třeba hledat v blízkosti termálních vývěrů. Některé závažné biochemické argumenty však spíše hovoří ve 
prospěch tvrzení, že vysoké teploty jsou neslučitelné s existencí tzv. RNA světa a že při vzniku života musely 
spolupůsobit teploty nižší. Brát v možný potaz namísto vysoké teploty samu premisu prvotní existence RNA 
světa zůstává pro mnohé vědce věcí tabu či kacířství, a tak na otázku, zda bylo dříve ribozomální “vejce” (RNA 
svět) anebo peptidová “slepice” nahlížejí šalomounsky: jako na dva extrémní, vzájemně se vylučující pohledy  
a navrhují společný koncept koevoluce peptidy obalených protogenů, které požadavek simultánního vývoje 
“slepice-vejce” splňují. Vcelku  se zdá, že tábor zastánců prebiotické syntézy nukleotidů hledí na věci 
s optimismem, třebaže zásadní problém syntézy a vazby ribosy na purinové báze zůstává doposud otevřený. 
Není proto žádného důvodu, proč by pátrání po původu biologické informace (tj. informace genetické plus 
předloh informací uložených v buněčných jednotkách, jakými jsou membrány či organely) nemohlo začít od 
druhého konce - jakkoliv sledováním toku informací od  prebiotických polymerů aminokyselin směrem k RNA 
či jejím prekurzorům se bere v potaz samo “ústřední dogma” molekulární biologie. Zpochybnění celého 
klasického pohledu na evoluci biologických systémů od nižších k vyšším úrovním není ovšem nijak 
pominutelné, neboť vznik buňky a biologických systémů nižší úrovně (subcelulárních a supramolekulárních 
struktur a biomakromolekul) se mohl dít koordinovaně. Přímý původ života by se odvíjel od součinnosti 
lipozómů a anorganické hmoty - a do scénáře vzniku života by  přispěl svou rolí i “lipidový svět”. “Prebiotický 
bujón”, coby klasický model původu života, kde se biomolekuly rodí abioticky a vzájemnými náhodnými 
interakcemi pak vytvářejí proto-buňky, rovněž čelí vzrůstajícím námitkám a některé alternativní modely 
navrhují, že se protobuňky vyvinuly z jednoduchých biomolekulárních komplexů, původně vázaných na povrch 
minerálů, kupříkladu pyritu. Podle počítačových simulací však prvními kroky směrem k životu nemusely být ani 
biopolymery - nýbrž nekovalentní protocelulární shluky, katalyticky vytvářené různými amfifilními  
a hydrofobními sloučeninami, shluky obdařené schopnostmi uchování, předávání a selekce informací. Teprve od 
nich vedla cesta k dnešním buňkám a k objevení se DNA, RNA a bílkovinných enzymů.  
A aby to stále ještě nebylo tak jednoduché, přichází na scénu hypotéza atmosférických aerosolů (jakožto 
prebiotických chemických reaktorů) a radioaktivních plynů (coby nejvýznamnějšího zdroje energie, potřebné  
k prebiotické syntéze). A své slovo k diskusi na téma “vejce versus slepice” a původ života pronáší i sémantika, 
podle níž původ života nelze vysvětlovat v intencích přírodního výběru mezi sebe sama replikujícími se 
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molekulami (jak činí hypotéza RNA světa), nýbrž v intencích evoluce informací, tj. ve vzájemných interakcích 
komplexu premetabolické komunity. 
OXALÁT 
Všechny zmíněné (jakož jistě i další) teorie a hypotézy se jako rozličné ingredience mísí ve vroucím kotli 
vědeckých diskusí, disputací a sporů do jakéhosi bizarního, těžko stravitelného guláše - o jehož skutečné, 
prapůvodní receptuře máme bohužel jen velmi chabé ponětí. Zvláště když si připomeneme, že nejstarší 
mikrofosílie jsou staré asi 3,5 miliardy let, avšak že neznáme žádné horniny starší než 4 miliardy let. Co se dělo 
v období mezi těmito dvěma časovými úseky, je předmětem rozmanitých vědeckých úvah. Diskuse o původu 
metabolických sekvencí - a zejména o původu genetického kódu - jsou samy o sobě vedeny značně spekulativně. 
Bylo u zrodu organických sloučenin na Zemi rozžhavené kamení anebo to byl vychladlý bujón)?  Anebo bylo 
všechno úplně jinak?  Nemohlo by klíč k původu života představovat samo nalezení odpovědi na otázku  
o původu a evoluci fotosyntézy (čímž by se eliminovala potřeba bujónu k syntéze bioorganických látek, 
pocházejících z fixace oxidu uhličitého a dusíku)? Žádný bujón, žádný RNA svět, žádný bílkovinný svět. První 
samy sebe replikující organismy, objevivší se v horkých pramenech na Zemi, organismy bohaté na železo, 
vykazovaly schopnost fixovat oxid uhličitý jeho převáděním na oxalovou (šťavelovou) kyselinu a na další 
dikarboxylové kyseliny. Takovouto prvotní, prebiotickou fotooxidaci oxalátu a fotoredukci některých příjemců 
elektronů), lze - v rámci studia transmolekulární migrace energie vybuzených stavů v jednoduchých 
prebiologických reakcích - modelovat s využitím lineárních tetrapyrolů (fykobilinů), obsažených ve 
flavoproteinových mikrosférách a lipozómech, jejichž chromoforové skupiny senzibilují příslušný molekulární 
systém vůči červené oblasti spektra. Takovýto systém - a jeho metabolický fenotyp - se mohl rozvinout 
v sirnatých oblastech horkých pramenů a získat schopnost fixace dusíku. Posléze by byl do systému zapojen 
fosfát, což by umožnilo syntézu nukleotidů a fosfolipidů. Časová posloupnost, směřující od redukčního cyklu 
dikarboxylových kyselin přes cyklus trikarboxylových kyselin k pentoso-fosfátovému (Calvinovu) cyklu, není 
rozhodně bez zajímavosti.  
Pokud biosyntéza představuje rekapitulaci biopoézy, pak by syntéza aminokyselin předcházela syntéze 
purinových a pyrimidinových bází. Polymerizace thioesterů aminokyselin na polypeptidy by předcházela řízené 
polymerizaci esterů aminokyselin polynukleotidy - a původ a evoluce genetického kódu by byly mnohem 
mladšího data než sama doba vzniku života na Zemi. Prostě řečeno: živé systémy by byly teprve následně 
převzaty (osídleny) světem RNA. A vlastním klíčovým momentem, uvozujícím podmínky vhodné pro vznik 
života, by tudíž bylo “pouhé” obstarání si prebiotického a zároveň biochemického mechanismu k chirální 
separaci aminokyselin.  
KALCIT A APATIT 

Přijít tomuto tajemství přírody na zub (či na kloub) se snažili nespočetní vědci. Vzdorující “kamenné” skořápky 
jádra problému jsou zajímavými indiciemi, svědčícími o zjevné křivolakosti cest (a občasné bezzubosti) 
vědeckého bádání. Snad i právě proto s návrhem geniálně prostého řešení původu specifické optické aktivity 
aminokyselin nakonec nepřišlo žádné z renomovaných biochemických pracovišť, nýbrž pracoviště geofyzikální 
laboratoře washingtonského Carnegie Institutu.  Podle tamního vědeckého týmu geochemický scénář chirální 
separace aminokyselin mohl probíhat “zcela prostě” na základě jejich selektivní adsorpce na povrchu běžného 
minerálu kalcitu (CaCO3), s následnou kondenzací a polymerizací separovaných L-enanciomerů na 
homochirální polypeptidy. 
Pokud jde o prebiotickou syntézu dlouhých řetězců aminokyselin či nukleotidů, ta je v homogenním vodném 
prostředí obtížná, ne-li přímo nemožná. K vytvoření dostatečně dlouhého oligomeru takovýchto látek musí být 
k dispozici vhodný materiál s irreverzibilní adsorpční schopností (afinitou), zvyšující se úměrně s narůstající 
délkou oligomeru; takovou jakou například vykazují vůči kyselině glutamové minerály hydroxyapatit či illit.  
Tyto a další vápenaté minerály se vůbec stále častěji objevují v rozmanitých úvahách, teoriích a hypotézách, 
zabývajících se otázkami obecné syntézy prebiotických molekul v rámci chemické evoluce a původu života na 
Zemi. Kupříkladu kalcit - za přítomnosti některých anorganických oxidů, zejména křemíku a hliníku - může 
nejen katalyzovat prebiotickou syntézu purinových a pyrimidinových derivátů z formamidu, ale zároveň i 
vykazovat specifickou selektivitu pro jejich distribuci. Účast zcela “obyčejných” vápenatých a zinečnatých iontů 
na abiotické syntéze α-aminokyselinových komplexů valinátu a isovalinátu zase poukazuje na jejich možnou roli 
při formování organicko-geochemické diverzity na Zemi před objevením se života. A navíc, je tu i skupina tzv. 
vápník chelatizujících cukrů, mezi něž se řadí ribóza, což znamená, že od vápníku jako takového se mohl začít 
odvíjet i tzv.  “ribózový svět”, coby potenciální předchůdce světa RNA .  
Jakkoliv se polymerizace biologicky aktivních sloučenin na “obyčejném kamení” může na první pohled jevit 
zcela fantaskní - je přece zásadně možná. Apatit (kalciumfosfát) je sice ve vodě nerozpustný, což zdánlivě 
vylučuje jeho přímou účast na prebiotické evoluci, ale tento problém mohla příroda obejít zapojením vulkanické 
činnosti a elektrických výbojů do procesu tvorby polyfosfátů ve vodě rozpustných. Podle jiného názoru však 
mohlo být vše ještě jednodušší. Organické molekuly, z nichž se formují živé systémy, a protobuňky 
prokaryotového a eukaryotového typu, mohly mít svůj simultánní původ v procesech, odehrávajících se na 
apatitové matrici a na minerálech s apatitem krystalizujícími. Principiální popsatelnost mechanismu přechodu od 
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krystalu minerálu přes organominerální krystal k tekutému krystalu (protobuňce) by zároveň mohla přinést 
odpověď na samu nejzákladnější otázku biochemie a molekulární biologie, týkající se původu života na  Zemi. 
KOENZYM A 
Podle jedné z hypotéz, předpokládajících existenci RNA světa, proces vazby aminokyselin na specifické 
oligonukleotidy (tohoto základního kroku překladu genetické informace), nemá svůj původ v syntéze bílkovin, 
nýbrž v tvorbě koenzymů uvnitř metabolického komplexu světa RNA. V případě časné přítomnosti koenzymů 
(respektive kofaktorů) vskutku odpadá problém, proč je pro moderní formy RNA doposud známo jen velmi 
omezené množství chemických reakcí jimi katalyzovaných a proč je tedy omezen i jejich vlastní katalytický 
potenciál.  Například koenzym A by mohl být prostředníkem využití některých možností chemismu síry, což 
mohlo přispět k výrazné expanzi prebiotického, RNA řízeného metabolismu. A základní krok vazby 
aminokyselin na specifické oligonukleotidy by tedy nepocházel ze syntézy bílkovin, nýbrž z tvorby koenzymů 
metabolicky komplexního RNA světa. 
Účast koenzymu A v mnoha enzymových reakcích v každém případě naznačuje jeho velmi časnou spjatost 
s vývojem pozemského života. Zvláště jeho role při aktivaci aminokyselin a hydroxykyselin pro biosyntézu 
některých peptidových antibiotik poukazuje na možnost, že “thioesterový svět” mohl být předchůdcem světa 
RNA.  Složky koenzymu A (β-alanin, pantoyl-lakton a cysteamin) jsou totiž pravděpodobně sloučeninami 
prebiotické povahy. Prebiotická syntéza pantetheinu (2-pantothenylaminoethanthiolu), tj. prekurzoru koenzymu 
A, může z uvedených sloučenin probíhat při teplotách kolem 40°C s výtěžností několika procent.  Příslušné 
komponenty mají neobyčejně vysokou rozpustnost ve vodě a mohly se proto v koncentrovaném množství 
vyskytovat jmenovitě v místech s intenzivním odparem, tj. v pobřežních vodách a lagunách. Podle těchto indicií 
pantethein a koenzym A hrály důležitou roli již v nejčasnějších metabolických systémech. 
 
  
 
 
Otázky 
 

1. Následující látky procházejí buněčnou membránou nestejně snadno; seřaďte je 
podle snadnosti transportu a zdůvodněte proč.  
A. Voda 
B. Ca2+ 

C. CH3.CH2OH 
D. RNA 
E. Glukosa 
F. N2 
 
Odpověď: nejsnáze N2 (malá nepolární molekula), postupně dále: ethanol (malá , 
málo polární molekula), voda (malá, polární), glukosa (velká, polární molekula), Ca2+ 
(ion,tedy s nábojem a malý), RNA (velká a nabitá molekula) 
 

2. Která z následujících tvrzení jsou správná a která nesprávná 
A. Přenašečové proteiny umožňují rozpuštěným látkám procházet membránou 
mnohem rychleji než kanálové proteiny. 
B. Membránový potenciál axonu se po nabuzení axonu akčním potenciálem stává 
přechodně zápornější. 
C. Plasmatická membrána je nepropustná pro všechny nabité molekuly. 
D. Plasmatická membrána mnoha živočišných buněk obsahuje otevřené draselné 
kanály, ačkoliv je koncentrace K+ v cytosolu mnohem vyšší než v okolí buňky. 
E. Kanálové proteiny musí nejprve navázat molekulu solutu a teprve potom se mohou 
rozhodnout, zda ji vpustí do nitra buňky. 
 
Odpovědi: 
A. Nesprávně. Přenašečové proteiny jsou pomalejší, přenášejí asi 1000 molekul/s, 
    kdežto kanálové proteiny 1 000 000 molekul/s. 
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B. Nesprávně. Vrchol akčního potenciálu odpovídá přechodné změně membránového 
potenciálu ze záporného na kladný.Vstup Na+ posune nejprve membránový potenciál 
směrem k nule a po té na opačnou stranu; vnitřek buňky zůstane kladně nabitý; 
klidový potenciál se nakonec ustaví po odtoku K+ napěťově ovládanými K+-kanály a 
výtokovými draselnými kanály. 
C. Nesprávně. Plasmatická membrána obsahuje transmembránové proteiny, které 
umožňují selektivní propustnost mnoha nabitých molekul. 
D. Správně. Většina živočišných buněk obsahuje v plasmatické membráně výtokové 
K+-kanály, které jsou převážně otevřeny; úniku draselných iontů brání záporný 
potenciál membrány; draselné ionty jsou také čerpány neustále do nitra buňky Na+/K+-
pumpou. 
E. Nesprávně. Kanálové proteiny se nevážou k rozpuštěné molekule, která jimi 
prochází. Selektivní propustnosti se dosahuje velikostí vnitřního póru a nábojem při 
vstupu.  
 

3. Sekrece insulinu β−buňkami pankreatických ostůvků je navozena otevřením 
kalciových kanálů a zvýšením intracelulárního Ca2+; specifickou zvláštností 
β−buněk je skutečnost, že obsah nitrobuněčného Ca2+ je regulován činností ATP-
asových draselných kanálů. Jakým mechanismem působí léčebné podávání 
perorálních diabetik nového typu - meglinitidy (Repaglinid, Nateglinid) a jak se 
liší jejich účinek od dřívějších derivátů sulfonylurey; vyber správné. 
 
Odpovědi: 
A. Deriváty sulfonylurey  se váží se specifický receptor na membráně β−buněk, který 
je podjednotkou ATP-asových draselných kanálů, vazba na receptor uzavře draselný 
kanál a otevře kalciový kanál a tím vtok Ca2+ do nitra sekreční buňky. U meglitinidů 
je podobný mechanismus, ale specifický receptor je jinde na membráně, lék není 
internalizován a vazba je reverzibilní; sníží-li se hladina glukozy meglitinid je z vazby 
uvolněn. 
B. Váží se na non-receptorovou tyrosinkinasu, a tím se zahájí signalizace končící 
uvolněním Ca2+ a jeho vtokem do nitra sekrečních buněk kalciovými kanály. 
Sulfonylurea působí zcela jiným mechanismem. 
C. Meglinitidy ovlivňují citlivost β−buněk na koncentraci glukosy v krvi přitékající  
k pankreatickým ostrůvkům; tato citlivost souvisí s otvíráním kalciových kanálů; 
sulfonylurea působí stejným mechanismem, ale účinek je trvalejší. 
 

Odpovědi: A-správně; B. a C. nesprávně 
 
4. Která z následujících tvrzení jsou správná?  

A. Ribosomy jsou cytoplasmatické útvary, které se během syntézy proteinů spojují 
s molekulou mRNA za vzniku polyribosomu. 
B. Lyzosomy tráví jen látky, které buňky přijaly endocytózou 
C. Transportní váčky vynášejí proteiny a lipidy na povrch buňky 
D. Bez aktinu jsou buňky schopny vytvořit funkční dělicí vřeténko a chromosomy 
semohou rozejít k jeho pólům, avšak buňka nemůže dokončit své rodělení 
 
Odpovědi: A: správně, B: správně C: nesprávně (tráví též organely autofagocytózou) 
                   D.: správně (aktin je nutný k vytvoření kontraktilního prsténce, ale není ve 
                         vláknech vřeténka, to je tvořeno mikrotubuly) 
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5. Co je molekulovou podstatou progresivní svalové dystrofie 
A. Mutace genu pro těžké řetězce myosinu 
B. Mutace genu pro svalovou glykogenfosforylasu 
C. Mutace genu pro dystrofin 
D. Porucha energetického metabolismu v mitochondrích myocytů (rozpojení  
     oxidace od fosforylace) 
 
Odpovědi: A. nesprávně, B. nesprávně, C. správně, D. nesprávně 
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6. Typy buněk 
        V lidském těle se nalézá více než 200 různých typů buněk, které tvoří 4 resp. 5 typů 
tkání, což jsou epitely, pojiva, svalovina, a nervová tkáň. Pátou tkání je krev. Ze tkání jsou 
složeny orgány.  
Buněčnou organizaci tkání udržují mezibuněčné spoje. 
 
6.1. Zárodečné buňky 
    Jsou buňky specializované na založení nového jedince. Zralé vajíčko i spermie nesou jen 
poloviční počet chromosomů, to znamená, že jsou haploidní. Jejich splynutím (vniknutím 
spermie do vajíčka) se vytvoří zárodek nového diploidního organismu se schopností velmi 
rychlého buněčného dělení a diferenciace.  
  Spermatozoa vznikají v procesu nazvaném spermatogeneze, která se odehrává   
v  semenotvorných kanálcích ve varlatech, počínaje pubertou až do smrti. Spermatozoa 
vznikají z primordiálních zárodečných buněk (spermatogonií) po proběhlé serii dělení 
(mitotických a meiotických). Sertoliho buňky k tomu dodávají potřebné živiny a hydrolytické 
enzymy potřebné pro vytvoření zralé spermie. Leydigovy buňky, umístěné v intersticiálním 
prostoru mezi semenotvornými kanálky, produkují testosteron.  
Při dosažení pohlavní zralosti procházejí primitivní zárodečné buňky (spermatogonie) řadou 
několika dělení. Nově vzniklé elementy sledují jednu ze dvou následujících cest: (1) Mohou 
zůstat jako nediferencované buňky - spermatogonie typu A nebo (2)  v průběhu následujících 
mitotických cyklů se diferencují na spermatogonie typu B. Tyto dávají vzniknout primárním 
spermatocytům, které vstupují do první meiotické profáze. V této chvíli obsahuje primární 
spermatocyt 46 (44 + XY) chromosomů a 4N DNA (N = haploidní set chromosomů  
[23 u člověka] a množství DNA v tomto setu obsažené). Výsledkem prvního meiotického 
dělení jsou sekundární spermatocyty (22 + X nebo 22 + Y a množství DNA 2N). Sekundární 
spermatocyty vstupují velmi rychle do druhého meiotického dělení a dávají vzniknout 
spermatidám. Mezi prvním a druhým meiotickým dělením neprobíhá žádná S-fáze (tedy 
žádná syntéza DNA), takže během druhého dělení je množství DNA zredukováno na polovinu 
(1N), čímž vznikají elementy s haploidní počtem chromosomů i množstvím DNA.  
Tím se spermie stává vysoce specializovanou buňkou, nesoucí genetický materiál mužského 
jedince, opatřenou velkou pohyblivostí, s možností plavat proti proudu a proniknout do svého 
cíle – ženského vajíčka -  v době oplozování.   
Poznámka: Syndrom nepohyblivých spermií je způsoben nedostatkem dyneinu nebo jiných proteinů, zajišťujících 
pohyb bičíku. Porucha je obvykle spojena s chronickým zánětem respiračního traktu, protože stejný efekt 
postihuje i axonemata řasinek (cilií) epitelových buněk dýchacích cest (Kartegenerův syndrom).  
 
  Oocyty se vyvíjejí v procesu zvaném oogeneze. Začíná už v prenatálním období, kdy ve 
vaječnících embrya veškeré pohlavní buňky diferencují na primární oocyty. Ty vstupují do 
meiotického dělení. Oocyty se však dostávají pouze do profáze meiózy I a v tomto bodě se 
celý proces zastaví až do nástupu pohlavní zralosti ženy. Během tohoto zastavení v profázi se 
hromadí  a skladuje žloutek a proteiny potřebné pro vývoj embrya v časné fázi po oplodnění. 
Vajíčko tak nabývá na velikosti. Při sexuální zralosti jedince je několik oocytů stimulováno 
periodicky působením hormonů menstruačního cyklu, což vede k dokončení meiózy I. Projeví 
se to asymetrickým dělením, při němž většina žloutkové cytoplasmy zůstane ve vyvinutém 
oocytu, který se nyní nazývá sekundární oocyt (ootida). Druhá polovina chromosomů je 
vypuzena z oocytu, vytvářejíc malé zbytkové struktury – polární tělíska. Proces se zastaví 
v metafázi. Za toto zastavení je odpovědný tzv. cytostatický faktor. Mechanismus, kterým se 
to děje, není zatím  zcela objasněn. Předpokládá se působení signální cesty, která zahrnuje 
protoonkogen c-mos a jeho produkt a MAP-kinasu (mitogeny aktivovaná proteinkinasa). 
Soudí se, že Mos-protein je také proteinkinasa syntetizovaná během oogeneze, která aktivuje 
MAP-kinasu přímo nebo nepřímo. Aktivovaná MAP-kinasa zastaví vývoj oocytu v metafázi 
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II. Při fertilizaci po inkorporaci spermie do oocytu je Mos-protein degradován, aktivita 
cytostatického faktoru je inhibována, takže meiotické dělení se dokončí. Druhé dělení  je však 
také asymetrické. Vzniká kompletní oplozené vajíčko. Důvodem asymetrického rozdělení 
během oogeneze je zajištění dostatku živin v cytoplasmě vajíčka, aby s nimi vydrželo až do 
doby implantace v děloze.  
V době nástupu menarche je většina z 1 - 2 milionů fetálních oocytů degradována a zůstavá 
pouze 300 000 - 400 000; z tohoto počtu pouze 350 až 400 se dočká ovulace během 
reprodukčního věku ženy. 
Obr. : Schéma vývoje meiózy u muže a ženy 
 

Ovum
22 ch + X

Ovum
22 ch + X

+ zárodečná tkáň          vývoj varlat               začátek meiózy           další život

22ch + Y

22ch + X

+
zárodečné buňky    začátek meiózy    pokračování   primární    20-30 oocytů

(6x105)                 7x107 primárních    meiózy        oocyty       za měsíc, komplet.
oocytů                                      (2 x 106)    meióza I a zástava

v profázi I 

OPLODNĚNÍ      PRENATÁLNÍ  VÝVOJ                                POROD                FERTILIZACE

zánik

6 týdnů           12 týdnů    20 týdnů          11-13 roků  Muž

Žena

OVULACE

 
Diferenciace testikulárních buněk  
Gonadální primordium je reprezentováno gonádovou lištou, která je progresivně 
kolonizována extraembryonálními prvopohlavními zárodečnými buňkami. První 
rozpoznatelná událost svědčící pro testikulární diferenciaci je patrná od 7. týdne gestace, kdy 
se začnou vyvíjet primordiální Sertoliho buňky. Leydigovy buňky se začínají tvořit v 8. týdnu 
a zmnožují se do 12. až 14. týdne. Po porodu degenerují a v intersticiální tkáni dočasně mizí; 
nová populace se začne objevovat až s nástupem puberty.  
Diferenciace ovariálních buněk začíná sice později než je tomu u testes, ale dosahuje brzy 
většího stupně zralosti. Ve 12. – 13. týdnu některá oogonia, umístěná v nejhlubší vrstvě 
kortexu, vstoupí do meiotické profáze. V 7. měsíci gestace  všechny zárodečné buňky vstupují 
nebo se zastaví v meiotické profázi. V 7. měsíci gestace buňky fetální granulózy produkují 
estrogeny, podobně jako ve stejném vývojovém stupni tvoří fetální varlata testosteron. Avšak 
produkce ovariálního AMH (anti-müllerian-hormon) je prokazatelná až po narození.  
Fertilizace není pouhá fuze spermie s vajíčkem, ale spojení haploidního mužského a ženského 
genomu. K tomuto splynutí spermie s vajíčkem dochází ve vejcovodu a embryo je přeneseno 
pomocí buněk vejcovodu do děložní dutiny, kde dojde k implantaci, tj. zanoření embrya do 
děložní sliznice. V průběhu tohoto transportu se energie a živiny pro embryo získávají ze 
žloutkové cytoplasmy. Po implantaci dochází k napojení na krevní cirkulaci matky.  
Spermie za pohybu ženským reprodukčním ústrojím podstupuje tzv.  kapacitaci. Do této doby 
spermie není schopná oplodnit vajíčko. Mechanismus kapacitace není ještě podrobněji znám. 
Pravděpodobně sekrety ženského pohlavního ústrojí pozměňují plasmatickou membránu 
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spermií tak, že to umožní vazbu spermie na vajíčko. Tato vazba (spojení) se děje 
prostřednictvím zona pellucida, což je extracelulární matrix bohatá na glykoproteiny, která 
obklopuje vajíčko. Je složena ze tří proteinů: ZP-1, ZP-2 a ZP-3. ZP-3 slouží jako aktuální 
receptor pro spermie. Tato vazba navodí uvolnění hydrolytických enzymů z akrosomálních 
váčků hlavičky spermie, které natráví zonu pellucidu v místě spojení se spermií. Plasmatická 
membrána spermie a vajíčka splynou a jádro spermie s genetickým materiálem je zavzato do 
vajíčka. Splynutí obou membrán naruší cytoplasmatická granula pod membránou, z kterých se 
uvolní enzymy, které vně membrány natráví glykoproteiny zona pellucida. To pak znemožní, 
aby další spermie se spojila s  vajíčkem. Současně se aktivuje „spící" cytoplasma oocytu. 
Zvyšuje se koncentrace intracelulárního Ca++, což způsobí inaktivaci cytostatického faktoru  
s následným dokončením meiózy, při níž mateřský a otcovský genom, uložený  
v chromosomech, se spojí a vytvoří jádro zygoty. Následuje velmi rychlé dělení 
embryonálních buněk.  
 
6. 2. Kmenové buňky 
Kmenové buňky jsou esenciální stavební kameny vícebuněčných organismů.; mají dvě 
základní vlastnosti: (1) Mohou vytvářet  další kmenové buňky, (2) Mohou diferencovat ve 
specializované buňky jako jsou neurony, hepatocyty, krvinky. Kmenové buňky možno třídit 
podle toho, kdy a kde se vytvořily v průběhu vývoje organismu a jak jsou použitelné.  
Pluripotentní kmenové buňky mohou být zdrojem všech typů buněk. Nejlépe jsou 
charakterizovány embryonální kmenové buňky (embryonic stem cells = ES) myšší i lidské. 
Jsou to linie pluripotentních buněk odvozených od nediferencovaných embryonálních buněk, 
jejichž charakteristikou je téměř neomezené samoobnovování v nediferencované formě  
a velmi široká diferenciační schopnost (pluripotence). Mají tedy podobné vlastnosti 
nediferencované embryonální zárodečné buňky (embryonic germ cells = EG, primordial germ 
cells = PGC). Kandidáti z obou linií (ES a EG) z blastocysty lidského zárodku nebo 
z embryonálních gonád se mohou diferencovat na řadu různých typů somatických buněk. 
Lidské pluripotentní kmenové buňky představují možný zdroj obnovy diferencovaných buněk 
při náhradě poškozených nebo nemocných tkáních buněčnou transplantací. Embryonální 
kmenové buňky, které jsou lokalizovány na vnitřní části blastocysty, jsou plně pluripotentní  
a mohou se množit neomezeně v nediferencovaném stavu, anebo diferencovat na všechny 
varianty buněk in vivo a na mnohé in vitro.  
Kmenové buňky z tkání dospělých jedinců (nebo embryí z pozdějších fází vývoje) jsou více 
omezeny ve svých schopnostech růstu a diferenciace. Kupř. krvetvorné kmenové buňky 
mohou vytvořit všechny typy krevních elementů „in vivo“ , ale jen málo rostou v buněčné 
kultuře a nejsou vhodné pro produkci buněk jiných tkání.  Kmenové buňky pozdějších stádií 
vývoje se vyskytují ve většině orgánů jako jsou kmenové buňky hematopoetické, 
gastrointestinální, epidermální, jaterní, mesenchymové nebo nervové. Až do nedávna se 
soudilo, že tyto multipotentní progenitorové buňky (MAPC) mohou diferencovat pouze 
v buňky téže buněčné linie; tedy že jsou tkáňově specifické. Ukázalo se však, že po 
transplantaci kostní dřeně nebo obohacených hematopoetických kmenových buněk bylo 
možno prokázat i myoblasty kosterního svalstva nebo myokardu, endotelu, také epitelie plic, 
střeva, žlučových cest a jater, kůže nebo neuroektodermu. Jiné experimemty pak prokázaly, 
že kmenové buňky nervové nebo svalové  mohou diferencovat na buňky hematopoetické. 
V experimentu bylo prokázáno, že MAPC vyžadují pro uplatnění své plasticity  
(tj. multipotence v diferenciaci a množení) prostředí embryonálních kmenových buněk (tedy 
prostředí blastocysty) s expresí jejich genetických markerů: Oct-4, Rex-1, SSEA-1. To se zdá 
být slibné pro terapii degenerativních a vrozených chorob. 
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6.3. Epitelie 
   Epitelové buňky tvoří  souvislé listy (plochy), zvané epitelie, vystýlající vnitřní i vnější 
povrchy těla nebo tvoří trámce, žlazové aciny nebo tubuly. Jejich plasmatická membrána je 
organizována nejméně do dvou odlišných úseků, které vykonávají své specializované funkce; 
říkáme, že je polarizována. Jedna strana svojí plochou pevně přiléhá k buňce sousední. 
Existuje řada specializovaných typů epitelií:  
Sekreční epitelové buňky  se nalézají  ve většině epitelií; jsou specializovány na vylučování 
různých substancí na povrch epitelových vrstev. Jsou hlavní součástí žláz s vnější (exokrinní) 
i vnitřní  (endokrinní) sekrecí.  
Absorpční epitelie naopak vstřebávají látky potřebné pro organismus. Jejich povrch je proto 
mnohonásobně zvětšen vystupujícími drobnými klky, zvanými microvilli. Jednotlivé 
epitelové buňky jsou k sobě navzájem poutány pevnými intercelulárními spoji, které udržují 
mechanicky souvislou vrstvu epitelií a zároveň brání prostupu malých molekul mezi buňkami. 
Celá epitelová vrstva spočívá na tzv. bazální membráně (lamina). Příkladem jsou střevní 
epitelie. Ciliární epitelie (řasinkové epitelie) mají na svém povrchu jemné vlásky, synchronně 
vlající a tak posunující povrchový hlen s nachytaným prachem nebo bakteriemi, které tak 
odstraňují kupř. z povrchu průdušinkových epitelií.  
• Intestinální epitelová buňka (enterocyt) vystýlá lumen tenkého střeva. Má dvě hlavní 

funkce: Vstřebávat z lumen střeva malé molekuly, které vznikly trávením potravy  
a přenést je do krevního oběhu. Luminální  (apikální) část plasmatické membrány je 
specializována pro absorpci. Tato oblast se nazývá kartáčový lem. Z povrchu totiž 
vystupují tenké prstovité výběžky o průměru 100 nm, které se nazývají microvilli. 
Absorpční plocha je tak mnohonásobně zvětšena. Pevnost mikrovilům dodávají svazky 
aktinových filament. Exoplasmatická membrána mikrovilů obsahuje hydrolytické 
enzymy: di- a tripeptidasy, které štěpí oligopeptidy na jednotlivé aminokyseliny a dále 
disacharidasy (sacharasa, maltasa, isomaltasa, laktasa, trehalasa), které štěpí 
disacharidy na příslušné monosachridy, a umožňují tak jejich absorpci. Tyto hydrolytické 
enzymy jsou komponentami glykokalyxu. Vstřebané molekuly do enterocytu jsou 
přeneseny a vylučovány bazolaterální membránou do krevního oběhu. Transportní 
proteiny umístěné v bazolaterální membráně jsou jiné než ty, které realizují vstřebávání 
na apikálním konci. Na bazální membráně pak jsou další proteinové molekuly, které 
zprostředkovávají zakotvení k bazální lamině. 

      Buňky tenkého střeva (enterocyty) možno klasifikovat.do tří typů buněk: 
- Absorpční buňky (columnar absortive cells) jsou na luminálním povrchu  lemovány 

hustou řadou mikrovilli (tzv. kartáčový lem), které spočívají na síti intracelulárních 
mikrofilament pod buněčnou membránou. Mikrovilli (resp. absorbční buňky) jsou 
místem konečného trávení a vstřebávání složek potravy. Každá absorpční buňka má 
až 3000 mikroklků (1 x 0,1 µm), takže celková plocha mikrovilli tvoří asi 2x108 cm2. 
Na jejich povrchu je apikální obal – glykokalyx, který je sídlem hydrolytických 
enzymů jako jsou disacharidasy (laktasa, sacharasa-isomaltasa, maltasa, trehalasa), 
dipeptidasy a alkalická fosfatasa. Absorpční buňky jsou bohaté na mitochondrie, 
Golgiho aparát a endoplasmatické retikulum.  

            Transport přes luminální membránu 
Glukosa je transpotována z intestinálního lumen do nitra buňky přes apikální 
membránu pomocí glukosa-Na+ -symportního transportéru facilitovanou difuzí.  
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Obr.: Transport glukosy do enterocytu z lumen střeva a z enterocytu do krve 
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Glukosa vstupuje z intestinálního lumen přes apikální membránu do enterocytu 
prostřednictvím glukosa-Na+ symportního transporteru. Na-ionty jsou vytlačovány 
z enterocytu na bazolaterální membráně účinkem Na+/K+-ATPasové pumpy 
Podobný mechanismus vstřebávání (jako symport) existuje i pro aminokyseliny. 
Poznámka: Deficit disacharidas (vrozený nebo získaný) je provázen průjmy a řadou dalších příznaků. 
Nejčastější je deficit laktasy. 
 

- Pohárkové buňky, secernující mucin (kyselé glykoproteiny), jsou uložené pravidelně 
mezi absorpčními buňkami. Ten chrání střevní výstelku a opatřuje ji lubrikační efekt.  

- Enteroendokrinní buňky, rozdělené do řady podtypů podle hormonů, které produkují 
jako IG (gastrin), TG (tetrin), S (sekretin), I (cholecystokinin), K (gastrický inhibiční 
peptid), Mo (motilin), N (neurotensin), L (enteroglukagon), EC1  
(5-hydroxytryptamin, substance P, leu-enkefalin), P (bombesin-like).  

- M-buňky (membránové epitelové buňky) jsou specializované jako antigen-
prezentující buňky, které fagocytují různé antigeny, které po zpracování předávají 
imunokompetentním buňkám, ležícím pod nimi v lymfatických folikulech.  

 
*  Parietální (krycí) buňky žaludeční sliznice 
   Mají mikrovilli na luminální straně membrány, bazální je velmi dobře zásobena krví 
z krevních kapilár; obsahují dále velmi četné mitochondrie, což svědčí o jejich vysokém 
energetickém obratu. Jejich hlavním úkolem je acidifikace žaludečního obsahu sekrecí 
HCl až na koncentraci 0,1 mol/l (= pH-1,0). Děje se tak aktivitou H+/K+-ATPasy na 
apikální straně membrány. Ta se podobá Na+/K+-ATPase erytrocytové membrány, ale na 
rozdíl od ní její činnost je elektroneutrální: vypuzuje 1 ion H+ a přenáší 1 ion K+ do 
buňky během jednoho cyklu hydrolýzy ATP (u Na+/K+-pumpy dochází k vypuzení 3Na+ 
za 2K+). Protonový koncentrační gradient mezi lumen žaludku a cytosolem parietální 
buňky je 106, tedy milionkrát vyšší (pH-1,0 oproti pH-7,0). Očekávalo by se, že 
koncentrace OH- v cytosolu se úměrně zvýší (na základě rovnice: [H+] x [OH-] =  
10-14mol2). Že se tak neděje (pH cytosolu zůstává neutrální), je způsobeno tím, že exces 
OH- reaguje s CO2, který do cytosolu difunduje z krevního oběhu; vzniká tak HCO3

- za 
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katalýzy karbonátanhydratasy. Anion HCO3
- je transportován přes bazolaterální 

membránu prostřednictvím aniontového vyměňujícího proteinu (obdoba proteinu pruhu 3 
v erytrocytech) výměnou za Cl- do krevního oběhu. Podílí se na tom též Cl- - a K+-
antiport. 
Obr.: Acidifikace lumen žaludku parietální buňkou 
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Poznámka:  
Terapeutické blokování H+/K+-ATPasy v parietálních buňkách výrazně sníží aciditu žaludeční sekrece, 
čehož se užívá při léčení ezofageálního refluxu, peptického vředu a jiných stavů s nadměrnou kyselou 
žaludeční sekrecí. Děje se tak aplikací omeprazolu, který je tzv. suicidálním substrátem tohoto enzymu, to 
znamená, že se ireverzibilně naváže na enzym, který pak nenůže pokračovat ve své funkci. K postupnému 
obnovení kyselé žaludeční sekrece dojde asi za 24-48 hodin, kdy se vytvoří nové (neblokované) parietální 
buňky při své pravidelné obnově z buněk bazálních.  

 
• Acinární pankreatická buňka, podobně jako enterocyt (mají společný embryonální 

základ) má dvě funkční oblasti. Jedna syntetizuje a skladuje hydrolytické enzymy, nutné 
k trávení potravy ve střevě. Apikální část, kde se shromažďují shluky sekrečních vezikul, 
je místem sekrece zymogenů. Bazolaterální část membrány je obklopena krevními 
kapilárami a je místem, odkud přicházejí nutrienty, na povrchu s četnými receptory 
peptidových hormonů (z epitelií žaludku a tenkého střeva) regulujících tvorbu  
a vylučování zymogenů podle přijaté potravy. Pankreatické buňky vytvářejí (asi s tuctem 
stejných buněk) malý  kulovitý útvar - pankreatický acinus. Centrální dutinka ústí acinu 
je vystlána duktálními buňkami (centroacinární buňky). Acinární buňky obsahují 
zymogenní granula, v nichž jsou skladovány v inaktivní formě pankreatické hydrolytické 
enzymy: trypsinogen, chymotrypsinogen, elastasa, prokarboxypeptidasy, aminopeptidasy, 
ribonukleasy, dále amylasa, lipasa.  

 
• Buňky renálních tubulů 

Hlavní funkcí renálních tubulárních buněk je transport vody a látek  profiltrovaných 
glomeruly do „primární" moči. Transport přes tubulární buňky je příkladem epitelového 
transportu, který se děje mnohočetnými, polarizovanými mechanismy přes více 
biologických membrán.  
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Obr.: Schéma transportních mechanismů v epitelové buňce proximálního tubulu 
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Buňky renálních tubulů je možno klasifikovat do následujících kategorií podle lokalizace  
v nefronu, a to: 
- buňky proximálního tubulu 

Vystýlají první část stočených kanálků 1. řádu. Jsou mezi nimi tzv. těsné spoje (tight 
junction), obsahují četné mitochondrie, které dodávají energii aktivnímu transportu, 
na luminální straně jsou obdařeny kartáčovým lemem, který přechází v bazolaterální 
membránu. Mají řadu vodních kanálů, reabsorpce vody a elektrolytů je 
proporcionální, filtrát v lumen je isotonický. Reabsorpce se děje nejprve vyrovnáním 
osmotického tlaku.  
V bazolaterální membráně je Na+/K+-ATPasa, která reabsorbuje Na+ výměnou za K+. 
Dále se zde děje pasivní reabsorpce Na+ s HCO3

- a pasivní reabsorpce K+ přes K+-
kanály. 
V kartáčovém lemu je umístěn kotransport pro reabsorpci Na+-solutů a Na+/H+-
antiport (reabsorbuje Na+ a secernuje H+), dále aniontový výměnný transport, který 
reabsorbuje Cl- výměnou za formiát. Děje se zde též osmotická reabsorpce H2O, 
sekrece organických kationtů výměnou za H+ a výměna urátových aniontů 
(proximální reabsorpce a distální sekrece).  

- sestupné rameno Henleovy kličky (tenká část) 
Je vysoce propustné pro vodu a mírně propustné pro většinu solutů. Obsahuje jen 
málo mitochondrií (jen malý nebo žádný aktivní transport). Lumen tubulů opouští 
více vody než solutů (filtrát je hypertonický). Děje se zde reabsorpce profiltrované 
vody osmosou a minimální pasivní reabsorpce solutů.  

- vzestupné rameno Henleovy kličky (tlustá část) 
Je neprostupné pro H2O. V tenkém ascendentním segmentu dochází k pasivní 
reabsorpci solutů.  Tlustý ascendentní segment obsahuje mitochondrie (pro aktivní 
transport). Výstup solutů z lumen stoupá více jak filtrát postupuje ascendentním 
segmentem a proto se filtrát stává hypotonickým.  
Na bazolaterální membráně je umístěna Na+/K+-ATPasa a kanály pro pasivní 
reabsorpci Cl- a kanály pro pasivní reabsorpci K+. 
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V kartáčovém lemu je reabsorpční kotransporter Na+/K+/2 Cl- a sekreční kanál pro 
K+. 

- buňky distálního tubulu (bližší  diluční segment) 
Jsou neprostupné pro vodu a ureu; obsahují mitochondrie pro podporu aktivního 
transportu. Je zde macula densa pro zpětnovazebnou kontrolu sekrece reninu. Soluty 
opouštějí lumen jak filtrát postupuje a ten se tak stává hypotonický. Obsahuje stejné 
kanály jako tlusté vzestupné raménko Henleovy kličky.  

- buňky distálního tubulu (vzdálenější segment)  
Jsou zde 2 typy buněk: principální a interkalární. Permeabilita pro vodu a ureu kolísá 
podle sekrece antidiuretického hormonu - ADH (arginin-vasopresin, AVP). 
V nepřítomnosti ADH reabsorce NaCl způsobuje, že se filtát v lumen stává postupně 
více hypotonický; v přítomnosti ADH voda je reabsorbována podél dřeňového 
gradientu a filtrát se stává postupně hypertonický. Bazolaterální membrána obsahuje 
Na+/K+-ATPasu (v principálních buňkách) a H+-ATPasu v interkalárních buňkách; ta 
je odpovědná za tvorbu kyselé moče sekrecí H+. Dále jsou zde reabsorpční K+ a Cl- -
kanály. 

-  buňky sběrného kanálku 
Antidiuretický účinek AVP spočívá ve zvýšení propustnosti apikální membrány 
buněk dolního segmentu nefronu pro vodu. Mechanismus je následující: 
V nepřítomnosti AVP se aquaporiny 2 (AQP2) nalézají mimo plasmatickou 
membránu, ale v její blízkosti.ve specifických vezikulech – aquaforech. Stimulace 
buňky AVP navodí signální transdukcí fúzi aquaforů s přilehlou apikální membránou 
a vytvoří v ní vodní kanály; tím se apikální membrána stane pro vodní molekuly 
propustnou. V nepřítomnosti AVP jsou vodní kanály z membrány staženy zpět do 
vezikulí endocytózou. Tento celý děj se opakuje při další stimulaci. Intracelulární 
trandukce signálu AVP se děje prostřednictvím specifického receptoru pro 
vasopresin (V2), který je součástí rodiny G-proteinů, za vzniku druhého posla – 
cAMP- a aktivace proteinkinasy A (PAK). Na bazolaterální membráně je lokalizován 
jiný aquaporin (AQP3), který zase usnadňuje výstup vody z buňky  

Obr.: Schéma mechanismu účinku adiuretinu na buňky sběrného kanálku 
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Poznámka: Renální tubulární epitelie vystýlají lumen ledvinových tubulů. Lidská ledvina je složena zhruba  
z 1,2 milionů tubulů, které musí udržovat svoji tubulární strukturu, aby mohly vykonávat správně svoji funkci.  
U autosomálně dominantní choroby polycystických ledvin vznikají v ledvinách cysty neuspořádaným 
rozšiřováním tubulů. Onemocnění je způsobeno mutací genu PKD 1 nebo PKD 2. PKD 1 kóduje membránový 
protein nazvaný polycystin 1, který je nutný pro interakci buňka-buňka nebo buňka-extracelulární matrix. Gen 
PKD 2 kóduje polycystin 2, protein membránového kanálu (neselektivní kationtový kanál regulovaný Ca2+ - 
permeabilní pro Ca2+, Na+ a K+). Polycystin 1 a polycystin 2 vytvářejí spolu heterodimer, což je nutné pro 
translokaci polycystinu 2 z nitra buňky, kde se tvoří, do buněčné membrány, kde vykonává svoji funkci. Oba 
jsou nutné pro správnou morfologii a funkci renálních tubulů. 
Bartterův syndrom se vyznačje hypokalemií, způsobenou značnými ztrátami K+ močí, metabolickou alkalózou  
a nízkým nebo normálním krevním tlakem; současně je zvýšena tvorba reninu (hyperplazie juxtaglomerulárního 
aparátu) a aldosteronu; dále je snížena odpovídavost presorických účinků na infuzi angiotensinu II. Často bývá 
zvýšena produkce prostaglandinu E2, prostacyklinu, kalikreinu a bradykininu. Hladina Mg2+ bývá snížena pro 
hypermagnesiurii. Dědičnost choroby je autosomálně recesivní. Byla prokázána mutace genu pro renální  
Na+-K+-Cl- - kotransportér (vzácněji) a mutace chloridového kanálu (častěji).  
Naproti tomu Gitelmanův syndrom, který je klinicky mírnější variantou s hyperkalciurií a zvýšeným Ca 
v plasmě (ale Ca-ionizované je normální), s normální produkcí prostaglandinu; je způsoben mutací genu pro 
renální thiazid-senzitivní Na+-Cl—kotransportér. Při léčení Bartterova syndromu se doporučuje zvýšený přívod 
K+ a Na+, při hypomagnesemii pro hypermagnesiurii též Mg. Spironolakton snižuje ztráty K+ močí. U některých 
pacientů je užitečné podávat inhibitory prostaglandin-synthetasy a dále inhibitory angiotensin-konvertujícího 
enzymu 
Relativně vzácná mutace genu AVPR2, který kóduje produkci antidiuretického receptoru V2, nebo častější 
mutace genu AQP2 způsobuje familiární nefrogenní diabetes insipidus. Mutace AQPR2 byly klasifikovány do 
3 typů: 1. typ mutovaného receptoru se nedostane k povrchu membrány; u 2. typu je receptor na membráně, ale 
nemá schopnost vázat AVP; 3. typ je buď vůbec inaktivní nebo rychle po vzniku degradován. Důsledkem je 
porucha koncentrační schopnosti ledviny, polyurie, polydypsie, hyposthenurie, která se neupraví po aplikaci 
vasopresinu. Existuje lékový nefrogenní diabetes insipidus: Demeclocyclin inhibuje non-kompetitivně aktivitu 
adenylátcyklasy; soli lithia způsobují rezistenci na vasopresin inhibicí adenylátcyklasy tím, že stimulují inhibiční 
aktivitu Gi-proteinu.  
 
• Kožní epitelie 

    Po gastrulaci pokrývá povrch embrya jednoduchá vrstva pluripotentního ektodermu. Brzy 
potom, když mezenchymové buňky se usadí pod ektodermem, začne se formovat epidermis  
a její přívěsky. Ektoderm se mění v pokožku. Kožní epitelie jsou odděleny od mezenchymu 
pod nimi ležící bazální laminou extracelulární matrix. Mezenchym určuje, jaký typ epitelií  
a jejich přídatné útvary se vytvoří. Znamená to, že když se transplantuje celá kůže 
s vlasovými folikly do oblasti kůže bez chloupků (kupř. do dlaně nebo plosky), vytvoří se 
v tomto místě též vlasové folikly. Kůže tedy ví, jaké přívěsky má vytvořit a mezenchym 
k tomu poskytuje příslušné stimuly.   
Epidermální buňky 
Epidermis (pokožka) je neustále se obnovující vícevrstevný orgán, jehož buňky jsou  
v konstantní diferenciaci. Vstevnatá část má 2 hlavní zóny buněk (keratinocytů): (1) vnitřní 
zónu životných buněk (stratum germinativum) a vnější vrstvu zrohovatělých buněk (stratum 
corneum). Ve stratum germinativum je možno rozlišit další 3 vrstvy: (i) bazální, (ii) spinózní 
a (iii) granulární; každá představuje postupující stádia diferenciace a keratinizace; konečným 
stádiem jsou mrtvé, stlačené buňky stratum corneum na povrchu pokožky.  
Epidermální buňky se odvíjejí mitotickým dělením z bazálních buněk, spočívajících  jako 
jedna vrstva kubických buněk na bazální lamině. Ty se při diferenciaci směrem k povrchu 
stávají polyhedrické tak, jak syntetizují vzrůstající množství cytokeratinu.Vzájemnou 
adherenci epidermálních buněk udržují desmosomy, obsahující několik intracelulárních 
proteinů (desmoplakin – způsobující jako paraneoplastický autoantigen pemfigus vulgaris), 
dále transmembránový desmoglein, který se může stát autoantigenem při pemfigus folaceus  
i pemfigus vulgaris. S pokračující diferenciací se v buňkách objevujé keratohyalinní granula 
(granulární vrstva keratocytů). Tato granula vytvářejí protein filagrin, který navozuje agregaci 
cytokeratinových vláken do paralelních vrstev, čímž se buňky stávají „chemicky odolné“. 
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Nerozpustnost a ochranné vlastnosti stratum corneum jsou dány: (1) množstvím  keratinových 
vláken obalených keratohyalinem v kornocytech, (2) ztluštěním membrán kornocytů nebo 
jejich zhrohovatělým obalem, (3) depozicí glukosylceramidu a acylceraminů v mezibuněčném 
prostoru kornocytů. Tato tmelová substance tvoří velmi důležitou bariéru, která zabraňuje 
unikání vody z povrchu organismu. Byla nutným předpokladem života na souši.Ve stratum 
lucidum jsou cytokeratinová filamenta zalita hmotou obsahující eleidin. 
Bazální vrstva epidermis má stálou populaci germinálních buněk. Nové keratinocyty potřebují 
asi 14 dnů, aby se vyvinuly do buněk stratum granulosum a dalších 14 dní, aby se dostaly 
k povrchu stratum corneum a odlouply se.  
Melanocyty jsou kulaté buňky s nepravidelnými, velmi dlouhými výběžky, kterými pronikají 
mezi buňky stratum basale a stratum spinosum. Jejich konce zasahují do invaginací na 
povrchu keratocytů. Melanocyty jsou připojeny k bazální lamině systémem hemidesmosomů. 
Mezi melanocyty a sousedními keratocyty nejsou desmosomy vyvinuty.  
Funkcí melanocytů je syntéza melaninu, pigmentu vznikajícího z tyrosinu oxidovaného 
tyrosinoxidasou na dihydroxyfenylalanin (DOPA) a metabolizovaného dále až na melanin. 
Ten se dostává do granul, kde prodělává několik vývojových stádií. Konečným stadiem je 
vznik melanosomu. Zralé melanosomy jsou předávány cytoplasmatickými výběžky 
keratocytům ve stratum basale a stratum spinosum (cytokrinní sekrece). V cytoplasmě 
keratocytů se melaninová granula usadí v oblasti nad jádrem; chrání je tak (při dělení buňky) 
před škodlivým účinkem UV-záření (290 – 320 nm). Buňky, do nichž byl melanin umístěn, se 
nazývají melanofory.  
Počet melanocytů se liší v různých oblastech kůže těla. Na zádech je asi 1000 na 1 mm2, na 
šourku 2000 na 1 mm2. Počet melanocytů není(!) ovlivněn ani pohlavím ani podle rasy; barva 
kůže je dána množstvím melaninových granul v keratocytech. Tmavnutí pokožky (opálení) po 
expozici UV je výsledkem dvoustupňového pochodu: (1) fyzikálně-chemická reakce –
tmavnutí již existujícího melaninu a jeho rychlý transport do keratinocytů, (2) zvýšení syntézy 
melaninu v melanocytech, čímž se zvýší jeho celkové množství. Nedostatek kortisolu kupř. 
u Addisonovy choroby (insuficience kůry nadledvinek) vede pro nedostatek zpětné vazby ke 
zvýšené sekreci ACTH a zvýšené pigmentaci pokožky.  
Věkem se snižuje obrat epidermálních buněk (klesá na 50% mezi 30. a 70. rokem). Ztráta 
elastinových i kolagenových vláken v kůži přispívá ke vzniku vzhledu tenkého papíru, 
transparentnosti a větší lomivosti cévek. Zmnožení křížových vazeb mezi kolageními  
i elastinovými řetězci způsobuje větší rigiditu kůže. ("Stará" kůže se vrací do původní polohy, 
je-li shrnuta, jen velmi pomalu). Kvalitativní změny dermálního kolagenu (jeho náhrada za 
amorfní bazofilní hmoty) způsobuje zvrásnění kůže zejména na obličeji a krku. Za každou 
dekádu se snižuje o 10 – 20 % počet enzymaticky aktivních melanocytů, což vede k vytváření 
nepravidelných pigmentových skvrn a k šednutí vlasů. Snižuje se i počet Langerhansových 
buněk o 50 % (snížení imunoreaktivity).  
 
Langerhansovy dendritické buňky jsou ve stratum spinosum; patří do monocyto-
makrofágového systému, do skupiny buněk prezentujících antigen. Mají hvězdicový tvar  
a bývá jich v epidermis (event. v dermis) 400-1000 na 1 mm2. 
 
Merkelovy buňky se vyskytují v kůži tlustého typu (planta pedis nebo manus). Tvarově se blíží 
keratocytům. Jde pravděpodobně o mechanoreceptory, i když jiní autoři se domnívají, že patří 
do skupiny buněk neuroendokrinních. 
 
Hranice mezi epidermis a dermis není rovná; výběžky dermis (papily) interdigitují s evaginací 
epidermis (epidermální lišty), které tak zpevňují dermo-epidermální spojení. Bazální buňky 
jsou spojeny s bazální laminou hemidesmosomy, kotvící intermediární filamenta a v dermis 
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fibrily kolagenu VII. Elastická vlákna jsou připojena k bazální lamině fibrilinovými 
mikrofibrilami; na spojení se podílí též fibronektin.  
Obr.: Epidermo-dermální spojení a jeho patologie 
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Poznámka:  
Psoriáza je chronické onemocnění  kůže s genetickou predispozicí (HLA antigeny BW17, B13, BW37) 
(kandidátní gen predispozice je asi na chromosomu 3q21 lokus PSORS5, gen SLC12A8) projevující se 
erytémovými papulkami a plaky se stříbřitými silnými šupinami, snadno odstranitelnými a lokalizovanými 
především nad kožními výběžky (loket, kolena) ale i jinde. Etiologie není známa. V patogeneze je výrazná 
proliferace epidermálních buněk (7krát vyšší urychlení cyklu buněčného dělení). Doba, kdy se keratinocyty 
dostanou z bazální vrstvy až na povrch stratum corneum trvá pouze 3-4 dny (normálně 28 dní); dochází ke 
zvýšené keratinizaci, což vede ke ztluštění epidermis (papulky, plaky) a parakeratinózním změnám stratum 
corneum (stříbřité šupiny). Byl identifikován glykoprotein (v buňkách s pokročilou diferenciací), nazvaný 
korneodesmosin, který se pravděpodobně účastní adheze keratinocytů a je pravděpodobně faktorem náchylnosti 
k psoriáze. U kožních lézí je mnohem výrazněji exprimován. Psoriáza je v současné době považována za 
zánětlivou dermatózu, vznikající pro abnormální homeostázu epidermis a charakterizovanou hyperproliferací  
a abnormální diferenciací keratinocytů s předcházející aktivací kožního imunitního systému. Jde  
o multifaktoriální onemocnění s patogenetickými mechanismy hereditárními i enviromentálními. Rozlišují se 
dva typy:  (1) familiární a (2) sporadická.  Soudí se, že psoriáza je autoimunitní onemocnění s podílem aktivace  
T-lymfocytů, uvolňujících řadu cytokinů (IL-8, INFγ), které navodí abnormální aktivaci a diferenciaci 
keratinocytů.  Cílem terapie je potlačení proliferace keratinocytů a zánětlivé reakce kůže. Lokálně se aplikují  
steroidy, masti s dehtem a anthranilinem, dále ozařování UVB nebo UVA a kombinace. Perorálně se užívá 
psoralen, nověji kalciprotrienové masti (derivát vitaminu D - snižuje proliferaci). Systémově (u rezistentních 
případů) se nasazují antimetabolity a antimitotika (methotrexát, azathioprin, hydroxyurea), dále etretinát 
(retinoid).  
 
6.4. Buňky cévního endotelu 
Endotelové buňky tvoří jednoduchou vrstvu buněk vystýlající vnitřek cév. Nepovažují se za 
pravý epitel, protože vznikají z mezenchymu. Mají protáhlý polygonální tvar, obsahují četné 
pinocytové vakuoly a vytvářejí komplexní spoje s buňkami sousedními. Obsahují dále 
Weibel-Paladeova tělíska (0,1 x 3 µm), která skladují von Willebrandův faktor. Strukturální  
a funkční integrita endotelových buněk (= endothelium) je základním předpokladem pro 
homeostázu stěny cévní a krevní cirkulace. 
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Funkce endotelií:  
• Semipermeabilní membrána endotelu kontroluje přenos malých i velkých molekul do 

stěny arterií a dále přes stěnu kapilár a venul. Ve většině obastí lidského těla jsou 
intercelulární spoje normálně nepropustné pro tyto molekuly, ale relativně labilní spoje 
mezi endotelovými buňkami se mohou rozšířit vlivem hemodynamických faktorů (krevní 
tlak) a vazoaktivních látek (kupř. histamin při zánětu). 

• Udržují non-trombogenní rozhraní mezi krví a tkání, regulují trombózu, trombolýzu  
a adherenci krevních destiček.  

• Modulují cévní tonus a průtok krve.  
• Metabolizují hormony.   
• Regulují imunitní a zánětlivé reakce působením na interakci mezi stěnou cévy  

a  leukocyty.  
• Modifikují lipoproteiny ve stěně arterie. 
• Regulují proliferaci i jiných buněk, zvláště cévní hladké svaloviny.  

Vaskulární endotel je dynamický endokrinní orgán, který reguluje kontraktilní, sekretorické  
a mitogenní aktivity cévní stěny a hemostatické procesy v lumen cévy. 
Kromě účasti na tvorbě krevní sraženiny (trombus), je poškození endotelií klíčovým 
momentem při rozvoji aterosklerózy, nepřímo i hypertenze, a participuje na onemocnění řady 
dalších orgánů. 
 Tab. : Vlastnosti a funkce endotelu 
Udržování permeability bariér Modulace krevního proudu reaktivity cév 

- vazokonstriktory: endothelin, enzym 
konvertující angiotensin 

- vazodilatátory: NO•, prostacyklin 
Syntéza antikoagulačních a antitrombotických 
molekul 

- prostacyklin 
- thrombomodulin 
- aktivátor plasminogenu 
- molekuly podobné heparinu 

Regulace zánětlivých a imunitních procesů 
- IL 1, IL 6, IL 8 
- adhezní molekuly 
- histokompatibilní antigeny 

Syntéza protrombotických molekul 
- von Willebrandův faktor 
- tkáňový faktor 
- inhibitor  aktivátoru plasminogenu 

Regulace růstu buněk 
- stimulátory růstu: PDGF, FGF, CSF 
- inhibitory růstu: heparin TGFβ 

Tvorba extracelulární matrix (kolagen,  
proteoglykany) 

Oxidace LDL 
 

 
Endotel produkuje vasoaktivní substance v odpovědi na změny v průtoku krve, tenzi kyslíku  
a různé další stimuly prostřednictvím receptorů. Na endotelu závislá dilatace cév je především 
realizovaná radikálem oxidu dusnatého NO• (dříve označovaný jako EDRF = endotelium-
derived relaxing factor), v menší míře prostacyklinem a „hyperpolarizačním faktorem", což je 
aktivátor ATP- a Ca2+-dependentní  K+-iontový kanál. Vazokonstrikční substance tvořené 
endotelem zahrnují endothelin-1 (ET-1) a thromboxan A2. Vyváženost mezi oběma 
protichůdně působícími substancemi jak za fyziologických tak patologických situací určuje 
kontraktilní a pravděpodobně i mitogenní stav hladké svaloviny příslušné cévy.  
NO je syntetizován v různých typech buněk přeměnou L-argininu na L-citrulin za katalýzy 
NO-synthasy (NOS). Byly identifikovány 3 isoformy NOS.   
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Tab.: Isoformy NO-synthasy 
Isoforma Typ buněk Bazální koncentrace 

NO 
Stimulované 

koncentrace NO 
Typ I (nNOS) neurony, kosterní 

sval, ? hladký sval 
nízká přechodně nízká 

Typ II (iNOS) makrofágy, myocyty, 
hladké svaly, 
hepatocyty 

žádná trvale vysoká 

Typ III (eNOS) endotelové buňky, 
destičky 

nízká přechodně vysoká 

 
NO-synthasy (NOS) katalyzují oxidaci  L-argininu na NO a L-citrulin za vzniku 
intermediárního metabolitu Nω-hydroxy-L-argininu. Syntéza je ovlivňována řadou kofaktorů 
jako je tetrahydropterin (BH4), flavinmononukleotid (FMN), flavindinukleotid (FAD), 
redukované thioly, endogenním inhibitorem NOS – asymetrickým dimethylargininem 
(ADMA) A dostupností dubstrátu. Kromě toho aktivita NOS I a III odvisí od přítomnosti 
kalmodulinového komplexu s Ca2+ (CaM-Ca2+). Účinek NO v daném biologickém systému 
závisí na jeho koncentraci, difuzibilitě a koncentraci dalších bioreaktantů 
(superoxiddismutasa, katalasa, xanthinoxidasa, guanylátcyklasa, SH-skupiny, OH-skupiny, 
reaktivní formy kyslíku, hemoglobin). Vzniklý NO tak může získat elektron za vzniku 
nitroxylového aniontu (NO-) nebo ztratit elektron → NO+(nitrosoniový ion), které pak reagují 
s dalšími molekulami nebo radikály. Bezprostředním metabolitem NO v krevní plasmě je 
nitrit (NO2

-), který vstzupuje do erytrocytů a oxiduje na nitrát (NO3
-); jiná cesta je interakce se 

superoxidovým aniontem za vzniku peroxynitritu (ONOO-). Ten pak oxiduje thioly nebo 
thioethery, anebo reaguje s tyrosinem polypeptidů, s guanosinem, degraduje sacharidy, 
navozuje peroxidaci lipidů a štěpí DNA.Tyto pochody hrají klíčovou úlohu v dysfunkci 
cévního endotelu. 
Obr.: Schéma tvorby NO a jeho další metabolizace 
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Dysfunkce endotelu vede k poruše relaxace cév, podporuje agregaci destiček, zvyšuje 
proliferaci cévní hladké svaloviny a adhezi leukocytů k povrchu endotelových buněk. 
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Dochází k expresi povrchových adhezních molekul, usnadňujících zachycení cirkulujících 
leukocytů. Adheze leukocytů společně s proliferací hladké svaloviny jsou klíčovými momenty 
vývoje aterosklerotických plátů. Stav mechanické integrity plátu podmiňuje klinickou 
manifestaci aterosklerózy. Ruptura obalu plátu s následným vytvořením trombu je příčinou 
většiny náhlých koronárních příhod. Stabilní ateromový plát má obvykle pevný fibrózní obal, 
menší lipoidní jádro a méně infiltrovaných leukocytů než plát, který praskl. Mediátory zánětu 
jako jsou cytokiny, oxidované LDL a infekční agens (cytomegalovirus, Chlamydia 
pneumoniae) mohou zeslabit integritu fibrózního obalu. Endotelová dysfunkce je tedy nejen 
časným markerem aterosklerózy, ale též významně přispívá k rozvoji aterogeneze.  
Obr.: Faktory vedoucí k endotelové dysfunkci a aktivaci 
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Neuronová  a endotelová NOS  trvale vytvářejí malá množství NO, zatímco trvale velká 
množství NO produkuje makrofágová NOS nebo NOS z buněk hladké svaloviny  po indukci 
určitých cytokinů.  
Cévy postižené aterosklerózou trpí endotelovou dysfunkcí, což dokumentuje porucha 
vazomotorické funkce pro ztrátu působení NO•., který má antiaterogenní a protizánětlivý 
účinek. K inaktivaci endotelového NO• vede také vznik superoxidového aniontu, což 
způsobuje vazokonstrikci a hypertenzi. Endotelová dysfunkce se také přičítá abnormálnímu 
nebo excesivnímu uvolnění vazokonstrikčních látek jako je endothelin-1 (jeho koncentrace 
v plasmě je zvýšena u pacientů s pokročilou aterosklerózou a akutním koronárním 
syndromem). Oxidační stres vede k oxidaci LDL-částic, které pak inhibují NOS. Hlavním 
zdrojem reaktivních forem kyslíku jsou u aterosklerotických cév makrofágy a buňky hladké 
svaloviny. Konečný účinek odvisí od vyváženosti vzájemného působení antioxidantů  
a oxidantů. 
Oxidační stres se podílí na aterogenním procesu indukcí prozánětlivých mediátorů: Aktivace 
prozánětlivého transkripčního faktoru (nukleární faktor kappa B (NF-κB) nebo 
aktivátorového proteinu-1 (AP-1) a faktoru časné růstové odpovědi - egr-1) je zůsobena 
účinkem peroxidu vodíku, vzniklého v průběhu oxidační kaskády. Adhezní molekuly jako 
VCAM-1,  ICAM-1 a E-selektin, četné cytokiny, růstové faktory jako M-CSF obsahují 
funkční DNA-vázající sekvence pro NF-κB, AP-1 a egr-1, jejichž exprese je navozena těmito 
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transkripčními faktory. Aktivace NF-κB je inhibována antioxidanty a protizánětlivými léky 
jako jsou salicyláty nebo kortikoidy.  
Ateroskleróza je považována za chronický zánětlivý proces iniciovaný a posilovaný 
oxidačním stresem. Tedy antioxidanty brání rozvoji aterosklerózy tím, že inhibují aktivaci 
prozánětlivých transkripčních faktorů, které jsou zapotřebí pro expresi celulárních adhezních 
molekul, cytokinů a růstových faktorů ve stěně cévy. 
Obr.: Redox-rovnováha ve stěně cév 
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Endotelová dysfunkce vede k aktivaci endotelových buněk, za vzniku řady působků.  
Obr.: Vznik různých prozánětlivých faktorů jako výraz endotelové dysfunkce 
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Radikál oxidu dusnatého vzniklý v endotelové buňce inhibuje expresi celulárních adhezních 
molekul na povrchu endotelu a tím brání přichycení leukocytů na stěnu cévy. Děje se tak 
inhibicí prozánětlivého transkripčního faktoru NF-κB (exprese prozánětlivých cytokinů, 
adhezních molekul a růstových faktorů závisí na jejich transkripční indukci prostředictvím . 
NF-κB).  
Redukce vazodilatace navozovaná snížením endotelového NO. přispívá k poruše prokrvení myokardu;  oxidační 
stres totiž inhibuje NO. synthasu tím, že peroxynitrit vzniklý ze superoxidového aniontu oxiduje její klíčový 
kofaktor - tetrahydropterin. Ukázalo se, že vznik reaktivních forem kyslíku a dusíku v endoteliích ovlivňuje 
aktivita xanthinoxidasy; podávání jejího inhibitoru - allopurinolu - může proto přispět k prevenci poškození 
myokardu u chronického srdečního selhání.  
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Patogeneze aterosklerózy 
Ateroskleróza je systémové onemocnění postihující cévy tepenného řečiště (velké a střední); 
z klinického hlediska mají největší význam léze  srdečních věnčitých tepen, extrakraniálních 
tepen zásobujících mozek, ev. dalších orgánů (ledviny). Na patogenezi aterosklerózy se podílí 
komplex po sobě jdoucích událostí, zahrnujících rozvoj chronického zánětlivého  procesu 
stěny arterií jako odpověď na hemodynamické poškozování cévní stěny v nejvíce namáhaných 
místech, jejíž příčina nebyla odstraněna a proces nebyl neutralizován. To způsobuje  nejprve 
dysfunkci cévního endotelu s tvorbou cytokinů, adhezních molekul, růstových faktorů. 
Aktivované endotelové buňky přitahují do místa léze monocyty/makrofágy a T-lymfocyty 
z krevní cirkulace, buňky vaskulární hladké svaloviny z medie; subendotelový prostor se 
postupně zvětšuje; současné zvýšení permeability endotelové výstelky umožňuje pronikání 
lipoproteinových částic do tohoto prostoru, dochází v nich k lipoperoxidaci působením 
reaktivních forem kyslíku a dusíku, které nebyly zneškodněny antioxidačním mechanismem; 
uvolněný cholesterol je pohlcován makrofágy za vzniku pěnových buněk; stěna cévy se 
v místě poškození ztlušťuje (migrací a proliferací buněk hladké svaloviny, tvorbou 
extracelulární matrix, nekrotickými depozity z rozpadlých pěnových buněk), a dostává 
prokoagulační vlastnosti; celý proces vyúsťuje do tvorby  aterómu (aterómového plátu). 
Klinické příznaky se projeví, až když pokročilé léze stěny cévní se komplikují rupturou obalu 
ateromového plátu, krvácením do plátu, vznikem trombózy nebo embolu.  
Obr. Schéma ztlušťování stěny artérie v průběhu aterogeneze 
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Příčiny endotelové dysfunkce vedoucí k ateroskleróze zahrnují hemodynamickou zátěž,  
zvýšení a modifikaci LDL-částic, tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku, zvýšený arteriální 
tlak, diabetes mellitus, genové alterace kódující progresi zánětlivé a reparační odpovědi, 
zvýšenou hladinu homocysteinu a také  přítomnost infekčních agens jako jsou herpetické viry, 
cytomegalovirus, virus Epsteina a Barrové, Hemophilus influezae, Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae nebo Helicobacter pylori. Dysfunkce endotelu, způsobená těmito 
vlivy, vede ke kompenzační odpovědi, která mění normální homeostatické vlastnosti cévního 
endotelu. Zvyšuje se adhezivita endotelových buněk vzhledem k leukocytům nebo krevním 



 

 

 

93 

destičkám, roste permeabilita cévní stěny; endotelie získávají prokoagulační vlastnosti 
namísto antikoagulačních, zvyšuje se produkce vazoaktivních molekul, cytokinů, chemokinů 
a růstových faktorů.  
Obr.: Schéma počáteční fáze dysfunkce endotelu 
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Když tato zánětlivá odpověď nedokáže vyvolávající příčiny odstranit a když není účinně 
neutralizována nebo potlačena obrannými mechanismy, postupuje ve svých účincích dále. 
Migrace a proliferace buněk hladké svaloviny pokračuje; myocyty pronikají do  oblastí 
zánětu, dochází k jejich aktivaci, tvorbě extracelulární matrix; dochází k nakupení makrofágů 
a T-lymfocytů v subendotelovém prostoru ve stěně cévy, která se takto ztlušťuje. Toto 
ztluštění je nejprve kompenzováno dilatací a lumen cévy zůstává zpočátku nezměněno 
(fenomén remodelace). Pokračující zánět zvyšuje počet makrofágů a lymfocytů, které se sem 
dostávají z krevního oběhu nebo vznikají na místě léze proliferací. Makrofágy fagocytují 
oxidovavané LDL-částice, které pronikly do intimy; vznikají z nich pěnové buňky. Aktivace 
makrofágů a T-lymfocytů  vede k dalšímu uvolňování cytokinů, chemokinů (monocytový 
chemoatraktant-protein 1 = MCP-1), hydrolytických enzymů a růstových faktorů, které 
navozují další poškození, eventuelně způsobují ložiskovou nekrózu. A tak postupující 
akumulace monocyto/makrofágů, migrace a proliferace buněk hladké svaloviny a tvorba 
fibrózní tkáně vede k dalšímu rozšiřování a restrukturalizaci léze, která se pokrývá vazivovou 
čepičkou, zakrývající lipidové jádro s nekrotickými hmotami (ateromový plát); to je stádium 
pokročilé komplikující léze arteriální stěny. Od určité doby arterie nemůže kompenzovat lézi 
pronikající do lumen cévy dilatací; to se  zmenšuje, což vede ke snížení průtoku cirkulující 
krve. Na zhrubělém povrchu léze (ateromového plátu) adherují trombocyty. Jejich aktivací se 
uvolňují granula obsahující cytokiny a růstové faktory, které spolu s thrombinem přispívají 
k další migraci a proliferaci buněk hladké svaloviny a monocytů. Aktivací destiček také 
vzniká arachidonová kyselina, která se přeměňuje (působením cyklooxygenasy) na 
prostaglandiny jako je thromboxan A2, který je velice potentním vazokonstriktorem a látkou 
agregující trombocyty; z arachidonové kyseliny také vznikají (působením lipooxygenasy) 
leukotrieny, amplifikující zánětlivou reakci.  
Pokud fibrózní čepička pohrývající ateromový plát zůstává dostatečně tlustá, nehrozí takové 
nebezpečí z obturace lumen arterie. Jakmile však dojde k jejímu ztenčování působením 
metaloproteinas (kolagenas, elastas, stromelysinu) uvolňovaných z makrofágů po aktivaci  
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T-lymfocyty, vzniká tak stádium nestabilního plátu, kdy hrozí ruptura plátu, průnik krve do 
jeho nitra a vznik obturujícího trombu.. Uzávěr lumen cévy vede k akutní hypoxii, se všemi 
jejími důsledky pro zásobenou tkáň.  
Obr.: Schéma ateromového plátu 
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Faktory aterogeneze 
• LDL-částice, které mohou být modifikovány oxidací, glykací (u diabetu), agregací, 

asociací s proteoglykany nebo inkorporací do imunních komplexů, jsou hlavní příčinou 
poškození stěny arterií. Když LDL částice  proniknou do subendotelového prostoru 
intimy, podléhají zde progresivní lipoperoxidaci a jsou fagocytovány makrofágy;  
uvolněné cholesterolestery se akumulují a makrofágy se mění nakonec na pěnové buňky. 
Odstranění nebo sekvestrace oxidovaných LDL-částic v počáteční fázi má  protektivní 
účinek a minimalizuje škodlivý účinek na endotelie a hladkou svalovinu. Aplikace 
antioxidant jako vitaminu E snižuje tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku 
modifikovanými LDL-částicemi. Modifikované LDL-částice mají chemotaktický účinek 
na další monocyty,  podporují expresi genů pro faktor stimulující kolonie makrofágů (M-
CSF) a pro monocytový chemotaktický protein (MCP-1) z endotelií. Znamená to, že 
rozšiřují zánětlivou reakci stimulací replikace monocyto/makrofágů a přívod nových 
monocytů do místa poškození stěny. Zánětlivá odpověď sama má značný vliv na 
inkorporaci LDL do stěny arterie. Prozánětlivé cytokiny jako TNFα, IL-1 a  M-CSF 
zvyšují vazbu LDL na endotelie a hladkou svalovinu. Protiaterogenně působí revrzní 
transport cholesterolu do jater, který umožňují  HDL-částice, akceptorem cholesterolu 
jsou částice chudé na cholesterol (nascentní HDL).  
Pohyb cholesterolu v organismu je schematicky znázorněn na dalším obrázku: 
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Obr.: Pohyb cholesterolu v organismu 
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Pro přenos cholesterolu přes buněčné membrány je velmi důležitý kazetový transportér 
spojený s ATP (ABCA1). Je členem nadrodiny velmi důležitých transportérů řady látek; 
patří sem kupř. CFTR, který chloridovým kanálem, mutovaným u cystické fibrózy; 
rovněž P-glykoprotein, vypuzující cytostatika z nádorové buňky je členem této 
nadrodiny. 
Obr.: Schéma mechanismu transportu cholesterolu přes membrány 
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• Homocystein - jeho zvýšená koncentrace v plasmě (> 14 µmol/l resp. 10,2 µmol/l) 
navozuje dysfunkci endotelu (zvyšuje oxidační stres alterací redox-thiolového stavu 
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buňky, zvyšuje aktivaci proteinkinas, zvyšuje interakci mezi leukocyty  
a endotelem zvýšením adhezních molekul), ovlivňuje tlouštku intimy a medie arterií 
(stimuluje proliferaci vaskulární svaloviny, syntézu kolagenu, pravděpodobně ovlivněním 
cyklinu A, který navozuje vstup buňky z klidového stádia do cyklu dělení, podporuje 
PDFG, produkci fosfolipidových signálních molekul, aktivaci proteinkinasy C a indukci 
protoonkogenů c-fos a c-myc v buňkách hladké svaloviny cév), pružnost stěny arterií 
(snižuje dostupnost NO, zvyšuje produkci kolagenu) a má prothrombotický účinek 
(inhibuje expresi a aktivitu thrombomodulinu, vazebnou aktivitu antithrombinu III vůči 
heparansulfát-proteoglykanu endotélií).  Podávání folátu, vitaminu B12 a B6 může hladinu 
homocysteinu normalizovat. 

• Diabetes (hyperglykemie, AGE) 
     Hyperglykemie sdružená s diabetem přispívá ke vzniku oxidačního stresu, a tím  
     k endotelové dysfunkci. Konečné produkty pokročilé glykace (AGE) mohou měnit 
     buněčný metabolismus vazbou na specifický receptor (RAGE), který navozuje aktivaci  
     NF-κB a intracelulární oxidační stres. Hyperglykemie podporuje adhezi leukocytů  
     k endotelu zvýšením exprese VCAM-1 a dalších adhezních molekul na povrchu buněk;  
     stejně tak navozuje aktivaci vaskulární hladké svaloviny. To vede ke zvýšení tonu stěny  
     arterií, k větší proliferaci buněk hladké svaloviny a tím ke ztluštění intimy už v časné fázi  
     aterogeneze. 
• Hypertenze 

Angiotensin II (hlavní produkt renin-angiotensinového systému), který je silným 
vazokonstriktorem a způsobuje hypertenzi, přispívá k rozvoji aterogeneze stimulací 
proliferace buněk cévní hladké svaloviny. Váže se totiž na specifický receptor (AT-1), což 
má za následek uvolnění reaktivních forem kyslíku a dusíku v různých buňkách stěny 
arterií. Oxidační stres navozuje atrakci a aktivaci monocytů, což vede k produkci  MCP-1 
(monocyte chemoattractant protein-1). Cestou superoxidového aniontu nabuzeného AT-1 
receptorem je stimulována tvorba ICAM-1 a VCAM-1 v endotelových buňkách; aktivaci  
fosfolipasy C (PLC) → zvýšení koncentrace intracelulárního Ca2+ → a kontrakci hladké 
svaloviny; zvyšuje se dále proteosyntéza a hypertrofie hladké svaloviny  stěny cévní. 
Receptor angiotensinu II (AT-1) také zvyšuje  aktivitu lipoxygenasy v buňkách hladké 
svaloviny, což podporuje zánětlivou reakci a lipoperoxidaci LDL; exprimuje se receptor 
pro oxLDL – LOX-receptor. Angiotensin II  prostřednictvím aktivace svého receptoru 
AT-1 podporuje atherogenezi ve všech stádiích vývoje. Selektivní inhibitory receptoru 
AT-1, stejně jako inhibitory IκB-proteolýzy blokují tyto odpovědi a zpomalují rozvoj 
aterogeneze, zlepšují funkci vaskulárního endotelu a snižují podíl smrtelných případů  
u kardiovaskulárních onemocnění.  
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      Obr.: Mechanismus účinku angiotensin-konvertujícího enzymu na aterosklerózu 
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Obr.: Mechanismus působení receptoru pro angiotensin II (AT-1) na rozvoj  
           aterogeneze a kardiovaskulárního onemocnění  
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V poslední době byl identifikován další enzym, který podobně jako ACE (enzym 
konvertující angiotensin-I) a který dostal zkratku ACE2, je karboxypeptidasa, která 
katalyzuje odštěpování C-terminálního konce angiotensinu I. Na rozdíl od ACE, který 
odštěpuje z dekapeptidu 2 aminokyseliny, dávajíc vzniknout oktapeptidu (=angiotensin 
II), ACE2 odštěpuje pouze 1 koncovou aminokyselinu za vzniku nonapeptidu, který se po 
další peptidolýze mění na heptapeptid; ten má pravděpodobně jiné vlastnosti vzhledem 
k účinku na krevní tlak; nepůsobí vazokonstrikci, ale vazodilataci, a tedy nezvyšuje 
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krevní tlak. Uvažuje se, že by to mohl být ochranný účinek na kardiovaskulární systém 
proti patologicky přehnanému efektu angiotensinu II.     

• Infekce 
Je stále více důkazů, že chronická infekce má souvislost s rozvojem aterogeneze. Byla 
nalezena přítomnost herpetických virů a Chlamydia pneumoniae v ateromových plátech  
a zvýšený titr protilátek proti různým infekčním agens (Helicobacter pylori, 
cytomegalovirus, virus Epsteina a Barrové, Hemophilus influenzae, Mycoplasma 
pneumoniae) u pacientů s akutním koronárním syndromem. Rovněž chronický zánět 
periodontia je považován za přispívající faktor rozvoje aterosklerózy. Infekce cévní stěny 
indukuje tvorbu látek, které napomáhají rozvinout dysfunci endotelu i cévních svalových 
buněk. 

•  Zánětlivá reakce 
Zánět je fylogeneticky nejstarším typem obranné reakce organismu na různá poškození, 
který má za cíl odstranit příčinu, lokalizovat poškození, odstranit poškozenou tkáň  
s následnou regenerací či reparací tkání, které provázejí obnovení jejich funkcí. Na 
rozvoji zánětu se podílí endotel, trombocyty, leukocyty, koagulační systém a komplement 
a všechny prozánětlivé mediátory. Existují predilekční místa v arteriálním řečišti 
(bifurkace, kurvatury, větvení), kde dochází k poškození stěny cévní  změnami v proudu 
krve, zvýšenou turbulencí a pod. Endotel v těchto místech na to odpovídá tvorbou 
specifických molekul, odpovědných za adherenci, migraci a akumulaci monocytů 
a T-lymfocytů. Tyto adhezní molekuly (selektiny, ICAM, VCAM) působí jako receptory 
pro glykokonjugáty a integriny na monocytech a T-buňkách. Interakce leukocytů 
pronikajících stěnou cévy a krevních destiček  s endotelovýmí buňkami nebo buňkami 
hladké svaloviny se děje za pomocí chemoatrakčnch molekul, trombocyto-endotelových 
adhezních molekul, monocytového chemotaktického proteinu 1, osteopontinu. Změny 
způsobené krevním proudem mění expresi genů pro tyto molekuly ovlivněním jejich 
promotorů. (kupř. geny pro ICAM 1, B-řetězec růstového faktoru krevních destiček nebo 
tkáňového faktoru). Na poškozených místech stěny arterií dochází nejprve k rolování  
a adherenci monocytů a T-lymfocytů. 

• Kouření cigaret 
Cigaretový kouř odbsahuje více než 4 500 různých sloučenin, kromě známých 
kancerogenů řadu toxických látek jako CO, NH3, akrolein, aceton, nikotin, benzpyreny, 
hydrochinon, oxidy dusíku. Mnohé tyto sloučeniny modulují funkci imunokompetentních 
buněk. Kupř. akrolein působí na funkci leukocytů, snižuje rezistenci vůči infekci. 
Chronická exposice vůči benzpyrenům snižuje množství lymfoidní tkáně. Hydrochinon 
brzdí rozvoj T-lymfoblastů, znesnadňuje buněčný cyklus dělení. Nikotin má na imunitní 
systém řadu účinků. Nejdůležitější je účinek imunosupresivní; ovlivňuje jak přirozenou 
tak získanou imunitu.  
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Obr.: Schéma mechanismu rozvoje aterogeneze 
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Odpověď buněk na podněty způsobujíci aterogenezi se děje prostřednictvín signálních drah. 
Mezi nejznámější signalizaci zánětlivé a proliferační odpovědi patří dráha MAPK (mitogeny 
a stresem aktivovavá proteinkinasa). Její velmi zjednodušené schéma je na následujícím 
obrázku.  
Obr.: Signální dráha MAPK 
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Centrální úlohu při buněčné transdukci signálů odpovídajících na aterogenní stimuly hrají 
tzv. transkripční faktory jako je nukleární faktor kappa B (NFκB), dále receptory 
aktivovaného proliferátoru peroxisomů (PPAR) a aktivátorového proteinu 1(AP-1) 
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• Schéma účinku NFκB při aterogeneze je znázorněn na dalším obrázku. Tento 
cytoplasmatický transkripční faktor je v inaktivním stavu, vázán v komplexu  
s inhibitorovými molekulami IKK-α,β,γ. Řada různých stimulů prostřednictvím 
signálních drah aktivuje   NFκB tím, že fosforyluje jeho inhibitor, který je pak rychle 
degradován v proteosomech. Uvolněné diméry NFκB jsou translokovány do jádra  
k příslušným genům, kde navodí transkripci, vedoucí k tvorbě různých cytokinů, 
chemokinů, leukocytových adhezních molekul; aktivují dále geny podporující proliferaci, 
ale i apoptózu buněk podílejících se na patologii stěny cévní. NFκB ale také aktivuje 
geny pro expresi svého vlastního inhibitoru (IKK), což zpětně inhibuje jeho aktivaci 
(autoregulační systém). Tedy jeho úloha v rozvoji aterosklerózy je velmi komplexní  
a integrační.  

Obr. : Schéma účinku NFκB při rozvoji aterosklerózy 
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Chemokiny jsou odpovědné za chemotaxi a nahromadění makrofágů v tukových proužcích. 
Aktivace monocytů a T-buněk vede ke zvýšené tvorbě receptorů na jejich povrchu, stejně 
jako k produkci glykoproteinových molekul vážících selektiny, k tvorbě integrinů, které se 
napojují na adhezní molekuly superrodiny imunoglobulinů (VCAM-1, ICAM-1), a k tvorbě 
receptorů vázajících chemoatraktanty (kupř. MPC-1, monocytový chemoatrakční protein-1). 
Tato interakce ligand-receptor aktivuje dále monocyty, navozuje jejich proliferaci  
a ohraničuje zánětlivý proces v místě léze. Byla také identifikována nová skupina 
transmembránových proteinů nazvaná disintegriny (též metalloproteinase-like cystein-rich 
proteins, MDC), které se podílejí na interakci buňka-buňka. Jejich extracelulární segment má 
sekvenci podobnou určitému úseku metaloproteinas, který umožňuje aktivaci kupř. TNFα. 
Nebyly prokázány v normálních arteriích, ale jeden člen – MDC15 - byl nalezen  
v aterosklerotických lézích. Soudí se, že jejich metaloproteinasová aktivita by mohla 
odštěpovat z povrchu leukocytů adhezní molekuly jako jsou L-selektiny, které se tak 
dostanou do plasmy, kde mohou být stanoveny (možný test na přítomnost chronického 
zánětu). K potlačení projevů chronického zánětlivého procesu a ke snížení agregace krevních 
destiček je doporučováno preventivní podávání aspirinu (75 mg/den), s upozorněním na 
možné komplikace jako je poškození žaludeční sliznice nebo krvácení do mozku 
(hemoragické mozková mrtvice).  
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* PPARα,β,γ (peroxisome proliferator receptors) 
Tvoří skupinu jaderných hormonálních receptorů. Přirozeným ligandem jsou mastné kyseliny,  
leukotrien LTB4, prostaglandiny (A, D, J, 15-PGJ2). Mezi farmakologické přípravky 
s afinitou k PPAR patří  fibráty a thiazolidondiony (TZD).  
 PPARα zvyšuje transkripci genů pro apolipoprotein AI a AII a zlepšuje tím reverzní transport 
cholesterolu; negativně reguluje syntézu prozánětlivého enzymu cyklooxygenasy 2 (COX-2). 
Je hlavně exprimován v játrech, svalstvu, ledvině a v srdci, kde především stimuluje 
β−oxidaci mastných kyselin. Kontroluje plasmatický transport lipidů působením na 
metabolismus triacylglycerolů a cholesterolu, modulací syntézy a katabolismu žlučových 
kyselin v játrech. 
 PPARγ podporuje buněčnou diferenciaci, především reguluje diferenciaci adipocytů  
a podporuje ukládání tukových zásob. V makrofázích inhibuje sekreci iNOS, gelatinasy B  
a odklízecího receptoru A; u monocytů je jím inhibována sekrece IL-1, IL-6  
a TNFα. Protizánětlivý účinek konjugované linolové kyseliny v dietě se děje  prostřednictvím 
PPARγ (dochází ke snížení transkripční aktivity pro IFNγ, iNOS, COX-2 a TNFα). 
PPARγ α PPARα inhibují výrazně migraci endotelových buněk navozenou VEGF. 
Vazba ligandu (mastné kyseliny) navodí tvorbu heterodimerního komplexu s X-receptorem 
retinoidů (RXR), který reguluje transkripci.   
PPARβ/δ  jsou exprimovány v řadě tkání; fyziologický význam zatím není objasněn, 
pravděpodobně kontrolují adipogenezi.  
Obr.: Signální dráha PPAR 
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Relativní riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění je možno určit vyšetřením hsCRP  
a poměru celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu. 
Tab.: Relativní riziko koronární příhody určené dle poměru celkový choledterol/HDL-C a koncentrace 
bazální hodnoty CRP 

 
 

   

 TC/HDL TC/HDL Kvintily hs-CRP (mg/l) 
Kvintily Muži Ženy       1               2               3            4               5 

  (<0,7)      (0,7-1,1)  (1,3-1,9)  (2,0-3,8)  (3,9-15) 
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1 < 3,4 < 3,4 1 1,2 1,4 1,7 2,2 
2 3,4 – 4,0 3,4 –4,1 1,4 1,7 2,1 2,5 3 
3 4,1 – 4,7 4,2 – 4,7 2 2,5 2,9 3,5 4,2 
4 4,8 – 5,5 4,8 – 5,8 2,9 3,5 4,2 5,1 6 
5 > 5,5 > 5,8 4,2 5 6 7,2 8,7 

 
Farmakoterapie kardiovaskulárních chorob a aterosklerózy 
• V oblasti léčby hypertenze přineslo poslední desetiletí řadu poznatků: Byla potvrzena 

důležitost terapie systolické hypertenze u starších osob; byla potvrzena rovnocennost 
„klasických“ antihypertenziv – diuretik a β-blokátorů – s novějšími léky – inhibitory 
angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory kalciového kanálu druhé generace. 
Z perspektivních antihypertenziv je možno jmenovat inhibitory vasopeptidas; jsou to tzv. 
duální inhibitory; blokují nejen účinek ACE, ale i účinek neutrálních endopeptidas 
(NEP). Inhibují tak nejen přeměnu angiotensinu I na angiotensin II a degradaci 
bradykininu, ale též zpomalují inaktivaci natriuretických vasopeptidů jako ANP, BNP, 
CNP i adrenomedulinu. Vedle mohutného vasodilatačního účinku je zde i účinek 
natriuretický. Nový preparát má název omapatrilát. Nevýhodou je však mírné zvýšení 
výskytu angioedému. Další zástupci této skupiny antihypertenziv jsou sampatrilát  
a gemopatrilát. Zkouší se léčiva selektivně blokující neutrální peptidasy, tzv. inhibitory 
neutrálních peptidas (candoxatril). Novinkou je blokátor aldosteronových receptorů – 
eplerenon - , který na rozdíl od spironolaktonu má minimální efekt k androgenním  
a gestagenním receptorům.  

• V terapii dyslipidemií zůstávají „zlatým standardem“ statiny při léčbě 
hypercholesterolemie. Na obzoru je nový preparát - rosuvastatin - jehož předností je 
výraznější vliv na aterogenní LDL a velká terapeutická šíře (snížení o 35% při dávce   
1 mg až 67% s dávkou 80 mg). Statiny však mají též účinek protizánětlivý, který je 
nezávislý na účinku hypolipidemickém.  Byla objasněna úloha fibrátů: zasahují do 
regulačních proteinů (PPAR) řídících syntézu lipoproteinové lipasy a některých 
apolipoproteinů. Velké naděje se vkládají do inhibitorů enterohepatálního cyklu 
žlučových kyselin. Známý cholestyramin (pryskyřice vážící sterolové jádro) byl doplněn o 
nové specifické neabsorbovatelné inhibitory resorpce žlučových kyselin v ileu (Na+/bile 
acids cotransporter inhibitors - IBAT). Na rozdíl od dříve používaných pryskyřic mají 
tyto polymery, díky rozvětvené struktuře, větší vazebnou plochu, jsou i lépe snášeny  
a neinterferují s absorpcí jiných léčiv. Preparát colesevelam vede ke snížení LDL-
cholesterolu o 40%. Podobnou skupinou léků jsou preparáty zabraňující vstřebávání 
cholesterolu v tenkém střevě; příkladem je ezetimib. Další novinkou v léčbě dyslipidemií 
jsou inhibitory acyl-CoA:cholesterol-acyltransferasy, které blokují reesterifikaci 
cholesterolu zejména v játrech, i v jiných tkáních. Tím také blokují nahromadění 
cholesterolu v makrofázích a snižují tak jejich přeměnu v pěnové buňky; příkladem je 
avasimib. 

Obr.: Lokalizace účinku hypolipidemik 
           1 - inhibice transportu žlučových kyselin (colesevelam) 
           2 - inhibice absorpce cholesterolu: (pryskyřice, ezetimib) 
           3 - fibráty 
           4 - statiny, nový: rosuvastatin 
           5 - inhibice acyl-CoA:cholesterol-acyltransferasy (avasimib) 
           6 - inhibice lipolýzy (kyselina nikotinová a deriváty) 
  TG - triacylglyceroly, CH - cholesterol       
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Obr.: Sekundární prevence rozvoje aterosklerózy 
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• Antiagregační, antitrombotická a protizánětlivá terapie 

Je už déle známý antiagregační a protizánětlivý účinek malých dávek (70 mg/den) 
kyseliny acetylosalicylové (aspirin). Inhibuje aktivitu cyklooxygenasy, která katalyzuje 
přeměnu kyseliny arachidonové na prostaglandin H2 (prekursor prostaglandinů, 
thromboxanu  prostacylinu). COX má dvě formy:  isoenzym COX-1, který má 
konstituční charakter, a isoenzym COX-2, který je inducibilní. Za antitrombotický 
(antiagregační) účinek aspirinu je odpovědný útlum syntézy thromboxanu (TXA3) 
v destičkách. Současná inhibice tvorby prostaglandinu (PGE2) je však nežádoucí efekt – 
odstraňuje se jeho příznivý vliv na ochranu žaludeční sliznice. Ten by neměly mít 
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selektivní inhibitory COX-2 tzv. coxiby (Celecoxib, Etodolac, Meloxican, Rofecoxib). Do  
jaké míry jsou skutečně výhodnější při sekundární prevenci aterosklerózy zůstává zatím 
otázkou. Nejnověji se zkoumá aplikace  tzv. duálních inhibitorů metabolitů arachidonové 
kyseliny jako je licofelon, který kromě COX inhibuje též další enzym –  
5-lipooxygenasu, která katalyzuje tvorbu prozánětlivého leukotrienu B4 (LTB4). 

• Terapie ischemie kardiomyocytů 
Vedle standardní antianginózní léčby, vedoucí k zlepšení koronární perfúze a snížení 
nároků myokardu, se začíná používat nová skupina metabolicky aktivních léků, které 
zlepšují energetické hospodářství myokardu a snižují tkáňovou acidózu. V principu jde 
při získávání zdroje energie o převedení pro situaci hypoxie méně výhodné β-oxidace 
mastných kyselin na glykolýzu. Podává se inhibitor ketoacyl-CoA-thiolasy -  trimetazidin 
nebo nověji ranolazin. Podpora glykolýzy na úkor oxidace mastných kyselin může být 
navozena též blokádou přenosu mastných kyselin do mitochondrií inhibicí karnitin-
palmitoyltransferasy (etomoxir). 

Poznámka: Evoluční hypotéza o společných zdrojích příčiny aterosklerózy a insulinové rezistence (diabetu) 
    V prehistorii člověka byly hlavní příčinou smrti infekce a dlouhodobý nedostatek potravy. Lidský genom byl 
proto zaměřen na podporu zvládnutí infekcí (podpora imunity a odpověď na zánět) a na zvládnutí metabolické 
situace v době krize (udržení glukoneogeneze po dlouhou dobu v době malnutrice). Znamená to, že přežívali 
jedinci, kteří byli na tuto situaci lépe adaptováni, tj. u nichž byla podporována zánětlivá odpověď, a kteří měli 
mírnou insulinovou rezistenci. Je třeba si uvědomit, že naši prehistoričtí předci měli jiný životní styl než  
současný moderní člověk; měli stálou vysokou fyzickou aktivitu a byli na bohaté proteinové výživě bez čistých 
cukrů; neměli aterosklerózu ani diabetes. Je proto možné, že adaptace na podmínky života našich předků se 
změnila v maladaptaci u člověka při dnešním sedavém způsobu života s přebytkem sacharidů v nadměrné 
kalorické výživě a kdy obvyklé infekce nejsou závažným nebezpečím. Ukazuje se, že rizikové faktory 
aterosklerózy a diabetu se překrývají a že obě choroby mají společného (podobného) předchůdce, spočívající na 
zánětlivé a pravděpodobně i genetické bazi. Podporují to nálezy ukazující, že insulinová rezistence a diabetes 
mají úzký vztah k mírnému zánětu  a k alteraci v imunitním systému. Bylo též prokázáno, že adipocyty 
produkují prozánětlivé cytokiny, tedy že centrální obezita je svázana s aterogenezí a diabetem. Zvýšení CRP a 
IL-6 predikuje aterotrombózu. Tyto úvahy jsou důležité pro prevenci a terapii aterosklerózy i diabetu. 
 
Angiogeneze 
Angiogeneze (vytváření cévního řečiště) je vícestupňový proces – angiogenní kaskáda, který 
je regulován souborem různých působků (cytokinů, integrinů, adhezních molekul, proteas 
apod.). Za fyziologických okolností jsou faktory podporující angiogenezi v dynamické 
rovnováze s faktory, které ji potlačují. Snížení účinnosti angiogenní aktivity má za následek 
poruchu hojení ran nebo pomalé hojení zlomenin, naopak zvýšená podpora novotvorby cév se 
může podílet na patogenezi revmatoidní artritidy, retinopatie nebo chronického zánětu. 
Angiogeneze má významnou úlohu v růstu nádorového ložiska a v metastazování. 
Novotvorbu cév možno rozdělit do 3 etap: (1) Rozpuštění bazální membrány (Začíná 
vazodilatcí, při níž se endotelové buňky protahují, plynulost bazální membrány se tak 
narušuje mechanicky a po té enzymaticky působením proteas; účinkem angiogenních faktorů 
se zvyšuje permeabilita stěny cévy, dochází k průniku plasminogenu a fibrinogenu a k jejich 
následné přeměně v plasmin a fibrin; síť fibrinových vláken je podkladem pro vytváření nové 
cévy). (2) Proliferace a migrace endotelií (Endotelové buňky pod vlivem angiogenních 
faktorů vytvářejí nejprve na povrchu cévy útvary podobné pupenům, nabývají lokomočních 
vlastností, zachycují se na fibrinové síti a vzniká tak základ nové cévy). (3) Vlastní 
morfogeneze nové cévy (Dochází k ativaci pericytů, proliferaci fibroblastů s podporou 
syntézy kolagenu po stimulaci TGF-α, EGF a PDGF a ke vzniku nové stěny cévní a jejího 
lumen). 
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Obr.: Schéma angiogenetického transdukčního signálu 
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Tab.: Angiogenní a antiangiogenní faktory 
Angiogenní faktory Antiangiogenní faktory 

Faktor Mechanismus účinku Faktor Mechasnismus 
účinku 

Rodina VEGF 
(vaskulární endo-
telový růstový faktor) 

Navození proliferace 
endotelu 

Zvýšení permeability 

Thrombosp
ondin 

Univerzální inhibice 
angiogeneze 

VEGF A-E  Angiostatin Inhibice proliferace 
endotelií 

PGF (placentový   
          růstový faktor) 

 Endostatin Indukce apoptózy 
endotelií 

FGF (kyselý; 
bazický) 
(fibroblastový růstový 
faktor) 

Mitogenní účinek na 
endotelie 

TGF-β Inhibice oroliferace, 
zvýšení tvorby 
thrombospondinu 

HGF 
(hepatální růstový 
faktor) 

Morfogeneze nové 
cévy 

PF-4 
(destičkový faktor 4) 

Chemokin inhibující 
proliferaci endotelií 

MMP 
(metaloproteinasy 
matrix) 
- stromelysin 
- matrilysin 
- gelatinasy 
- kolagenasy 

Proteolýza bazální 
membrány a extrace- 
lulární matrix 

Interferon-α, β Inhibice proliferace 
endotelií 

Angiopoetiny 
- angiopoetin-1 
- angiogenin 
- angiotropin 

Komplexní 
angiogenní účinky, 

Inhibice exprese 
adhezních molekul, 
Aktivace percytů 

Interleukiny 
(IL-12, IL-18) 

Inhibice migrace 
endotelií 
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PDGF 
(růstový faktor 
odvozený od destiček)  

Stimulace prliferace 
fibroblastů a tvorby 
kolagenu 

Inhibitory proteolýzy 
- TIMP (tkáňový 

inhibitor MMP) 

- PAI (inhibitor 
aktivátoru 
plasminogenu) 

 
 

Inhibice proteolýzy 
MMP 

Inhibice tvorby 
plasminu 

PD-ECGF 
(endotelový růstový 
faktor odvozený od 

destiček) 

Podpora 
migrace  
endotelií 

  

TNF-α Aktivace 
MMP 

  

EGF 
(epidermální růstový 
faktor) 

Nepřímé účinky, 
stimulace výdeje 
VEGF 

  

TGF-α 
(transformující 
růstový faktor) 

Nepřímé účinky, 
stimulace výdeje 
VEGF 

  

Interleukiny 
(IL-1, IL-6, IL-8) 

Stimulace mitogeneze 
a migrace endotelií 

  

Integriny Usnadnění migrace   

 
Adaptace na hypoxické podmínky 
Výstup ve vysokých horách (nad 2500 m) znamená pro většinu lidí riziko tzv. horské nemoci 
v prvních dnech pobytu. V nejtěžší formě se může rozvinout plicní nebo mozkový edém 
(někdy oba). Hypoxie vede ke stažení  plicních arteriol. Tato reakce (hypoxická plicní 
vazokonstrikce) má v níže položených oblastech příznivý fyziologický efekt.: Pomáhá 
uchovat ventilaci a průtok krve odklonem krevní cirkulace ze špatně ventilujících oblastí (kde 
hypoxie navodila obstrukci bronchiálního segmentu) do oblastí ventilujících. Naproti tomu 
rozsáhlá hypoxická vazokonstriční odpověď plicních arteriol není příznivá. Postihuje totiž 
celou plíci, zvyšuje plicní arteriální tlak, aniž by se zlepšila výměna plynů v alveolech. To 
vyústí ve vzniku edému. Tibeťané, kteří se narodili a po léta žijí v himalajských velehorách 
trvale nad 4000 m, tuto nepříznivou vazokonstrikční odpověď nemají, i za podmínek zvětšené 
hypoxie. Předpokládá se, že tato adaptace Tibeťanů má genetický podklad. Lidě zde žijí již 
nejméně 25 000 – 50 000 let.  Klíčovou molekulou je pravděpodobně NO jako fyziologický 
vazodilatátor, jehož koncentrace je u této populace trvale zvýšena, a to pro zvýšenou aktivitu 
endotelové NO-synthasy. Hypoxie snižuje produkci eNO-synthasy, a to je pravděpodbně 
příčinou vazokonstrikce. U Tibeťanů se tento efekt neprojevuje, tvorba NO se při hypoxii 
nesnižuje. Předpokládá se proto u nich varianta eNO-synthasy, která je odolná vůči hypoxii.  
Příznivý účinek NO-radikálu na kardiovaskulární systém je zprostředkován druhým poslem, 
 a to cyklickým guanosinmonofosfátem (cGMP). Jeho hladina v buňce je kontrolována 
fosfodiesterasou (PDE). V cévním endotelu je to specifická isoforma PDE5. Inhibice tohoto 
enzymu snižuje hydrolýzu cGMP, což může zmírnit hypoxickou pulmonální vazokonstrikci. 
Inhibitor PDE, známý sildenafil (užívaný pro podporu penilní erekce) má příznivý účinek i při 
prevenci hypoxické plicní vazokonstrikce.  
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6.5. Svalové buňky 
     Jsou uzpůsobeny k mechanické práci realizovanou kontrakcí nebo napnutím svalových 
vláken. Dělí se na tři hlavní typy: buňky kosterního svalstva (příčně pruhovaného)  
s vícečetnými jádry - vykonávající rychlé a silné stahy, mající za úkol realizovat pohyby, ale 
také  jsou schopny isometrické kontrakce, udržující části těla v nehybné pozici, dále buňky 
hladké svaloviny ve stěně cév a orgánů, mající jediné jádro a konečně svalové buňky srdeční 
(kardiomyocyty), stojící mezi příčně pruhovanými a hladkými svalovými buňkami. 
Kardiomyocyty jsou stimulovány pravidelnými elektrickými impulsy speciální nervové 
signalizační sítě k rytmickým kontrakcím.  
 
* Buňky hladké svaloviny 
Buňky hladké svaloviny jsou jednotlivé buňky o značně rozdílné velikosti: ve stěně malých 
cév jsou dlouhé 20 µm, ve stěně tenkého střeva 200-300 µm. Buňky mají vřetenovitý tvar, 
nejtlustší uprostřed a pokládají se zakončením jedna na druhou. Toto spojení slouží jak pro 
účely komunikační (mezerové spoje), tak mechanické (návaznost kontraktilního systému).  
V místech propojování jsou  denzní tělíska, zahuštění cytoplasmy, obsahující protein vázající 
aktin a α-aktinin. Aktin tvořící tenká vlákénka ve svalové buňce je do denzních tělísek 
zakotven. Kromě toho jsou ve svalové buňce ještě intermediární filamenta, respektive desmin 
a vimentin, tvořící vazbu denzních tělísek s cytoskeletem  buňky. 
Kontraktilní aparát buňky hladké svaloviny tvoří myosin a aktin; na rozdíl od příčně 
pruhované svaloviny neobsahuje troponin. Myosin hladké svalové tkáně se liší od myosinu 
příčně pruhovaných svalů jak geneticky tak funkčně. Jeho ATPasová aktivita činí pouze 10% 
aktivity příčně pruhovaného svalu, reaguje s aktinem pouze tehdy, je-li jeden z jeho lehkých 
řetězců fosforylován na určitém serinovém zbytku, tvoří tlustá filamenta, jejichž příčné 
můstky nejsou uspořádány tak pravidelně, ale jsou rozloženy po celé délce. Fosforylaci 
katalyzuje kinasa aktivovaná Ca2+-kalmodulinem. U kosterních svalů fosforylace lehkých 
řetězců myosinu patrně mění sílu tahu, který sval vyvine. Koncentrace Ca-iontů v buňkách 
hladkých svalů se mění podle permeability plasmatické membrány a tato propustnost je řízena 
autonomním nervovým systémem (nezávislým na naší vůli) (rozdíl od kosterního svalu). 
Když Ca2+ stoupne na hodnotu kolem 10 µmol/l, spustí se stahy hladké svaloviny; když 
klesne na 0,1 µmol/l činností Ca2+-ATPasy v plasmatické membráně, inaktivuje se kinasa 
lehkých řetězců myosinu, tyto řetězce se defosforylují účinkem fosfatasy lehkých řetězců 
myosinu a následuje uvolnění svalového stahu. Hladké svaly uskutečňují pomalé, 
dlouhotrvající pohyby, které neovládáme vůlí (pohyby střev, kontrakce stěny cév nebo 
dělohy) Hladká svalovina také odpovídá na hormonální podněty: kupř. adrenalin působí tak, 
že se naváže  na specifický receptor v plasmatické membráně, což vede dále k aktivaci 
adenylátcyklasy, tvorbě cAMP, který svou vazbou  odblokuje regulační dimer R2 z komplexu 
R2C2 inaktivní kinasy, a ta pak aktivuje proteinkinasu fosforylující kinasu lehkých řetězců 
myosinu. Fosforylovaná kinasa uvolní svoji vazbu s Ca2+-kalmodulinem, čímž enzym ztrácí 
aktivitu. Začne převažovat defosforylace myosinu a hladký sval relaxuje. Strukturní a funkční 
podobnost mezi kalmodulinem a troponinem C (TnC) nasvědčuje tomu, že TnC je druhem 
kalmodulinu, který se vyvinul v kosterním svalstvu, aby se dosáhlo rychlé odezvy na změnu 
v koncentraci Ca2+.  Regulace kontrakce a relaxace hladké svaloviny se děje tedy několika  
mechanismy, a to prostřednictvím: (a) Ca2+- kalmodulinu, (b) cAMP, (c) diacylglycerolu,  
(d) kaldesmonu.  
Mechanická síla je důležitým modulátorem buněčné morfologie a funkce buněk řady tkání. 
Hypertrofie a proliferace buněk vaskulární hladké svaloviny se podílí na rozvoji 
aterosklerózy, hypertenze nebo restenózy; mechanická síla je přitom narušena. Bylo 



 

 

 

108 

prokázáno, že mechanický stres navozuje rychle fosforylaci receptoru destičkového růstového 
faktoru (PDGF), aktivaci integrinového receptoru, kationtových kanálů aktivovaných tahem  
a G-proteinů, působících jako mechanoreceptory. Jakmile je zaznamenán nějaký mechanický 
podnět, aktivuje se proteinkinasa C a mitogenem-aktivované proteinkinasy (MAPK), což 
navozuje zvýšenou expresi genů pro c-fos a jun a aktivaci vazby transkripčního faktoru AP-1 
na DNA. Je zajímavé, že fyzické síly také navozují expresi MAPK-fosfatasu 1 (MPK-1). 
Tedy mechanická zátěž může přímo působit na buněčnou membránu a změnit konformaci 
receptoru nebo G-proteinu a tím navodit přenos signálu pro růstové faktory, což hraje roli  
v patogeneze aterosklerózy a cévních onemocnění vůbec. Zde pak může být cíl terapeutického 
zásahu.  
Poznámka: Lék sildenafil (Viagra) působí jako selektivní inhibitor fosfodiesterasy 5 (PDE5), která reguluje 
přívod krve do corpora cavernosa penis. Při inhibici PDE5 jsou přirozené sexuální stimuly podporovány, což 
zlepšuje a udržuje erekci. Viagra podporuje účinek NO•, uvolňující se během sexuální stimulace tím, že inhibuje 
PDE5 a  zvyšuje hladinu cGMP v corpora cavernosa. Výsledkem je relaxace hladké cévní svaloviny a přívod 
krve do corpora cavernosa. Ale Viagra sama o sobě negeneruje cGMP; nemůže tedy sama o sobě navodit erekci 
bez předchozí sexuální stimulace. V klinickém zkoušení jsou další inhibitory PDE5 jako je Cialis (IC 351)  
a Vardenafil (Bay-38-9456). Cialis vykazuje vyšší specifitu při obsazování receptorových míst pro PDE5.  
 
* Buňky kosterního svalstva 
Kosterní sval se skládá ze svazků vláken zvaných fasciculi. Každý fasciculus je tvořen 
svazečky dlouhých svalových vláken s mnoha jádry (100 jader). Každé toto svalové vlákno 
(myofibrila) je vlastně svalová buňka příčně pruhovaného svalstva. Má cylindrický tvar  
o délce 1-40 mm a šířce 10-50 µm. Myofibrily jsou složeny z velmi organizovaně 
uspořádaných myosinových (myosin II) a aktinových filament, zvaných také tlustá a tenká 
filamenta. Myofilamenta jsou organizována ve funkční jednotce kosterního svalstva, která se 
nazývá sarkomera, která je ohraničena Z-liniemi (disky, pruhy). Plasmatická membrána 
myofibrily je elektricky dráždivá organela zvaná sarkolema; cytoplasma svalové buňky je 
sarkoplasma. Další důležitou organelou pro regulaci svalové kontrakce je sarkoplasmatické 
retikulum, rozšiřující se v sarkoplasmatických cisternách (rezervoáry Ca-iontů) a propojené se 
sarkolemou příčnými kanálky (T-tubuly).  
Obr. : Schéma sarkomery 
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Tenká filamenta tvoří 3 hlavní proteiny: aktin, tropomyosin, troponin.  
  Aktin je bílkovina hojně zastoupené v eukaryontních buňkách (nejen svalových). V roztocích 
s nízkou iontovou silou vytváří aktin dvojlaločnaté globulární monomery označované jako 
aktin G. Za fyziologických podmínek však aktin G polymerizuje na aktin F, což je  
pravotočivé dvojšroubovicové vlákno, které tvoří jádro tenkých filament.  
  Tropomyosin je heterodimer, jehož 2 homologní α-helikální podjednotky jsou ovinuty jedna 
kolem druhé a tak vytvářejí nadšroubovici. Tyto prutovité molekuly jsou 40 nm dlouhé a jsou 
navzájem propojeny opačnými konci v řetěz, který se vine v drážkách šroubovice tvořené 
aktinem F. Každá tropomyosinová jednotka se dotýká stejným způsobem 7 za sebou 
následujících aktinových molekul.  
  Troponin sestává ze 3 podjednotek (Obr. A): Troponin C (TnC) je bílkovina, která váže Ca2+ 
a je ze 70% homologní s kalmodulinem, tedy rovněž bílkovinou vážící Ca2+, která se účastní 
regulace  přesunu Ca2+ v buňce; troponin I (TnI), který se váže na aktin; troponin T (TnT), 
protáhlá molekula, která se váže na tropomyosin v místě, kde se stýkají opačné konce jeho 
molekuly. Troponin  C kontroluje pozici tropomyosinu na povrchu aktinového filamenta 
(Obr.  B). 
Obr.: Schéma komplexu troponin-tropomyosin-aktin a pohybu tropomyosinu na 
aktinovém filamentu 
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Tropomyosin  zaujímá 2 polohy na aktinovém filamentu: pozici „vypnuto“ a pozici 
„zapnuto“. V nepřítomnosti Ca-iontů (pozice „vypnuto“) myosin se sice může vázat na 
aktinové filamentum, ale tropomyosin-troponinový komplex zabraňuje jeho klouzavému 
pohybu po tenkém filamentu. Vyplavení Ca2+ do cytosolu a jeho vazba na TnC (pozice 
„zapnuto“) způsobí potlačení této inhibice a dojde ke svalové kontrakci. 
Tlustá filamenta 
Skládají se takřka výlučně z jedné bílkoviny - myosinu. Molekuly myosinu mají 6 vysoce 
konzervativních (invariabilních) polypeptidových řetězců. Jsou to 2 těžké řetězce a dva páry 
rozdílných lehkých řetězců - LC1 a LC2. Myosin je neobvyklá molekula tím, že je současně 
globulární (N-konec) i vláknitý (C-konec).  
Třetí filamentový systém (titin-nebulinový filamentový systém) 
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Objev tohoto systému vláknitých proteinů umožnil vysvětlit pasivní napětí svalu. Síla, která 
to umožňuje je dokonce větší než svalová kontrakce. Sval v klidu může být natažen až do 
polohy, v které se tlustá a tenká filamenta už  nepřekrývají. Když tahová síla je ukončena, sval 
zaujímá klidovou délku a vzájemné uspořádání tlustých a tenkých filament. Tato nezávislá 
elasticita je vysvětlována přítomností  třetího filamentového systému, který tvoří velmi dlouhé 
proteinové molekuly, umožňující trojrozměrnou orientaci filament. Funkcí třetího systému je 
udržet tlustá filamenta při kontrakci i při natažení ve středové pozici sarkomery. Třetí systém 
je tvořen extremně dlouhým proteinem, nazvaným titin (neboli konektin). (Molekulová 
hmotnost 2 700 000, 25 000 aminokyselin a délka molekuly 1 µm, což je polovina délky 
sarkomery). Jiná molekula – nebulin, „centruje“ obdobně tenká filamenta. Nebulin je dlouhý 
jako tenké filamentum a má Mr-700 000.. Nebulin chybí ve srdečním svalu, protože tenká 
filamenta nejsou v myokardu jednotně natahována.  
Obr.. : Filamentové systémy příčně pruhovaného svalu 
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Vlákna kosterního svalstva se klasifikují na tři typy: 
• Typ I (pomalu kontrahující) s pomalým oxidačním metabolismem 

Obsahují hojně myoglobinu, jsou proto červená, a pomalou isoformu těžkého řetězce 
myosinu (MHCI) 
Jsou v antigravitačních svalech; udržují stah po dlouhou dobu 

• Typ IIA (rychle kontrahující) s rychlým oxidačním metabolismem 
Mají vlákna s isoformy myosinu MHCIIa a MHCIIx/d 
Jde o smíšený typ; obsahují mitochondrie i myoglobin, unavují  se mnohem pomaleji 
Jsou určena pro opakované, prologované volní pohyby 

• Typ IIB (rychle kontrahující) s isoformou těžkého řetězce  myosinu MHCIIb a s rychlým 
glykolytickým metabolismem. Unavují se velmi rychle, neobsahují myoglobin, mají málo 
mitochondrií, ale hodně glykogenu. Mají bílou barvu. Jsou určena pro velmi mohutnou, 
ale krátkou kontrakci. Využívají energii výlučně z anaerobní glykolýzy (mají velké 
zásoby glykogenu a kreatinfosfátu, ale vyčerpají je velmi rychle).  
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Mechanismus svalové kontrakce 
Stažený sval může být až o třetinu kratší než je sval natažený. Toto zkrácení je důsledkem 
zkrácení sarkomer: Síla, která stahuje sval vzniká tím, že  po sobě kloužou prstovitě se 
prostupující tlustá a tenká filamenta (hypotéza modelu klouzajících se filament). Aktin 
stimuluje ATPasovou aktivitu myosinu. Celý proces lze shrnout do následujících kroků: 
1. Vazba ATP na S1-hlavičku tlustého filamenta způsobí, že se hlavička odpoutá od 

aktinového monomeru sousedního tenkého filamenta.  
2. Hydrolýzou ATP se myosin dostane do konformačního stavu bohatého na energii, v němž 

je delší osa S1-myosinové hlavičky kolmá k tlustému filamentu. V této poloze (sval  
v klidové uvolněné poloze) je myosinová molekula připravena k akci (kontrakci). 

3. Když sval dostane podnět ke kontrakci, zachytí se komplex myosinová hlavička-ADP-Pi 
na sousední aktinové jednotce. 

4. Spojení aktinu s myosinem spustí pochody, kterými se postupně uvolní Pi+ADP z S1-
hlavičky myosinu, která přitom přejde do uvolněné konformace, což znamená, že je opět 
skloněna nazad k tenkému filamentu. Tento konformační přesmyk je vlastním silovým 
momentem svalového stahu. Hlavička S1 se přitom odkloní o 45° od sousední linie Z,  
a tak popotáhne tenké filamentum o 10 nm vzhledem k tlustému filamentu. Hlavička S1 se 
tak vrátí do svého původního stavu a je tak připravena k další kontrakci.   

Regulace svalové kontrakce 
Podobně jako řada buněčných procesů i svalová kontrakce se spouští vzestupem koncentrace 
cytosolového Ca2+. Normálně je koncentrace Ca2+ v cytosolu  udržována na velmi nízké 
hodnotě (pod 0,1 µmol/l. Buňky vyjma svalových udržují tuto koncentraci pomocí  
Ca2+-ATPasy v plasmatické membráně, která pumpuje Ca-ionty ven  z buňky. U buněk 
svalových je tomu poněkud jinak. Specifická  Ca2+ -ATPasa průběžně pumpuje Ca2+ 
z cytosolu do sarkoplasmatického retikula (SR), což je síť kanálků  v cytosolu myocytu  
a slouží jako rezervoár Ca-iontů (cisterny SR). Nervové impulsy uvolňují  kalciové ionty přes 
membránu sarkoplasmatického retikula otevřením specifických Ca2+-kanálů (SR Ca2+-
kanálový protein = Ryanodine receptor). Tím se zvýší koncentrace Ca2+ na myofibrile a dále 
na napěťovém receptoru membrány T-tubulů (z 0,1 na 10 µmol/l), což vyvolá konformační 
změny v komplexu troponin-tropomyosin, jejichž důsledkem je svalový stah. Jakmile nervový 
vzruch pomine, Ca2+-kanál se opět uzavře; z cytoplasmy se pak Ca2+ dostanou zpět do 
cisteren sarkoplasmatického retikula prostřednictvím aktivace Ca2+-ATPasové pumpy za 
přísunu energie z ATP. Schopnost uskladnit velké množství Ca2+ v cisternách 
sarkoplasmatického retikula usnadňuje ještě přítomnost dalšího proteinu: kalsekvestrinu. 
Při svalové kontrakci má důležitou úlohu spojení mezi membránou a cytoskeletem. Význam 
této interakce byl odhalen zejména po objevu dystrofinu a jeho úloze u progresivní svalové 
dystrofie typu Duchenne. Dystrofin je velký protein (Mr-426 000). Tvoří 5% proteinů 
cytoskeletu  pod membránou, je homologní s jiným proteinem s příčnými vazbami - aktinem. 
Soudí se, že se podílí na ukotvení aktinových filament k plasmatické membráně formou 
komplexu dystrofin-glykoprotein (obsahující dystroglykany, α, β, dále sarkoglykany, α, β, γ, δ 
a syntrofiny, α, β1, β2. Dystrofin má pravděpodobně ochranou úlohu před poškozením 
integrity membrány namáhané opakovanými svalovými kontrakcemi. Dystrofin-
glykoproteinový komplex v membráně spojuje vnitřní cytoskelet (F-aktin) s vnější 
extracelulární matrix (α2-laminin a bazální lamina).  
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 Obr. : Schéma dystrofin-glykoproteinového komplexu 
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Dědičný defekt dystrofinu způsobuje degenerativní svalové onemocnění vázané na  
X-chromosom – progresivní svalová dystrofie typ Duchenne -, které postihuje 1 na 3500 
narozených chlapců. Gen kódující dystrofin patří mezi největší lidské geny;  má 2 miliony 
párů bazí.   
 

 

Chronické srdeční selhání vede rovněž k poruchám kosterního svalstva, které se manifestují 
snadnou svalovou únavností. Chronické snížení perfuze svalstva, způsobené snížením 
minutového srdečního objemu, navozuje remodelaci (změna v expresi kontraktilních 
proteuinů) a sníženou kondici (pro sníženou svalovou aktivitu) kosterních svalů. K tomu 

ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍHO SVALSTVA )

*  hereditární dystrofie
(progresivní svalová dystrofie typ Duchenne, Becker ..)
(defekt dystrofinu,  vázaná na X, výrazné zvýšení CK)

*  kongenitální  myopatie
(strukturální a histopatologické anomálie)

*  poruchy energetického svalového metabolismu
(glykogenózy a defekty glykolýzy)

*  poruchy lipidového metabolismu
(deficience karnitinu, palmitoyltransferasy)

* mitochondriální myopatie
(genetické defekty mtDNA)

*  endokrinní a metabolické myopatie (thyreoidea, diabetes)
*  toxické myopatie (léky, alkohol ..)
*  periodická paralýza (poruchy iontových kanálů, Ca, K)

myasthenia gravis (protilátky proti acetylcholinu v nervo-
svalové ploténce))
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přistupuje aktivace systemu renin-angiotensin-aldosteron, která se snaží udržet krevní tlak, co 
nejblíže normálu. To však zvyšuje vazokonstrikci v klidu, zvyšuje se koncentrace endothelinu 
a snižuje se vazodilatační účinek na periferní arterie (snížená exprese eNOS a tím produkce 
NO); mění se nepříznivě kapilarizace kosterního svalstva. Důsledkem je jeho snížená perfuze 
a tím zhoršení energetického metabolismu. Podávání inhibitorů angiotensin-konvertujícího 
enzymu (ACE) nebo blokátorů receptoru pro angiotensin II má velmi příznivý účinek na 
svalovou únavu při chronickém srdečním selhání. 
Poznámka: K velmi závažným vedlejším účinkům statinů (léků na snižování hladiny cholesterolu, působících 
na syntézu cholesterolu v buňce inhibicí β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA-reduktasy) patří myopatie, vedoucí až 
k rhabdomyolýze a myoglobinurii s následním selháním renálních funkcí. Porucha je pravděpodobně způsobena 
(u některých jedinců s geneticky podmíněnou predispozicí) současnou inhibicí syntézy dolychylfosfátu. Ten je 
velmi důležitým kofaktorem při enzymové glykosylaci sekrečních proteinů, růstových faktorů, proteinů 
buněčných membrán, vnitřní mitochondriální membrány a dalších struktur. Podle některých studií bylo 
prokázáno, že v mezenchymových buňkách dochází k poruše replikace DNA, buňka nemůže vstoupit do S-fáze 
cyklu a nemůže na svém povrchu exprimovat receptory pro růstové faktory (např. IGF-1), což vede 
pravděpodobně k navození apoptózy svalové buňky. Individuální variabilita metabolizace některých statinů je 
způsobena genetickými variantami jaterního oxidačního systému na bázi cytochromu P450, a to především 
variantou CYP3A4.  
Další poruchy svalstva 
• natržení svalu 
• fibromyalgie 
• chronický únavový syndrom 
• rhabdomyolýza 
• zánětlivá onemocnění svalů (dermatomyositis, polymyositis) 
• rhabdomyosarkom 
Abnormální svalová kontrakce: 
Myotonie - neschopnost svalů po kontrakci plně relaxovat (nepřiměřená nervová stimulace) 
Spasticita - křeče, myoklonus, často elektrolytová nerovnováha, systémová toxicita některých  
                   léků, přetížení určitých svalových skupin 

Vliv cvičení na svalstvo 
• silový trénink 

Má především isometrickou komponentu, vede ke svalové hypertrofii. Podporuje rychle 
kontrahující (glykolytická) vlákna; zvyšuje počet myofibril a zásoby glykogenu. 

• vytrvalostní trénink 
Působí více na pomalu kontrahující vlákna (oxidační). Zvyšuje počet a velikost 
mitochondrií, perfúzi kapilárami, myoglobin, kapacitu pro oxidaci mastných kyselin. 

 
* Kardiomyocyt  
Myokard se v mnohém podobá kosternímu svalstvu; patří též mezi příčně pruhované svalstvo. 
Jsou však zde dvě základní histologické odchylky: Zatím co v myocytech kosterních svalů 
jsou jádra umístěna na periferii buněk, těsně pod sarkolemou, v kardiomyocytu jsou 
uprostřed. Znamená to, že kardiomyocyty mají perinukleární prostor, v němž jsou uspořádána 
myofilamenta. Druhá odlišnost je v tom, že kardiomyocyty mají tzv. interkalární disky, což 
jsou specializované molekulové komplexy oddělující jednu buňku od druhé (víme, že buňky 
kosterního svalu nejsou od sebe takto odděleny, ale tvoří syncytium). Kardiomyocyt má velké 
množství mitochondrií (téměř polovina buňky jsou mitochondrie). Je to proto, že srdeční sval 
musí pracovat nepřetržitě po celou dobu života; kontrakce myokardu vyžaduje výlučně 
aerobní metabolismus (regenerace ATP z ADP oxidační fosforylací) a je navozována 
srdečním svalem samým (autonomní srdeční systém), nikoliv vnějšími nervovými podněty, 
ačkoliv nervová soustava může mít na tento stah vliv. Jako zdroj energie slouží myokardu 
především mastné kyseliny (po jídle i na lačno); při hladovění též ketolátky. Myokard 
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vyžaduje stálý přívod kyslíku (nemůže pracovat na „kyslíkový dluh" tj. získávat určitou kratší 
dobu energii z anaerobní glykolýzy, jako je tomu u kosterního svalu).  
Podobně jako kosterní sval má i myokard  A-pruh (oblast myofilament - přesahující tlustá 
filamenta přes tenká), I-pruh (obsahující jen tenká filamenta) a Z-disk (struktury zakotvení 
aktinu tenkých filament sousedících buněk). Rozdíl kardiomyocytů od buněk kosterního 
svalstva spočívá v tom, že aktin některých tenkých filament končí v interkalárním disku. Toto 
komplexní spojení umožňuje, aby 6 aktinových tenkých filament obklopovalo trvale 1 tlusté 
myosinové filamentum. To se skládá z myosinu II, který je podobný myosinu myocytu 
kosterního svalu; má 2 těžké řetězce a 4 lehké řetězce. Myosin II (respektive jeho globulární 
hlava) je ATPasa aktivovaná aktinem. Ale isoenzymy myosinu II v myokardu mají menší 
ATPasovou aktivitu než isomery v kosterním svalstvu. 
 
Biochemické abnormality u patologických stavů myokardu 
Tyto abnormality vedou k patologickým stavům jako srdeční selhání pro snížení srdečního 
minutového objemu, aterosklerózu věnčitých arterií, hypertenzi, kardiomyopatii, chlopenní 
vady; jsou charakterizovány obecně depolarizací nebo relativním snížením práce srdečního 
svalu. Je přitom  alterován: 

- energetický metabolismus 
Při akutním nebo chronickém nedostatku dodávky kyslíku a živin myokard selhává (snížení 
krátkodobé energetické zásoby ve formě kreatinfosfátu, snížení aktivity kreatinkinasy, která 
umožňuje kyvadlový přesun mezi kreatinfosfátem a ATP). 

- regulační proteiny 
Redukce aktivity myosinové ATPasy, způsobená změnami v expresi troponinu T nebo kinasy 
2 lehkého řetězce myosinu; vede to ke snížení rychlosti interakce mezi myosinovými  
a aktinovými filamenty - spřažení excitace a kontrakce. 
U různých forem srdečního selhání je sníženo vypuzování Ca2+ z cytoplasmy do 
kontraktilního aparátu (sarkolema, T-tubuly, sarkoplasmatické retikulum). Dále se snižuje  
mRNA pro bílkoviny regulující pohyb Ca2+ mezi sarkoplasmatickým retikulem  
a cytoplasmou. Porucha exprese genů pro tyto proteiny má za následek porušení kontrakce  
i relaxace.  
Hypertrofie myokardu je kompenzační mechanismus (adaptace) způsobený přetížením. Trvale 
zvýšená srdeční práce navozuje zvětšení rozměru kardiomyocytu (přidání sarkomer  
a kontraktilního aparátu), takže kardiomyocyt se zvětší z normálních 15 µm na 25 µm 
(kardiomyocyty dospělých jedinců se nemohou dělit). Počáteční adaptační hypertrofie se při 
dalším přetěžování mění v patologický stav navozující selhávání srdeční činnosti. Dochází  
k reexpresi genů pro fetální isoformy kontraktilního aparátu, které nemají stejnou funkčnost 
jako isoformy dospělých.  
Poznámka: Je důležité si položit otázku, jaké molekulové změny vedou k hypertrofii kardiomyocytu následkem 
jeho dlouhodobého přetěžování ve smyslu adaptivní odpovědi. Může to být na počátku trvalé dráždění 
mechanoreceptorů hemodynamickým stresem, ale také účinek na molekuly uskutečňující spojení cytoskeletu 
kardiomyocytu s extracelulární matrix, jako jsou integriny a adhezní molekuly (fokální adhezní kinasy). Značný 
význam má však intracelulární signalizační kaskáda (y), která zprostředkovává biochemický a genetický tok 
těchto iniciačních událostí k buněčným efektorům, jejichž důsledkem je sekrece preformovaných růstových 
faktorů a cytokinů, působících autokrinně nebo parakrinně na kardiomyocyty, stejně jako  negativní regulace 
tvorby těchto proteinů. Přenos těchto signálů do buněčného jádra se děje prostřednictvím velmi složité sítě 
vzájemně propojených proteinových nebo fosfolipidových kinas a proteinových  fosfatas. To má za následek 
alteraci genové exprese, vedoucí ke specifickým změnám v kontraktilních proteinech, iontových pumpách  
a kanálech, secernovaných proteinech, signalizačních proteinech a enzymech, podílejících se na energetickém 
metabolismu kardiomyocytu, na změnách ve složkách extracelulární matrix, stejně jako v regulátorech 
apoptózového mechanismu.   
Za nejznámější agonisty hypertofie kardiomyocytu se obecně považuje angiotensin II a endothelin; působí přímo 
na myokard. Jejich receptorový signál je zprostředkováván obligatorně GPT-vázajícím proteinem Gαq, který je 
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také receptorem pro α1-adrenergní agonisty. Gαq by proto mohl být cílovým místem ovlivnění hypertorofie 
myokardu, a tím i následného srdečního selhávání.  
Jiné experimenty (na myších) ukazují, že hypertrofii myokardu může způsobit přetížením navozená aktivace 
fosfoinositid-3-kinasy (PI3-K). Jejím důsledkem je přenos signálu prostřednictvím aktivace (přímo nebo 
nepřímo) Akt (proteinkinasa B), kinasy Cε, fosfolipasy Cγ, GTP-vázajícího proteinu Rac a p70 S6-kinasy. 
Inhibice PI3-K by proto mohla zabránit hypertrofii, a tak i přechodu srdeční hypertrofie na srdeční selhání, tj. 
přeměny kompenzované hypertrofie v dekompenzovanou.  Ukázalo se však, že problém je složitější. Z dalších 
experimentů vyplynulo, že  za přechod kompenzované hypertrofie v dekompenzovanou je pravděpodobně 
odpovědná aktivace dvou členů podrodiny MAPK (mitogenem aktivovaných proteinkinas), a to JNK (c-jun N-
terminální kinasa) nebo  p38, kdežto aktivace PI3-K /Akt dráhy navozuje účelnou fyziologickou hypertrofii  
a ochranu kardiomyocytu před apoptózou.  
Srdeční dysfunkce je provázena nadměrnou aktivací neurohormonů (noradrenalin, renin, angiotensin II, 
endothelin, vasopresin), jejichž působením dochází k vazokonstrikci, retenci Na+ a vody, k nadměrnému 
buněčnému růstu a rozvoji srdeční fibrózy. To přispívá k progresi srdeční dysfunkce a rozvoji srdečního selhání. 
Organismus je však vybaven systémy, které jsou protiváhou nadměrné aktivace vazokonstrikčních hormonů; 
jsou to endogenní vazodilatační systémy: natriuretické peptidy, oxid dusnatý a prostaglandiny. Tyto systémy 
podporují diurézu, natriurézu a inhibují buněčný růst. 
Akutní hypoxie 
Kardiomyocyt je velmi citlivý na nedostek kyslíku. Hlavním důsledkem ischemie je velmi rychlá změna (během 
několika sekund !) na anaerobní metabolismus, končící potenciálně toxickou mléčnou kyselinou; snižuje se 
rapidně zásoba energetických fosfátů (kreatinfosfát, ATP). Neschopnost kontraktility se objeví během 60 s. 
Změny v ultrastruktuře se objeví do několika minut (naboptnání mitochondrií i celé buňky, deplece glykogenu). 
Tyto změny jsou z počátku reverzibilní, ale po 20-40 minutách trvající ischemie dojde k irreverzibilní nekróze 
postupně všech kardiomyocytů.  
Nekróza vede k vyplavení biochemických markerů  (myoglobin, glykogenfosforylasa BB, vazebný protein 
mastných kyselin, troponin T, troponin I, kreatinkinasa-isoenzym MB, lehké i těžké řetězce myosinu, další 
enzymy -  LD1, AST, CK). Nejprve jsou vyplaveny markery uložené volně v sarkoplasmě (myoglobin, část 
troponinu T), pak teprve vázané na buněčné struktury (větší část troponinu T a I, řetězce myosinu).  
 
Tab.: Časový sled klíčových změn v kardiomyocytech při akutní ischemii 

Změna Čas 
Nástup deplece ATP Několik sekund 
Ztráta kontratility Do 2 min 
Snížení ATP: 

- na 50% 
- na 10% 

 
10 min 
40 min 

Nekróza kardiomyocytu 20-40 min 
Mikrovaskulární poškození po 1 hod 
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Obr.:  Schéma energetického metabolismu v myokardu (kardiomyocytu) při různém  
           přísunu kyslíku 
 
          a) dobrá oxygenace  
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b) při hypoxii (podle Whitea 1981)

 
V patologii kardiomyocytu (resp. srdečních onemocnění) hrají důležitou roli katecholaminy. 
Změny v systému β-adrenergních receptorů (jako je jejich „down-regulace"), odpojení od  
G-proteinů, internalizace receptorů a jejich degradace vedou k poruchám kontraktilní funkce. 
Zvýšení hladiny inhibiční podjednotky G-proteinu zeslabuje signál β-adrenergních receptorů; 
také rodina kinas spřažených s G-proteinem značně ovlivňuje signál β-receptorů:  
β-adrenergní receptorová kinasa 1 bývá zvýšena u srdečních onemocnění.  
 
Modulace energetického metabolismu u dysfunkčního myokardu má za účel zlepšit využití 
metabolické energie. V selhávajícím myokardu se snižuje potenciál vysokoenergetických 
fosfátů, klesá kapacita oxidační fosforylace v mitochondriích a dochází ke konverzi na fetální 
charakter glykolytického metabolismu; molekulové změny v kontraktilním aparátu zahrnují 
změny v profilu isoforem myosinu, stejně jako změny v cyklickém přesunu Ca2+ v průběhu 
diastoly a systoly. Bylo prokázáno, že podání pyruvátu zlepšuje kontraktilitu a cyklické 
přesuny Ca2+ v nemocném kardiomyocytu. Zdravý kardiomyocyt využívá jako hlavní zdroj 
energie β-oxidaci mastných kyselin; hypertrofický a selhávající myokard je ve větší míře 
závislý na využití energie ze sacharidů - z glukosy. U hypertrofického, ale neselhávajícího 
myokardu je akcelerována glykolýza exogenní glukosy jako kompenzace snížené β-oxidace 
mastných kyselin. I přes tuto akceleraci glykolýzy, není aerobní oxidace glukosy zvýšena; 
dochází tak k nerovnováze mezi anaerobním a aerobním odbouráváním glukosy. Některé 
látky zlepšují spřažení glykolýzy s oxidací glukosy v citrátovém cyklu, tímže potencují 
oxidaxi glukosy aktivací pyruvátdehydrogenasového komplexu (PDC). Pyruvát  
a dichloracetát aktivují PDC přímo tím, že inhibují PDC-kinasu. Jiné působí nepřímo tím, že 
redukují β-oxidaci mastných kyselin buď inhibicí karnitin-palmitoyltransferasy 1 (kupř. 
etomoxir, oxfenicin) nebo mitochondriální β-oxidaci (kupř. trimetazidin, ranolazin). Také 
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karnitin a jeho deriváty (propionyl-L-karnitin) nepřímo aktivují PDC snížením hodnoty 
poměru acetyl-CoA/CoA v mitochondriích. Terapie i.v. glukosou s insulinem a K+ při 
akutním syndromu ischemie-reperfuze snižuje hladinu cirkulujících mastných kyselin a tím 
nepřímo aktivuje PDC.  
Obr.: Energetický metabolismus v kardiomyocytu a jeho modulace při hypertrofii nebo 
           selhávání myokardu 

glukosa                      mastné kyseliny

pyruvát
insulin

oxfenicin,
etomovir

CPT-1

ß-oxidace

NADH2

ETC

ATP                             ADP

  kontrakce, iontová rovnováha

laktát

dichloracetát,
pyruvát

karnitin

acetyl-CoA

TCA
cyklus

PDC
trimetazidin,
ranolazin

mitochondrion

 
Poznámka:PDC=pyruvátdehydrogenasový komplex, CPT-1=karnitin-palmitoyltrnaferasa 1, 
                   TCA = cyklus citrátový, ETC=elektronový transportní systém 
Základem terapie chronické ischemie myokardu, jejímž projevem je stabilní angina pectoris,  je zlepšit 
rovnováhu mezi příjmem kyslíku a požadavky na něj, a chránit myokard před jeho poškozením při náhlé hypoxii 
(ischemická průprava = ischaemic preconditioning). Děje se tak podáváním koronárního vazodilatátoru, kterým 
je ester nikotinamidu nicorandil. Působí dvojím mechanismem: (a) dilatuje koronární arterie a systémové cévy, 
(b) působí kardioprotektivně  tím, že aktivuje draslíkové ATP-kanály v mitochondriích kardiomyocytů 
Dysfunkce myokardu je provázena nadměrnou aktivací neurohormonů, jejichž působením dochází  
k vazokonstrikci, retenci Na+ a vody, k nadměrnému buněčnému růstu a k rozvoji fibrotizace. Organismus však 
má systémy, které jsou protiváhou účinku nadměrné aktivace vazokonstrikčních neurohormonů. Je to endogenní 
vazodilatační systém, kam patří natriuretické peptidy, radikál NO a určité prostaglandiny. Tyto působky 
podporují diurézu, natriurézu a inhibují buněčný růst.  
Natriuretické peptidy tvoří atriální natriuretický peptid (ANP) a mozkový natriuretický peptid (BNP), 
produkované v kardiomyocytech srdečních předsíní a komor, a dále C-natriuretický peptid (CNP), který tvoří 
buňky endotelu a renální epitélie. 
ANP je v kardiomyocytu skladován ve formě prohormonu (proANP), který je při sekreci štěpen na  vlastní 
biologicky aktivní N-terminální fragment (N-ANP). Zvýšení cirkulujícího ANP může upozornit na 
asymptomatickou dysfunkci levé srdeční komory; u pacientů s chronickým srdečním selháním koreluje jeho 
zvýšení se závažností onemocnění. Dominantním stimulem pro sekreci je spíše zvýšení napětí ve stěně síní než 
vzestup tlaku v síních; kromě toho sekreci podněcuje též v menší míře endothelin, vasopresin a cirkulující 
katecholaminy. Gen pro prekurzor ANP je rovněž exprimován v ledvinách, kde dochází k syntéze tzv. 
urodilantinu, který má významnou úlohu v lokální regulaci metabolismu Na+ a vody.  
BNP, který byl nejprve izolován z vepřového mozku (proto Brain natriuretic peptide), je produkován především 
kardiomyocyty komor, a dále síní. Hlavním stimulem sekrece je komorová dilatace a vzestup napětí ve stěně 
srdečních komor. Cirkulující BNP je zvýšen u pacientů s komorovou hypertrofií a s chronickým srdečním 
selháním. 
CNP se vyskytuje v organismu ve dvou molekulových formách, kdy každá vzniká ze stejného prekurzoru 
(ProCNP) rozdílným procesem. Menší fragment se vyskytuje v adenohypofýze, ledvinách a cévním endotelu; 
jeho aktivita je mnohem větší než u druhého - velkého fragmentu.  
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Receptory natriuretických peptidů na povrchu cílových buněk zprostředkovávají biologický účinek. Receptory 
NPR-A a NPR-B jsou strukturálně podobné a působí prostřednictvím druhého posla - cGMP - za katalýzy 
guanylátcyklasy (prostřednictvím cGMP působí též NO). Receptor NPR-C (clearance receptor) postrádá 
intracelulární signální řetězec a působí pravděpodobně jako regulátor cirkulujících natriuretických peptidů.  
Aktivita cirkulujích NP je též regulována enzymaticky pomocí extracelulární neutrální endopeptidasy, která 
inaktivuje všechny tři NP.  
Natriuretické peptidy mají opačný účinek vzhledem k systému renin-angiotensin-aldosteron a představují tedy 
fyziologické antagonisty účinku angiotenzinu II na cévní tonus, sekreci aldosteronu, renální tubulární reabsorpci 
Na+ a růst vaskulárního endotelu.  
Hlavní úlohou natriuretických peptidů je udržení kompenzované dysfunkce a oddálení rozvoje manifestního 
srdečního selhání při akutní dysfunkci levé komory s předčasnou aktivací systému renin-angiotensin-aldosteron.  
Kardioprotektivní účinek kortokosteroidů při reperfuzi po ischemii se vysvětluje stimulací fosfatidylinositol-3-
kinasy (PI3K) a proteinkinasy Akt, které aktivují endotolovou eNO-synthasu a tím produkci NO. Aktivace 
glukokortikoidového receptoru dále inhibuje aktivaci NFκB, což inhibuje expresi řady genů kupř. pro iNO-
synthasu (snížení tvorby peroxynitritu) nebo pro chemokin MCP-1 a adhezní molekuly (VCAM-1), čímž se 
brání aktivaci, adhezi a extravazaci polymorfonukleárů. Podporuje se exprese annexinu-1.  
Obr.: Mechanismus protektivního účinku kortikosteroidů (dexamethason) na poškození kardiomyocytu 
            po ischemické reperfuzi 
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6.6. Buňky nervové tkáně 
Důležitou součástí jsou nervové buňky (neurony), dráždivé a vodivé buňky, specializované na 
komunikaci pomocí dendritů (větší počet), sloužící ke vstupu signálu, a jediného výběžku pro 
výstup signálu - neuritu = axonu, neobaleného nebo obaleného myelinovou pochvou. Spojení 
mezi jednotlivými neurony (též se svalovou nebo senzorickou buňkou) se děje 
prostřednictvím specializovaného spoje tzv. synapse, kde se buď elektrický impuls přeměňuje 
na chemický pomocí transmiterů (kupř. acetylcholinu, noradrenalinu, dopaminu,  
γ-aminomáselné kyseliny) (=chemická synapse) nebo elektrický signál postupuje dále 
prostřednictvím těsných spojů mezi presynaptickým a postsynaptickým zakončením 
(=elektrická synapse). Existuje i retrográdní synaptický přenos (z postsynaptického konce na 
presynaptický) pomocí NO• nebo CO2 nebo polypeptidu růstového faktoru.   
Neurony jsou umístěny v podpůrné síti neuroglie, kterou tvoří astrocyty, oligodendrocyty  
a dále ependym. Předpokládá se, že na 1 neuron v CNS připadá 10 buněk neuroglie. Řada 
proteinů a enzymů se nalézá výlučně v gliových buňkách. Membránové vlastnosti gliových 
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buněk jsou určeny především různými typy iontových kanálů (napěťově řízených, chemicky 
řízených), transportních mechanismů (kotransport, antiport) a pump (Na+/K+-ATPasa).   
Homeostáza vnitřního prostředí, ve kterém se nalézají všechny nervové elementy, je 
významným faktorem pro přenos informací v centrálním nervovém systému. Mikroprostředí 
neuronů a gliových buněk tvoří extracelulární prostor (ECP), který je důležitým 
komunikačním kanálem mezi buňkami. Jeho složení, objem a geometrie se dynamicky mění 
během neuronální aktivity i za patologických stavů. Iontové změny v ECP, především 
v koncentraci K+, jsou výsledkem transmembránových iontových přesunů v průběhu 
neuronální aktivity. Nahromadění K+ depolarizuje neurony a gliové buňky, zvyšuje nebo mění 
jejich excitabilitu, mění extra- a intracelulární koncentraci H+, což ovlivňuje nejen řadu 
buněčných pochodů, ale i permeabilitu iontových kanálů. Tyto změny jsou podstatou 
mechanismu negativní zpětné vazby, která tlumí neuronální aktivitu. Neurony a gliové buňky 
mají řadu mechanismů, jakými udržují homeostázu vnitřního prostředí. Zatímco neurony se 
starají spíše o to, aby obnovily svoje intracelulární složení a byly tak schopny další vzruchové 
aktivity, gliové buňky udržují homeostázu ECP: dynamická rovnováha extracelulárního K+ je 
udržována mechanismy jako je Na+/K+-pumpa, K+-prostorový pufrační mechanismus a K+-
„uptake“. Homeostáza H+ je zajišťována regulací aktivity karbonátanhydrasy a napěťově 
řízeným Na+-HCO3 – kotransportem, specifickým pro gliové buňky. Ca2+ jsou transportovány 
pomocí  tzv. kalciových vln skrze gliové syncytium.  
Extracelulární prostor mozku je možno rozdělit na dvě komponenty: (1) mozkomíšní mok a (2) parenchymovou 
intersticiální tekutinu. Ačkoliv CNS nemá lymfatické cévy, řada studií ukazuje pomocí značených proteinů, že 
existují spoje mezi intersticiální tekutinou mozku, mozkomíšním mokem a extrakraniální lymfou, a to 
prostřednictvím lamina cribriformis a nosní submukózou pod kostí přední části baze lební. To může mít značný 
vliv na cirkulaci mozkomíšní tekutiny i transport látek.  
Poznámka: V úvahách o patobiochemickém mechanismu vzniku manio-depresivního syndromu se přikládá 
značný význam změnám v aktivaci membránové Na+/K+-ATPasy s následným přenosem signálu, zahrnujícím 
fosfoinositolový systém a protein vázající guanin-nukleotid. Aplikace solí Li+ snižuje nabídku volného inositolu, 
který je hlavním lipidovým prekurzorem členů fosfoinositolové signální dráhy a blokuje tak stimulační signál, 
který zvyšuje vazebnou kapacitu G-proteinu. Následná redukce GPT a tím omezení aktivace proteinkinasy C 
(dalšího člena signální dráhy) je důsledek účinku Li+-solí.  
Buněčná komunikace neuronů mezi sebou nebo neuronů s gliovými buňkami je uskutečňována difuzí iontů, 
mediátorů, neurohormonů a ostatních neuroaktivních látek prostřednictvím ECP. Tomuto nesynaptickému 
přenosu říkáme extrasynaptický přenos nebo také „prostorový“ přenos (volume transmission), protože látky se 
přenášejí difuzí extracelulárním prostorem. 
Všechny iontové přesuny jsou provázeny i přesunem vody (ionty přestupují v hydratované formě). To vede ke 
zvětšení nebo zmenšení objemu neuronů a gliových buněk v souladu se zmenšením nebo zvětšením ECP. Tím se 
ovšem zásadně mění i difuzní vlastnosti ECP a tedy i podmínky pro extrasystolický přenos.V případě zmenšení 
ECP stoupá neurotoxicita všech látek, které se mohou v ECP akumulovat. Velikost, nepravidelná geometrie  
a překážky v ECP (tzv. tortuozita) podstatně ovlivňují difuzi neuroaktivních látek v ECP. To může přispívat 
k funkčním poruchám a k poškození nervových buněk. Astrocyty mohou vytvářet během astrogliózy výrazný 
vzrůst difuzní bariéry, která provází řadu patologických stavů. Oligodendrocyty a myelin rovněž tvoří difuzní 
bariery, zvláště v bílé hmotě.  
 
Struktura neuronů 
   Většina neuronů obsahuje 4 odlišné oblasti, které se liší svou funkcí: tělo buňky (neurocyt, 
perikaryon), dendrity, axony (neurity) a zakončení axonů. Tělo buňky obsahuje jádro  
a lyzosomy; jsou zde syntetizovány prakticky všechny neuronální a membránové proteiny; je 
trofickým centrem neuronu, ale také hraje úlohu při recepci a integraci stimulů. Některé 
proteiny jsou syntetizovány v dendritech; axony ani axonová zakončení neobsahují ribosomy 
a tedy bílkoviny se v nich netvoří. Proteiny a membrány potřebné pro obnovu axonů a jejich 
zakončení se tvoří v těle neuronu. V podobě membranózních váčků a multiproteinových 
komplexů a prostřednictvím mikrotubulů podél axonu jsou dopravovány (orthográdní 
axoplasmatický transport) na místo určení (zde se uplatňuje kinesin). Axonální mikrotubuly 
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jsou také cestou, po níž jsou transportovány poškozené membrány a organely k lyzosomům 
v buněčném těle (retrográdní transport) (zde se uplatňuje dynein).  
Cytoplasma neuronů je vyplněna po celé jejich délce cytoskeletovými strukturami. Jsou to dva 
typy filament: (a) mikrotubuly a (b) neurofilamenta, což jsou neuron-specifická intermediární 
filamenta (průměr 10 nm) a aktinová filamenta, umístěná hlavně v kortikální cytoplasmě a 
tvořící zrnitou síť pod membránou.  
 
Organizace neuronů 
   Neurony jsou organizovány do signálních obvodů, které sestávají z dvou nebo více neuronů 
a v některých případech též z vysoce specializovaných senzorických receptorů, které reagují 
na specifické podněty  jako je světlo, teplo, tlak, tah, koncentrace různých chemických 
substancí. U jednoho typu obvodu, nazvaného reflexní oblouk, interneurony spojují 
mnohočetné senzorické a motorické neurony. To umožňuje, že jeden senzorický neuron může 
ovlivnit více neuronů motorických a obráceně jeden motorický neuron působí na více 
senzorických. Tímto způsobem interneurony integrují a podporují reflexní odpověď.  
Kupř. patelární reflex  tvoří komplexní reflexní oblouk, při němž jeden sval (musculus quadriceps femoris) je 
stimulován ke kontrakci, zatím co u druhého (musculus biceps femoris) je kontrakce inhibována. To umožňuje 
koordinovanou svalovou práci.  
Senzorické a motorické neuronové obvody jsou obsaženy  v periferním nervovém sytému. 
Obr. : Schématický diagram nervového systému 
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Tyto obvody vysílají a přijímají  signály (informace) z centrálního nervového systému (mozku 
a míchy), který je složen hlavně z interneuronů. Periferní nervový systém obsahuje dvě hlavní 
třídy motorických neuronů: (1) Somatické motorické neurony, kontrolované a řízené vůlí, 
stimulují příčně pruhované svaly (jako jsou u končetin, krku apod.);  buněčná těla těchto 
neuronů   jsou umístěna uvnitř centrálního nervového systému, buď mozku nebo míchy.  
(2) Autonomní motorické neurony inervují žlázy, srdeční sval, hladkou svalovinu cév, 
vnitřních orgánů apod. Tento systém není pod volní kontrolou. Existují dvě třídy autonomních 
motorických  neuronů – sympatikus, který obvykle stimuluje, a parasympatikus, který naopak 
inhibuje účinek (kupř. sekreci žláz, kontrakci svaloviny).   
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Akční potenciál a vedení elektrického impulsu 
   Elektrický potenciál mezi vnitřní (relativně negativnější) a vnější stranou plasmatické 
membrány existuje u všech buněk. V průměru má hodnotu – 30 až – 70 mV. U většiny buněk 
však nekolísá v průběhu času. Naproti tomu u nervových a svalových buněk, což jsou 
nejdůležitější elektricky aktivní buňky, se řízeně mění. Tyto buňky postupným otvíráním  
a zavíráním iontových (především K+ a Na+) kanálů a převáděním příslušných iontů na jednu 
nebo druhou stranu  mění potenciál napříč membrány.  Počet K+-kanálů je větší než počet 
Na+- event. Cl--kanálů. Klidový potenciál, uvnitř buňky negativní, je určen především 
koncentračním gradientem K+. Hodnota membránového potenciálu je dána koncentracemi 
různých iontů a jejich konstantou permeability (P). PK+ = 10-7cm/s a PNa+= 10-8cm/s.  
Uzavření nebo otevření iontových kanálů způsobuje určité změny v membránovém 
potenciálu: (1) Otevření K+-kanálů (zvýšení PK+ ) způsobuje hyperpolarizaci membrány a na 
druhé straně uzavření navozuje depolarizaci. (2) Otevření Na+-kanálů (zvýšení PNa+) 
způsobuje depolarizaci na membráně. (3) Otevření Cl--kanálů navozuje hyperpolarizaci 
membrány. Neurony, podobně jako i jiné buňky mají ve své membráně „klidové iontové Cl—
kanály“, které vytvářejí klidový membránový potenciál. U nervových buněk má průměrnou 
hodnotu 60 mV.  
Dendrity svojí arborizací (větvením) výrazně zvětšují recepční plochu neuronu. Rozměr 
neuronu je dán jeho cytoskeletem. Kupř. plocha povrchu Purkyňovy buňky mozečku obsahuje 
až 27 000 µm2 a na této ploše se uskutečňuje až 200 000 kontaktů s terminálními axony 
jiných neuronů.  
Axony jsou specializované oblasti neuronu (délka od 1 - 20 µm až 100 cm), které uskutečňují 
postupnou depolarizaci a repolarizaci  akčního potenciálu plasmatické membrány, aniž by 
došlo ke snížení jeho hodnoty. Znamená to, že kromě klidových kanálů K+ a Na+-kanálů 
(generujících klidový potenciál) je na membráně ještě jiný typ K+ a Na+-kanálů, nazvaný 
voltage-gated channels (napěťově řízené iontové kanály). Při klidovém potenciálu jsou pro 
ionty uzavřeny; na krátkou dobu se při depolarizaci pro ionty otvírají a generují tak akční 
potenciál.  
Co se týče elektrických vlastností, je si možno představit nervovou buňku s klidovými kanály 
jako podmořský telefonní kabel, který má elektrický izolátor, špatně vodivou buněčnou 
membránu, oddělující dvě prostředí – cytosol a extracelulární tekutinu – které mají vysokou 
vodivost pro ionty. Dojde-li v jednom bodě původně v klidovém stavu ke změně napětí – 
depolarizaci - dojde na vnitřní straně membrány k relativnímu nadbytku kladných iontů, 
především K+; tyto ionty mají proto snahu opustit místo depolarizace a depolarizovat tak 
sousední místa membrány. Dochází tak k pasivnímu šíření depolarizace. Ta se děje oběma 
směry, ale pouze na krátkou vzdálenost (0,1 až 0,5 mm) a je větší u neuronů s větším 
průměrem. Uplatňuje se především u dendritů a též u krátkých axonů.  
Na rozdíl od pasivního šíření depolarizace akční potenciál vzniká cyklickou membránovou 
depolarizací, hyperpolarizací a opětným návratem ke klidovému stavu. Cyklus trvá 1-2 ms  
a akční potenciál může být generován 100krát za sekundu. Tyto změny je možno připsat na 
vrub změnám vodivosti v určitém místě membrány nejprve pro Na+, pak pro K+.  Náhlá, ale 
velmi krátce trvající depolarizace nějaké oblasti plasmatické membrány během akčního 
potenciálu, je způsobena náhlým, masivním, ale přechodným  influxem Na+ otevřenými 
napěťově řízenými kanály (voltage-gated channels). Pohyb K+, ev. Cl- je v této fázi pasivní  
a je převážen vtokem Na+. Membránový potenciál z hodnoty kolem -70 mV se velmi rychle 
změní, přiblíží k nulovým nebo pozitivním hodnotám (fáze 0). Pak následuje velmi rychlá 
fáze repolarizace a návrat k membránovému potenciálu. Na+-napěťově řízené kanály jsou 
uzavřeny; A typ K+-napěťově řízených kanálů se nakrátko otevře, což vede k efluxu K+ a tím 
k negativnějším hodnotám membránového potenciálu (fáze 1). U některých buněk 
(excitabilních) existuje ještě tzv.  plateau (fáze 2), a dále fáze 3 (pozdní rychlá repolarizace).  
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Kontinuální aktivace Na+/K+-ATPasy udržuje iontové gradienty blízko klidového potenciálu.  
Poznámka:  
Schizofrenie je relativně častá duševní choroba (postihuje asi 1% jedinců - asi 45 milionů lidí na celém světě). 
Je charakterizována jako rozštěp mysli (nejde o rozštěp charakteru ve smyslu pana Jekkyla-Hyda, jak je někdy 
nesprávně chápáno), jde tedy o separaci myšlení a cítění, respektive oddělení vlastního vnitřního světa od světa 
okolního. Detailní příčina schizofrenie není zatím známa; předpokládá se, že jde o kombinaci dědičných  
a enviromentálních faktorů. Za Kkndidátní gen je považován gen WKL1.1 na chromosomu 22q13.3, který kóduje 
předpokládaný neselektivní kationtový kanál, lokalizovaný pouze v mozku.  
Patobiochemický mechanismus schizofrenie spočívá v chemické nerovnováze způsobené excesivní hladinou 
dopaminu v mozku a v dysregulaci její hladiny. Jde o funkční změny dopaminových receptorů neuronů v oblasti 
limbického systému, které jsou na dopamin bohaté. Existují důkazy, že místem primárního účinku 
antipsychotických léků první generace (klozapin) jsou D2-podtypy receptory v limbickém systému. Byly 
popsány abnormality též v serotoninové neurotransmisi. Typickou antipsychotickou terapií je podávání 
haloperidolu a chlorpromazinu, které blokují D1- a D2-dopaminové receptory. Redukují tak psychomotorický 
neklid a kontrolují řadu symptomů schizofrenie. Mohou však mít vedlejší extrapyramidové účinky 
(pseudoparkinsonismus), dále mohou působit jako antagonisti muskarinových receptorů (sucho v ústech, retence 
moči, desorientace, zastřené vidění) nebo blokují adrenoreceptory (což vede k posturální hypotenzi, útlumu). 
Jiným problémem je hyperprolaktinemie způsobující sexuální dysfunkce. V takovýchto případech se zkouší 
podávání antoganistů serotoninu a dopaminu, které mají současný dvojí účinek: působí léčebně jak na pozitivní 
tak na negativní symptomy schizofrenie. Další skupinu alternativních léků s účinkem prvního antipsychotika  
(ze 70. let ) - klozapinu, ale s menšími vedlejšími  účinky, tvoří olanzepin, risperidon, quetiapin a ziprasidon.  
 
Mechanismus vedení elektrického impulsu 
Elektrický proud je v těle veden jako důsledek toku iontů v tělových tekutinách. Pozitivně 
nabité částice proudí směrem k více negativnějším oblastem; to je arbitrární směr elektrického 
proudu. Současně negativní ionty putují do pozitivně nabitých oblastí.  
Vedení na krátkou vzdálenost (1 - 2 mm) je důsledek jednorázového akčního potenciálu nebo 
podprahových depolarizací. Neúčast napěťově řízených iontových kanálů způsobuje, že proud 
je nesen pouze tokem iontů v cytoplasmě tak, jak kationy proniklé do cytoplasmy jsou 
přitahovány laterálně k anionům v sousedních oblastech.  
Některé ionty unikají přes membránu, jsou-li kanály otevřené, což ustaví laterální gradient; 
tak vzniká elektrotonický potenciál. Uplatňuje se při lokální signalizační funkci (aktivace 
receptorů) nebo jako iniciace vzniku akčního potenciálu v sousedících oblastech. Vedení  
v dendritech a tělech nervových buněk se děje touto cestou.  
Obr. : Vedení elektrického impulsu na krátkou vzdálenost 
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Vedení na dlouhou vzdálenost 
Většina nervových obvodů je příliš dlouhá na to, aby mohla přenášet elektrotonický potenciál. 
Tok elektrického proudu zde (stejně jako mezi buňkami v hladkém nebo srdečním svalstvu) 
odvisí od regenerace neboli  „propagace" přídatných akčních potenciálů, vznikajících  
v průběhu nervového obvodu.  
Vedení v axonech závisí na 2 faktorech: (1) na průměru axonu, (2) na tom, je-li myelinizován. 
Vedení je rychlejší v dlouhých nervových vláknech, které mají menší odpor vůči toku iontů, 
protože je v nich více iontů nesoucích proud. Většina dlouhých nervových vláken je obalena 
myelinovým obalem, přerušovaným tzv. Ranvierovými zářezy. Myelinizované oblasti jsou 
nepropustné pro ionty, zatímco zářezy obsahují velké množství napěťově řízených kanálů. 
Akční potenciál je generován proto pouze v zářezech, mezi kterými proud „přeskakuje". Toto 
skokové vedení (saltatorní vedení) je mnohem rychlejší (1-100 m/s) než vedení ve vláknech  
nemyelinizovaných. Pro šíření akčního potenciálu je důležitý též s membránou sdružený 
protein MAP1 a specifický MAP-tau, který jednak urychluje polymerizaci tubulinu a jednak 
stabilizuje mikrotubuly mezi sebou pomocí můstků mezi jejich výběžky. Akční potenciál  
nejprve vzniká v axonovém hrbolku a pak je propagován podél  myelinizovaného axonu. 
Myelinizované segmenty jsou nepropustné pro ionty, proto akční potenciál může být 
generován pouze v Ranvierových zářezech.  
Obr. : Mechanismus vedení elektrického signálu v myelinizovaných vláknech 
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Myelin tvoří obal ze specializovaných vrstev plasmatické membrány, produkované gliovými 
buňkami, které obklopují axon. V periferním nervstvu se tyto gliové buňky nazývají 
Schwannovy buňky, v centrálním nervovém systému oligodendrocyty. Myelinová membrána 
obsahuje, podobně jako každá membrána, fosfolipidovou dvojvrstvu, ale oproti jiným 
membránám jen několik typů proteinů. Myelinový bazický protein (MBP) je specifický 
protein, který se vyskytuje pouze v centrálním nervovém systému; umožňuje těsné připevnění 
plasmatických membrán k sobě.  
Poznámka: 
 Demyelinizační choroby jsou charakterizovány preferenčním postižením myelinu při relativně zachovalém 
axonu. Mohou vznikat poruchou oligodendrocytu nebo přímo postižením myelinové pochvy. Poškození myelinu 
vede k poruše převodu elektrického signálu (akčního potenciálu). Mezi nejrozšířenější klinické jednotky patří 
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roztroušená skleróza (návratná nebo chronicky progredující demyelinizace). Příčina není dosud plně objasněna; 
je však zřejmé, že v patogeneze se uplatňuje autoimunitní proces (zánětlivá reakce na imunologickém podkladě), 
který navozuje ložiskovou  demyelinizaci postihující bílou hmotu mozku (především periventrikulární oblast), 
zrakových nervů a míchy (hlavně cervikální). Klinicky je roztroušená mozkomíšní skleróza charakterizována 
multifokálním zánětem a demyelinizací, která způsobuje poškození axonů astrocytovou gliózu, která se zvyšuje  
s progresí onemocnění. Demyelinizace poškozuje vedení nervového vzruchu přímo; zánětlivá reakce nepřímo 
tím, že navozuje produkci radikálu NO• četnými makrofágy v okolí zánětlivého ložiska. Remise se objeví, když 
je zánět potlačen, což umožňuje alespoň částečnou (z počátku i úplnou) obnovu vedení. Obnova je způsobena 
pravděpodobně inzercí nových Na+-napěťově řízených kanálů do obnažené axonové membrány. Remyelinizace 
pak obnoví saltatorní vedení akčního potenciálu.  
 V laboratorním nálezu je možno prokázat tzv. oligoklonální imunoglubuliny při elektroforéze proteinů  
v mozkomíšním moku (známka lokální tvorby imunoglobulinů) a dále produkt degradovaného myelinu - bazický 
myelinový protein.  
Terapie není uspokojivě vyřešena. U remitující-relapsující formy je vhodné podávání INF-β a v poslední době 
glatimer-acetát (Copaxone), který by měl změnit nepříznivou imunitní odpověď namířenou proti myelinové 
pochvě a nervovým vláknům. 
Creutzfeldtova-Jakobova choroba je subakutní onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované 
progresivní demencí, myoklonem a s charakteristickým histopatologickým nálezem. Je nejčastější formou lidské 
subakutní spongiformní encefalopatie. Klíčovým prvkem patogeneze je tzv. PrP-gen (prionový gen) umístěný na 
krátkém raménku chromosomu 20 a přenosné patogenní agens tzv. pomalý virus respektive protein označovaný 
jako prion. Protein PrP (produkt PrP-genu) je normálně přítomen v neuronech (i jinde). Ale jeho koncentrace je 
velmi přísně regulována. Přenosné agens je složeno z agregátů PrP, rezistentních vůči natrávení proteasami. 
Genetická mutace PrP-genu navodí syntézu tohoto proteinu v rezistentní formě. Byly prokázány 2 typy 
biochemicky odlišné na  proteasu-rezistentní formy PrP (typ 1 a typ 2 PrP(Sc)) s odlišnými neuropatologickými 
příznaky. V patologicko-anatomickém nálezu lze prokázat depleci kortikálních neuronů, výraznou reaktivní 
astrocytózu, intracelulární a spongiformní změny, ale nepřítomnost zánětlivých změn. U všech případů jsou  
v mozku přítomny plaky uloženin z amyloidových fibril a zejména rezistentních agregátů PrP-proteinu. 
Imunohistologický průkaz tohoto proteinu v bioptickém vzorku mozku je zatím jediným specifickým 
laboratorním testem na toto onemocnění.  
Stathmin je neuronální protein, který působí jako intracelulární relé, integrující transdukci signálů spouštěných 
extracelulárními signály a účastnící se fyziologické regulace destabilizace mikrotubulů. Je zřejmě kritickou 
molekulou v patologii neurodegeneračních pochodů kupř. u Alzheimerovy choroby. Snížená hladina stathminu  
v mozku je spojena s tvorbou neurálních smotků a destabilizací mikrotubulů v neuronech pacientů  
s Alzheimerovou chorobou nebo s Downovým syndromem.   
 Poznámka:  
Bolesti hlavy způsobené migrénou patří k častým příčinám vyhledávání neurologa. I když etiopatogeneze není 
ještě zdaleka vyřešena, hlavní současná hypotéza předpokládá, že náhlý vznik bolesti hlavy je spuštěn 
v neuronech horní části mozkového kmene (migrénový generátor), který je propojen  s krevními cévami kůže 
vlasaté části hlavy a mozku a který navozuje řetěz událostí vedoucích k migrénové atace. Jako hlavní důsledek je 
pravděpodobně aktivace trigeminovaskulárního systému, vedoucí k vazodilataci s následným zvětšením průtoku 
krve cévami hlavy, tváře a míchy. To provokuje zánětlivou reakci, provázenou uvolněním neuropeptidů 
spojených s vyvoláním pocitu bolesti jako je substance P, peptid příbuzný z genu pro kalcitonin (calcitonin gene 
–related peptid = CGRP) a neurokinin A. Tyto neuropeptidy se uvolňují z terminálních částí trojklanného nervu 
(nervus trigeminus) do různých oblastí mozku, což na druhé straně aktivuje specifické krevní buňky a způsobuje  
uvolnění látek navozujících zánět. Podávání analgetik jako je aspirin, paracetamol nebo nesteroidní antiflogistika 
zmírňuje bolest. Silné ataky lze ovlivnit aplikací ergotových alkaloidů (ergotamin) nebo triptanů (agonistů  
5-hydroxytriptaminu), které selektivně zvyšují aktivitu receptorů 5-HT, předeším 5-HT1B a 5-HT1D. 
Mechanismus účinku spočívá ve 3 možnostech: (a) inhibice periferního trigeminu, (b) vazokonstrikce 
kraniálních cév a (c) inhibice přenosu nervového vzruchu neurony druhého řádu trigeminového komplexu.  
 
6.7. Smyslové buňky 
    Jde o vysoce specializované buňky zachycující vnější signály (zvukové, světelné apod.) 
jako jsou sluchové buňky ve vnitřním uchu, což jsou v podstatě modifikované epitelové buňky 
se speciálními mikrovilli (stereocilie) na svém povrchu. Tyčinkové buňky na zrakové sítnici 
mají fotosenzitivní oblast zachycující světelnou energii a přeměňující ji na elektrický signál, 
přenášený zrakovým nervem do určitých oblastí mozku.  
Senzorické receptory jako jsou fotoreceptory v oku, chuťové receptory na jazyku, čichové 
receptory v nose a hmatové receptory v kůži monitorují okolní svět; tahové receptory 
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obklopující svaly informují o natažení svalu, vnitřní receptory monitorují hladinu krevní 
glukosy, chloridu sodného nebo stav hydratace vnitřního prostředí. 
Nervový systém, především mozek, zpracovává a integruje obrovské množství informací, 
přicházejících od těchto receptorů, a koordinuje odpověď organismu na ně. „Jazykem" 
nervového systému je elektrický signál, proto musí každá senzorická buňka přeměnit nebo 
převést smyslový impuls na elektrický signál. Jen několik málo senzorických receptorů jsou 
samotné neurony. Většina jsou specializované epitelové buňky, které sice negenerují akční 
potenciál, ale vytvářejí synapse s příslušnými neurony a stimulují je k tvorbě akčního 
potenciálu.  
Základní otázkou je, jak senzorické buňky převádějí příslušný impuls na elektrický signál.  
V některých případech bývá senzorickým receptorovým proteinem Na+-kanál. Aktivace 
receptoru způsobuje influx Na+ a tím depolarizaci membrány. Příkladem jsou tahové (tlakové) 
receptory, které jsou aktivovány tlakem (tahem) na buněčnou membránu. Mnohem častěji jde 
o nepřímé spojení mezi iontovým kanálem a senzorovým receptorovým proteinem. Senzorový 
receptor aktivuje G-protein, který pak přímo nebo nepřímo indukuje otevření nebo uzavření 
iontových kanálů. Takto fungují kupř. fotoreceptory v tyčinkových buňkách sítnice nebo 
receptory čichových buněk v nose.  
• Buňky zrakové sítnice  

Sítnice v lidském oku obsahuje 2 typy fotoreceptorů - tyčinky a čípky. Čípky umožňují barevné 
a detailní vidění při intenzívním světle (ve dne); tyčinky reagují na velmi nízkou intenzitu 
světla (vidění za tmy), rozeznávají černobílé obrysy a pohyb. Za intenzivního světla jsou 
inaktivní (nejsou schopny barevného a ani detailního vidění).  
Vnější segment tyčinkových buněk obsahuje četné membránové disky s molekulami zrakového 
pigmentu - rhodopsinu. Za tmy se pohybuje membránový potenciál tyčinek kolem hodnoty 
nižší než je hodnota klidového potenciálu (-60 až -90 mV) typické nervové buňky. 
Důsledkem toho je neustálá depolarizace tyčinky a tím i neustálá sekrece neurotransmiterů. 
Bipolární neurony, které svými synapsemi navazují jak na tyčinkové buňky, tak na další 
neurony jsou kontinuálně stimulovány. Nárazy malých kvant světla způsobují, že membrána  
vnějšího segmentu tyčinek je mírně hyperpolarizována, čímž se stává více negativní. 
Hyperpolarizace navozená světlem snižuje uvolňování neurotransmiterů.  
Obr.: Schéma tyčinkové buňky 
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Depolarizovaný stav plasmatické membrány v klidu u tyčinek adaptovaných na tmu je 
způsoben přítomností velkého množství otevřených Na+-kanálů. Světlo naopak Na+-kanály 
uzavírá, což způsobuje vyšší negativitu membránového potenciálu. Čím více fotonů je 
absorbováno, tím více Na+-kanálů se uzavírá, což má za následek vznik negativnějšího 
membránového potenciálu a snížené vylučování neurotransmiterů. Je pozoruhodné, že už 
kvantum světla o jediném fotonu, absorbované tyčinkou v klidovém stavu, dá vznik měřitelné 
odpovědi tj. hyperpolarizaci o 1 mV, která přetrvává 1-2 sekundy. Lidské oko je schopno 
zachytit záblesk světla o hodnotě méně než 5 fotonů. Jediný foton blokuje influx asi 106 Na+-
iontů tím, že se uzavřou stovky Na+-kanálů. Jen asi 30-50 fotonů je potřeba, aby jedna 
tyčinková buňka způsobila polovinu maximální hyperpolarizace.  
Fotoreceptory tyčinkových buněk, podobně jako receptory jiných buněk, mají schopnost 
adaptace. To znamená, že mnohem více fotonů je nutných  pro hyperpolarizaci tyčinek, které 
jsou neustále vystaveny světlu, ve srovnání s tyčinkami, které jsou ve tmě.  
Mechanismus aktivace opsinu absorpcí světla 
Fotoreceptor tyčinkových buněk, rhodopsin, se skládá z transmembránového proteinu, který 
se nazývá opsin, a ten je vázán s pigmentem absorbují světlo: 11-cis-retinal. Opsin má  
7 α-helixových domén, podobně jako jiné receptory reagující se systémem G-proteinu. 
Rhodopsin je umístěn  v plochých membránových discích ve vnějším segmentu tyčinek. 
Tyčinková buňka obsahuje 4x107 rhodopsinových molekul. Pigment 11-cis-retinal absorbuje 
světlo viditelné oblasti (400-600 nm). Po absorpci dochází nejprve k isomerizaci na allo-
trans-retinal (= meta –rhodopsin II) neboli aktivovaný opsin. Jeho tvorba účinkem světla je 
extrémně rychlá a výkonná; účinnost tohoto procesu je srovnatelná s nejlepšími fotonásobiči. 
Z energie fotonů (vlnové délky 500 nm) o hodnotě 57 kcal/mol je uchováno 27 kcal/mol tj. 
47% v konformaci aktivovaného meta-rhodopsinu II. Aktivace opsinu světelnou absorpcí trvá 
jen 10 ms. Pak následuje další krok, a to aktivace cGMP-diesterasy, kde aktivovaný opsin 
hraje spouštěcí roli. Na reakci se podílí tzv. transducin (T), patřící do rodiny G-proteinů. Má  
3 isomery (Tα, Tβ  a Tγ). Transducin Tα je pro tyčinky specifický a v klidovém stavu (za tmy) 
je pevně vázán s GDP. Aktivací opsinu dochází k výměně GDP za GTT a současně 
k disociaci komplexu GTP - Tα  od Tβ  a Tγ. Volný komplex GTP - Tα  pak aktivuje cGMP-
fosfodiesterasu, která prudce snižuje koncentraci klíčové transdukční molekuly – 3,5-
cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), což vede k uzavření Na+-kanálů.   
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Obr.:Aktivace transducinu světlem  v tyčinkové buňce 
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Aktivovaný opsin je velmi nestabilní a samovolně disociuje na opsin a all-trans-retinal. Ve 
tmě je all-trans-retinal isomerizován zpět na 11-cis-retinal za katalýzy specifických enzymů. 
Cis-isomer se pak opět spojuje s opsinem za vzniku rhodopsinu.  
Poznámka: Jediná molekula aktivního opsinu je schopna aktivace  500 transducinových molekul. To je primární 
stádium signální amplifikace systému vidění.  
Retinal se však nevrací kompletně do výše uvedeného cyklu; metabolizuje na retinol, který je 
ze sítnice odstraňován. Retinal proto potřebuje přívod vitaminu A (axeroftol). Deficience 
vitaminu A vede nejprve k poruše vidění za šera (šeroslepost = nyctalopia), později  
k poruchám keratinizace rohovky a epitelu spojivky (xerosis → xeroftalmie).  
Mechanismus barevného a centrálního vidění se děje obdobně jak popsáno výše. Stejně 
důležitou úlohu zde hraje retinal a opsin. Tento druh vidění je zprostředkováván zrakovými 
čípky. Existují  3 druhy čípků, každý má odlišný typ opsinu, generující elektrický signál 
světlem specifické vlnové délky: Jeden absorbuje maximálně modré světlo (vlnová délka  
455 nm), druhý světlo zelené (530 nm) a třetí světlo červené (625 nm). Jiné barvy jsou 
zachycovány simultánně všemi třemi typy čípků; nejvíce jsou stimulovány čípky světlem  
s nejbližší vlnovou délkou. Centrální vidění má centrum nejvyšší ostrosti v oblasti  fovey, 
která obsahuje pouze čípky. Elektrický signál se přenáší dále bipolárními neurony. Čípky  
z fovey mají poměr k bipolárním neuronům 1 : 1, na rozdíl od tyčinkových fotoreceptorů, 
které se konvergují z většího počtu a signál je dále přenášen menším počtem bipolárních 
neuronů. Vidění zprostředkované tyčinkami není tak ostré. Čípky jsou necitlivé při nízké 
intenzitě osvětlení a na druhé straně aktivita tyčinek je potlačena při vysoké světelné intenzitě.  
Znamená to, že přejdeme-li z denního světla do špatně osvětlené místnosti, chvíli trvá, než 
vidíme ostře, protože tyčinky se musí nejprve adaptovat na vidění za šera. Tento proces je 
způsoben negativním zpětnovazebným mechanismem ovlivňujícím fotoreceptor rhodopsin  
a tím i hladinu cGMP. Adaptace tyčinek (až 1000-násobný rozdíl v intenzitě světla) je 
umožněna specifickým proteinem citlivým na koncentraci Ca2+, který stimuluje 
guanylátcyklasu katalyzující  přeměnu  GTP na cGMP.  
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Obr.: Mechanismus adaptace na tmu a světlo 
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Pigment čípků pro červené a zelené světlo je kódován geny na chromosomu X, pro modré 
světlo je gen lokalizován na chromosomu 7. Mutace pigmentu pro modré světlo jsou velice 
vzácné; naproti tomu mutace pigmentů pro červené a zelené světlo se vyskytují asi u 8% 
mužů a jsou příčinou kongenitální barvosleposti vázané na X-chromosom. Postižení jedinci 
většinou rozeznávají barvy, ale liší se od nebarvoslepých v tom, jak příslušnou barvu percipují 
a jak kombinují monochromatické světlo na směs charakterizující příslušnou barvu.  
Polymorfismus genu pro opsin na červenou barvu způsobuje, že jedinci s „normálním“ 
barevným viděním mohou vnímat barvy rozdílně. Většina  jedinců má v  pozici 180 (střední 
část  čtvrtého α-helixu) alanin; absorpční maximum je u nich při 530 nm; jiní mají v této 
pozici serin, což posunuje maximum na vlnovou délku 560 nm. Tito jedinci  jsou proto 
citlivější na červené světlo.   
• Čichové buňky 

Zatímco vizuální systém  je založen pouze na 4 různých typech fotoreceptorů (3 v čípcích  
a 1 v tyčinkách), čichové buňky pracují s několika sty různých homologních čichových 
receptorů. Reflektují tak na miliony pachů a vůní různých chemických látek. Transdukce 
signálu v čichovém systému se liší od systému vidění v tom, že čichová epitelová buňka má 
pouze jeden specifický receptor na své apikální membráně a cítí pouze jeden nebo jen několik 
málo pachů. Většina těchto receptorů je spojena s Golf-proteinem, který je pro čichové 
epitelové buňky specifický.  Podobně jako Gs-protein stimuluje  tvorbu cAMP, který se váže a 
otvírá cAMP-senzitivní Na+-kanál. Který je rovněž specifický pro čichový epitel.. Otevření 
Na+-kanálu způsobuje depolarizaci buněčné membrány a tím generaci elektrického signálu, 
který je doveden až do mozku. Čichové epitelové buňky na rozdíl od jiných smyslových 
buněk jsou schopny regenerace.  
Poruchy čichu můžeme rozdělit do tří kategorií: (1) Nemožnost přístupu k čichovému neuroepitelu (kupř. 
zduření nosní sliznice při virové infekci); (2) Poškození receptorové oblasti (destrukce čichového epitelu virovou 
infekcí, agresivními látkami, neoplazií); (3) Poškození centrální čichové dráhy (úraz hlavy, Alzheimerova 
choroba, Parkinsonova choroba, neurotoxické léky, neoplasma apod.).  
• Chuťové buňky  

Jsou umístěny na kořeni jazyka. Obsahují specifické receptory (nejméně 5 druhů), které 
vnímají chuťové pocity několika mechanismy. Slané a kyselé látky mění depolarizaci na 
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receptorech jednoduchým průnikem iontů přes plasmatickou membránu. Vnímání hořkých  
a sladkých látek je zprostředkováno aktivací G-proteinů. U pocitu hořkosti  se aktivuje 
specializovaný G-protein, zvaný gustducin (Ggust). Podjednotka Ggustα aktivuje cAMP-
fosfodiesterasu, což vede ke snížení hladiny cGMP, uzavření Na+-kanálu a k hyperpolarizaci 
→ chuťovému vjemu hořkosti. Substance sladce chutnající  navodí nejprve aktivací  Gsα-
podjednotky adenylátcyklasy, to vede ke zvýšení hladiny cAMP, uzavření K+-kanálu, 
depolarizaci membrány → vjem sladkosti.  
• Vlasové sluchové buňky  
Tyto buňky (také nazývané stereocilie) jsou umístěny v Cortiho orgánu na bazilární 
membráně kochley sluchového orgánu v kosti spánkové. Zvukové vlny sem přicházející jsou 
detekovány mechanoreceptory. Vnější a vnitřní buňky Cortiho aparátu mají rozdílnou 
inervaci, ale obojí jsou mechanoreceptory. Aferentní inervace se váže na vnitřní vlasové 
buňky, eferentní na vnější. Jejich organizace se v určitém smyslu podobá organizaci svalu.  
Cortiho orgán nejen odpovídá na akustickou stimulaci, ale i sám produkuje akustickou 
energii (otoakustická emise), která může být detekována citlivými mikrofony  vnějšího 
sluchového kanálu.   

Motilita vnějších vlasových buněk se objevuje při mechanické (akustické) a elektrické 
stimulaci, při iontoforeticky aplikovaném acetylcholinu, při změnách jejich vnitřního  
a vnějšího iontového prostředí a je modulována stimulací eferentního olivokochleárního 
svazku. Vnější vlasové buňky jsou schopny vykonávat jak pomalé tak rychlé pohyby. Pomalá 
elongace a kontrakce se objevuje při zvýšení intracelulárního Ca2+ za přítomnosti ATP, při 
aplikaci acetylcholinu nebo změnách iontového prostředí (zvýšení K+ depolarizuje buňku). 
Rychlé pohyby vznikají při mechanické (akustické) a přímé elektrické stimulaci. 
Elektrokinetická membrána je umístěna na laterální nebo vnější stěně vnějších vlasových 
buněk. Motilita vnějších vlasových buněk mění mikromechaniku vnitřních vlasových buněk, 
což je pravděpodobně příčinou zesilujícího účinku kochley a její  senzitivity a specifity při 
zachycování zvukových vln.  
 
6.8. Krevní elementy (krvinky) 
    Jsou součástí krve. Skládají se z erytrocytů (bezjaderné buňky bikonkávního diskoidního 
tvaru obsahující hemoglobin a přenášející atmosférický kyslík a odvádějící oxid uhličitý), 
leukocytů a lymfocytů  (účastnící se  obranných imunitních mechanismů) a krevní destičky 
(trombocyty), které umožňují srážení krve.  
 
 Erytrocyty 
Jejich úkolem je transport kyslíku z plic do tkání a odsun oxidu uhličitého z tkání do plic  
a vazba nebo uvolnění těchto molekul. Erytrocyty nemají jádro, ani interní membrány (tedy 
ani organely jako kupř. mitochondrie). Jsou vlastně jakýmsi „zavazadlem“ pro hemoglobin. 
Obsahují též málo i jiných  intracelulárních bílkovin. Tímže nemají mitochondrie nemohou 
energii získávat oxidací pomocí kyslíku (nemají oxidační fosforylaci) a veškerou energii 
získávají z anaerobní glykolýzy. Ačkoliv si udržují svůj bikonkávní diskoidní tvar  o průměru 
kolem 7 µm, jsou velmi flexibilní a mohou se protáhnout krevními kapilárami o mnohem 
menším průměru. Integrální proteiny buněčné  membrány erytrocytů na rozdíl od jiných 
savčích buněk nemohou difundovat fosfolipidovou dvojvrstvou a jsou víceméně uniformě 
rozloženy v membráně. Erytrocytový cytoskelet tvoří  hustý fibrilární obal pod celou 
plasmatickou membránou, ke které je připojen v místě integrálních proteinů. Tím dostává 
plasmatická membrána erytrocytů velkou pevnost a zároveň velmi dobrou flexibilitu.  
 Mezi integrální proteiny erytrocytové membrány patří dva převažující proteiny:  glykoforin  
a protein pruhu 3. Posledně jmenovaný je homodimér. Jeho C-terminální segment je uzavřen  
v plasmatické membráně, kde vytváří 12 až 14  α-helixů, které katalyzují výměnu aniontů 
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přes membránu. N-terminální segment proniká do cytosolu, kde zakotvuje cytoskelet 
k membráně. Cytosolový segment obsahuje vazebná místa pro ankyrin a pruh 4.1. 
Prostřednictvím ankyrinu se připojuje na tetramer spektrinu, což je hlavní protein cytoskeletu  
erytrocytu. N-terminální konec má dále vazebná místa pro glykolytické enzymy a hemoglobin. 
Glykoforin se napojuje na konce spektrinových filament spojovacím komplexem, v němž je 
protein pruhu 4.1, aktin, tropomyosin, adducin a tropomodulin.  
 Obr. : Schématické zobrazení proteinu pruhu 3 (band 3)  v membráně erytrocytu 
            (vazebná místa pro ankyrin, band 4.1, hemoglobin, glykolytické enzymy) 
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Membrána erytrocytů se chová jako perfektní osmometr. Při koncentraci NaCl 154 mmol/l 
(isotonie) si erytrocyty udržují svůj normální tvar a volum; při koncentraci vyšší než 154 
mmol/l (hypotonie) se svrašťují a při koncentraci nižší (hypotonie) nabývají na objemu  
a bobtnají; když se jejich objem zvětší 1,4 krát, dochází k lýze (hemolýza) a vyplavení 
cytosolových substancí (hemoglobin, K+, organické fosfáty). Normální objem erytrocytu se 
udržuje při osmolalitě 286 mmol/kg. Hlavní osmoticky aktivní částicí udržující rovnováhu 
mezi osmolalitou intra- a extracelulární (tj. erytrocyt - krevní plasma) je Na+. Jeho vysoká 
extracelulární a nízká intracelulární koncentrace se udržuje aktivitou membránové Na+/K+ - 
ATPasy. Její inhibice kupř. ouabainem vede k nabobtnání buňky a lýze. 
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Obr.: Schéma elektrogenní Na+/K+ - ATPasové pumpy 
          (příklad primárního aktivního transportu) 
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Přenos glukosy do erytrocytu se děje pomocí usnadněné difuze prostřednictvím glukosového 
transportéru, což je transmembránový protein s 12 α-helixovými doménami. Přenos je 
vysoce specifický pro D-glukosu (KM=1,5 mmol (L-glukosa prakticky nepřestupuje, 
KM=>3000, D-manosa přestupuje, ale méně, KM=20 mmol, podobně D-galaktosa, KM=30 
mmol). Glukosa je v buňce ihned fosforylována na glukosa-6-fosfát, který se nepřeměňuje 
zpět na glukosu, ale je dále metabolizován, takže koncentrační gradient glukosy extra-  
a intracelulární je stále udržován.  
Protein pruhu 3 slouží v erytrocytech také jako aniontový antiporter při výměně Cl-a HCO3

-.. 
Tento proces je velmi důležitý pro odstraňování CO2 z tkání.  
Pochodu se účastní karbonátanhydrasa a dále oxygenace a deoxygenace hemoglobinu.. 
Poznámka: Lokalizace hemoglobinu do specializované buňky je z evolučního hlediska podle některých autorů 
krok zpět. Membrána erytrocytu musí mít proto ještě jiný význam (funkci). Erytrocytová membrána přímo 
aktivuje trombocyty (experimentální myš, která nemá hlavní erytrocytový membránový protein – „band 3“ – 
umírá na diseminovanou  trombózu). Další důležitou funkcí erytrocytu je  bezprostřední účast v imunitním 
obranném mechanismu: erytrocytová membrána váže mikroby proniklé do krevního oběhu (dva faktory 
chřipkových  virů jsou hemaglutinin vázající se na specifické místo na eryrocytové membráně a neuraminasa 
modifikující povrchové glykoproteiny); kromě toho I antigen  pomáhá odstraňovat imunní komplexy. 
  
Odlišnosti v metabolismu erytrocytů a jeho patologie 
Zralý lidský erytrocyt se liší od ostatních buněk, tím, že nemá buněčné jádro, není schopen 
syntezovat DNA, RNA, proteiny, lipidy ani sacharidy. Nemá mitochondrie, a proto nemůže 
metabolizovat pyruvát cestou cyklu citronové kyseliny. I když má omezený metabolismus, 
erytrocyt je schopen za normálních okolností vytvářet dostatek ATP, 2,3-bisfosfoglycerátu, 
NADH, NADPH, tak, aby mohl dopravovat tkáním O2 a aby udržel svoji vlastní existenci. 
Aby tyto funkce mohl plnit, musí mít především v pořádku dvě metabolické dráhy 
(glykolytická dráha Embdenova a Meyerhofova a hexosamonofosfátový zkrat). Když jsou 
enzymy katalyzující reakce těchto drah defektní nebo ovlivněny ve své aktivitě, červené 
krvinky ztrácejí schopnost se udržet ve funkční formě; nedokážou udržet kationtový 
membránový gradient, zajistit flexibilitu svého bikonkávního tvaru, udržet sulfhydrylové 
skupiny enzymů i hemoglobin v redukované formě. Následkem je zkrácení životaschopnosti 
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erytrocytu. Hlavním energetickým zdrojem pro erytrocyt je glukosa metabolizovaná 
glykolytickou drahou (90%); vznikají tak „čisté“ 2 mol ATP na 1 mol glukosy. Asi 10% 
glukosy (někdy až 25%) je přeměňováno hexosamonofosfátovým zkratem (tato metabolická 
dráha však neslouží k produkci energie, ale k produkci NADPH a ribosa-5-fosfátu).  
Význam (získání metabolitů) těchto cyklů je shrnut v tabulce.  
Nejčastější dědičné defekty postihují:  
- glukosa-6-fosfátdehydrogenasu,  
- pyruvátkinasu,  
- fosfohexoisomerasu.  

Vzácné je postižení hexokinasy, fosfofruktokinasy, triosafosfátisomerasy, fosfoglycerol- 
kinasy, glutathionreduktasy, ev. dalších enzymů.  

Tab: Energetický metabolismus erytrocytů (význam hlavních  metabolitů) 
Dráha Získaný produkt Význam (funkce) 

Embdenova-Meyerhofova ATP 
NAD+ 
 
 
2,3-DPG 

zdroj energie 
udržení funkce Na+/ K±pumpy  
a nízké koncentrace 
intracelulárního Ca2+ 
redukce hemoglobinu, regulace 
afinity uvolňování O2 z HbO2 

Hexosamonofosfátový 
zkrat 

NADPH 
 
pentosy 
glycerol-3-fosfát 
a fruktosa-6-fosfát 

redukce glutathion-disulfidu  
a ochrana proti oxidačním agens 
substrát pro syntézu nukleotidů 
metabolity spojující E. -M. 
glykolytickou dráhu  
s hexosamonofosfátovým 
zkratem 

 
Defekt glukosa-6-fosfátdehydrogenasy (G-6-PD) 
Choroba je vázána na X-chromosom. V klinickém obraze je především (podle variant G-6-
PD) mírná hemolýza navozená požitím některých léků (např. sulfonamidů nebo antimalarik) 
nebo rostlinných produktů (boby) až těžká chronická hemolytická anemie. Hemolýza vzniká z 
neschopnosti udržet hladinu NADPH a redukovaného glutathionu (ochrana vůči oxidantům).  

Defekt pyruvátkinasy 
Onemocnění se dědí autosomálně recesivně. Projevuje se nesférocytovou chronickou 
hemolytickou anemií. Hemolýza je způsobena neschopností udržet hladinu ATP v erytrocytu, 
což vede k poškození membrány.  
 Hemoglobinopatie 
Je známo více než 200 anomálních hemoglobinů s pozměněným sledem aminokyselin v α-
řetězci nebo β-řetězci globinu nebo s anomálním uspořádáním hemoglobinového tetrametru 
při nevyvážené syntéze řetězců. U naší populace jsou hemoglobinopatie relativně velmi 
vzácné.  
Jako orientační vyšetření je možno použít elektroforézu hemolyzátu na foliích nebo v gelu (při pH 8,0-8,9). 
Některé varianty hemoglobinu se elektroforetickou pohyblivostí zřetelně liší od hemoglobinu A (= α2, β2).  

Methemoglobinemie 
Železo v hemové kapse globinového řetězce je v dvojmocné formě, která umožňuje 
reverzibilní vazbus O2, a tím transport kyslíku tkáním.  
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Je-li hemoglobin vystaven oxidačním činidlům, Fe2+ se mění na Fe3+ a vzniká 
methemoglobin, který není schopen přenášet O2 jako hemoglobin. Za normálních okolností z 
celkového hemoglobinu vzniká denně asi 3% methemoglobinu (=hemiglobinu). Redukce 
methemoglobinu na hemoglobin se děje prostřednictvím jak enzymových, tak neenzymových 
reakcí, takže poměr mezi hemiglobinem a hemoglobinem zůstává v rovnováze 
a nepřesahuje fyziologická 3 %. Na enzymové redukci se častní dva enzymy: NADH-
methemoglobinreduktasa a NADPH-methemoglobinreduktasa. Na neenzymových 
mechanismech se podílí askorbová kyselina a glutathion. 
Patologické zvýšení methemoglobinu může vzniknout z různých příčin: 
-Získaná methemoglobinemie 
Někteří pacienti mají zvýšenou náchylnost k tvorbě methemoglobinu způsobenou buď 
sníženou aktivitou systémů redukujících methemoglobin, nebo snížením účinnosti detoxikace 
některých léků (toxických látek), jako jsou anilinové deriváty, potravinová aditiva, nitráty ve 
vodě a stravě. Zvláště novorozenci a kojenci jsou citliví k těmto „oxidačním stresům“.  
Je to způsobeno tím, že NADH-methemoglobinreduktasa je u novorozenců snížena; dále je 
deficitní katalasa a glutathionreduktasa, které mají rovněž ochranný účinek vůči oxidačním 
agens. K tomu přistupují další nepříznivé faktory: zvýšená hemolýza, nedostatek vitaminu E a 
zvýšený podíl HbF (30-100%), který se snáze oxiduje než HbA. 
U kojenců (novorozenců) na umělé výživě je zvlášť nebezpečný zvýšený obsah nitrátů ve 
vodě nebo ve výživě. Nitráty se ve střevě účinkem baktérií mění na nitrity, které po vstřebání 
působí silný „oxidační stres“. 
- Kongenitální methemoglobinemie 
Vzniká z dědičného deficitu NADH-methemoglobinreduktasy (cytochrom-b5-reduktasy). U 
homozygotů je koncentrace methemoglobinu v krvi 10-20%. Defekt může být ohraničen 
pouze na erytrocyty nebo může jít o generalizovaný defekt cytochrom-b5 reduktasy i v jiných 
buňkách, který je spojen též s mentální retardací. Defekt NADPH-methemoglobin reduktasy 
nevede za normálních okolností k methemoglobinemii; funguje jako rezerva po vyčerpání 
NADH-methemoglobinreduktasy. Je-li oxidační stres výrazný, tj. podíl methemoglobinu se 
blíží k 50%, pak nastává situace ohrožující život, protože tkáně nedostávají dostatek kyslíku, 
vzniká těžká anoxie. Methemoglobin posunuje kyslíkovou disociační křivku doleva, kde je 
zvýšená afinita hemoglobinu k O2, a tím jeho nesnadné uvolňování. 
- Hemoglobin M 
Cyanóza u novorozenců nebo kojenců může být způsobena přítomností abnormálního 
hemoglobinu, v němž je železo udržováno permanentně v trojmocné formě (Fe3+). Je to 
způsobeno substitucí distálního histidinu E7, který je v kontaktu s hemem, za 
elektronegativnější tyrosin. To se děje u hemoglobinu MSaskatoon (β63 His --> Tyr) a 
hemoglobinu MBoston (α 58 His --> Tyr). Substituce proximálního histidinu, jako je tomu u 
HbMHyde Park (β92 His --> Tyr) a HbMIwate (α 87 His --> Tyr) způsobuje rovněž pevnou vazbu  
Fe3+. U hemoglobinu MMilwaukee (β67 Val --> Glu) karboxylová skupina glutamové kyseliny 
v E 11 přímo váže Fe3+ a znemožňuje jeho konverzi na Fe2+. Cyanóza je patrná už při 
narození u substitucí v α-řetězci a později (za několik měsíců)  
u M-hemoglobinopatii v β-řetězci. Abnormalita je dominantě dědičná, hemoglobinopatie M je 
někdy mylně diagnostikována jako vrozená srdeční vada s cyanózou. 
Poznámka: Hemoglobin, kromě známého transportu dvou plynů s pojených s energetickým 
metabolismem, tj. kyslíku a oxidu uhličitého, se podílí na transportu třetího plynu, který je 
současně anorganickým tkáňovým hormonem, a to oxid dusnatý (NO). Až dosud byl znám 
účinek (vazodilatace) NO jako působku autokrinního nebo parakrinního. Bioaktivní účinek 
NO je však přenášen erytrocyty allosterickou vazbou s hemoglobinem i na vzdálené 
endotelové buňky v cévním řečišti. Afinita hemoglobinu k NO se mění přítomností nebo 
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nepřítomností kyslíku v molekule Hb – allosterický přesmyk z R-stavu do T-stavu. Při 
vysokém obsahu O2 je NO produkovaný endotéliemi vychytáván (R-stav), což vede ke 
vazokonstrikci, deoxygenace (T-stav) naopak NO z vazby uvolňuje, a tím je umožněn jeho 
vazodilatační účinek. Vazba NO se děje v řetězci Hb na cysteinu β-řetězce v pozici 93; vzniká 
tak thiolový derivát – SNO-Hb; při konverzi na T-stav dochází k transnitrosaci a NO je 
z vazby uvolněn. Iniciální akceptor NO z SNO-Hb je membránový aniontový transportní 
protein AE1/Band3.  
 
Poruchy metabolismu železa 
Největší množství železa je v krvi jako součást hemoglobinu (60-70 %); kromě toho se 
vyskytuje ve všech buňkách ve formě buněčných heminů (jen asi 0,2 %) a ve svalstvu jako 
myoglobin (8%).  Erytrocyty, které jsou největším konzumentem Fe, mají ohraničenou 
životnost (maximálně 120 dní), proto je Fe z hemoglobinu degradovaných erytrocytů 
zachyceno a znovu inkorporováno do nově vzniklého hemoglobinu. Ztráty jsou hrazeny ze 
zásobáren Fe. V plazmě je koncentrace železa relativně nízká (kolem 20 µmol/l), proto musí 
kostní dření projít plazmatické železo za 24 hodin 7-8 krát, aby ho bylo potřebné množství 
pro tvorbu hemoglobinu. Poruchy metabolismu železa patří u člověka k nejčastějším 
onemocněním; anemie z nedostatku Fe je nejčastější formou anemie; 10-12 % dospělých lidí 
má negativní bilanci Fe, především pak mladiství a těhotné ženy. Jsou však i další choroby, 
které jsou spojeny se změnami různých ferroproteinů v organismu (jaterní choroby, 
hemochromatóza, tumory, perniciózní anemie a jiné formy anemií, nefrotický syndrom apod).  
Megaloblastické anemie  
Jde o choroby s porušenou syntézou DNA, především v buňkách s rychlým obratem jako jsou hematopoetické 
prekurzory a gastrointestinální epitelové buňky. Erytroidní megaloblastické buňky mají tendenci rozpadat se už 
v kostní dřeni (neefektivní erytropoeza). Většina megaloblastických anemií je způsobena deficiencí kobalaminu 
(vitamin B12) nebo deficiencí kyseliny listové (folát).  

- Deficience kobalaminu  
Kobalamin si člověk nedokáže vytvořit; je odkázán na jeho trvalý příjem - proto vitamin B12 - a to potravou  
(maso, vnitřnosti). Pro adekvátní vstřebání v tenkém střevě (ileu) je nutné, aby byl nejprve kobalamin 
uvolněn z vazby na živočišné proteiny účinkem žaludeční kyseliny chlorovodíkové (HCl) a pepsinu; 
uvolněný kobalamin se ihned váže na haptokorrin (R-binder protein), který umožňuje transport do tenkého 
střeva. Tam je z tohoto komplexu uvolněn pankreatickou proteinasou, aby vytvořil nový komplex , a to  
s tzv. vnitřním faktorem (intrinsic factor), produkovaný parietálními buňkami žaludeční sliznice. Tento 
komplex je vychytáván specifickými receptory na buňkách kartáčového lemu ilea, a takto je vstřebán.  
V enterocytu je kobalamin opět z komplexu uvolněn, aby se navázal na transkobalamin II (obdoba 
transferinu), kterým je v krevní cirkulaci přenášen jako tzv, holokobalamin ke všem buňkám, které je 
zachytí prostřednictvím membránového receptoru. Nedostatečné vstřebání může proto být způsobeno 
achlorhydrií kupř. u atrofické gastritidy (nemožnost uvolnění z potravinového proteinového komplexu), pro 
neúčinnost intrinsic faktoru (vazbou na specifickou autoprotilátku) nebo vznikem autoimunitní reakce vůči 
parietálním buňkám (autoprotilátky proti parietálním buňkám) (klinickým projevem je perniciózní anemie). 
Jinou příčinou mohou být poruchy terminálního ilea (kupř. Crohnova choroba, resekce,.sprue apod.), dále 
kompetice o kobalamin (infekce hlístem Diphyllobotrium latum z požití nakažených ryb nebo přemnožení 
střevních bakterií u syndromu slepé kličky), dále léky (kyselina p-aminosalicylová, kolchicin, neomycin) 
nebo NO a někdy jde  deficienci transkobalaminu II.  
 
Účinek nedostatku B12 na metabolismus 
Kobalamin je kofaktorem (1) methylmalonyl-CoA-mutasy, působící v metabolismu mastných kyselin, kde 
je nutná pro izolační funkci myelinové pochvy nervových buněk. Deficience vede k poškození neuronů. 
Začíná u periferních nervů a postupuje výše (porušené reflexy, dále mentální poruchy, ataxie, únava, 
poruchy vidění, chuti, vnímání bolesti). Pravděpodobně je to způsobeno akumulací methylmalonátu, což 
vede k abnormitě myelinu, který je snadno degradován. (2) Dále je kofaktorem methioninsynthasy 
(potřebná pro přenos jednouhlíkových radikálů na tetrahydrofolát: syntéza purinových bazí → DNA nebo 
na homocystein: syntéza methioninu (nedostatek S-adenosylmethioninu). V mozkové tkáni to způsobuje 
nedostatek methylových radikálů potřebných pro syntézu myelinu. 
 
- Deficience folátu 
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Kyselina listová (folát neboli pteroylglutamát) je syntetizována různými rostlinami a střevní bakteriální 
florou. Pro člověka je nezbytným vitaminem. Slouží jako intermediární přenašeč  jednouhlíkových radikálů 
při syntéze purinů, deoxythymidylátmonofosfátu (dTMP) a methioninu. Jeho aktivní formou je 
tetrahydrofolát, který přejímá CH3-skupinu především od serinu. Tetrahydrofolát vzniká z dihydrofolátu 
působením dihydrofolátreduktasy (účinek je blokován methotrexátem, užívaným jako cytostatikum; proto 
pro nemaligní choroby jsou používány méně toxické preparáty: pentamidin, trimethoprim, triamteren  
a pyrimethamin). Megaloblastický účinek methotrexátu je způsoben zvýšení koncentrace 
deoxyuridinmonofosfátu (dUMP) blokováním jeho přeměny na dTMP; v buňce se tak hromadí dUTP, který 
je zabudováván místo dTTP do DNA; to navozuje její alteraci a vede k tvorbě megaloblastů. Deficience 
folátu může být způsobena neadekvátní stravou (neobsahující foláty), zvýšenými nároky organismu (kupř. 
těhotenství), malabsorpcí  u celiakie).  

 
Trombocyty 
  Trombocyty neboli krevní destičky jsou buňky podílející se na krevním srážení. 
Progenitorovou buňkou jsou megakaryocyty. Hlavním regulátorem jejich tvorby je 
thrombopoetin (a jeho receptor), který je kódován protoonkogenem Mpl. Megakaryopoeze 
vyžaduje  pro optimální proliferaci ještě přítomnost IL-3 a faktoru kmenových buněk; na další 
normální vývoj dále působí IL-6 a IL-11; pro konečnou diferenciaci je však ještě nutný 
thrombopoetin. V jeho nepřítomnosti je porušena endomitotická reduplikace (endomitotická 
reduplikace se liší od reduplikace mitotické u jiných druhů buněk), stejně jako zvětšování  
a tvorba cytoplasmy, pochody nezbytné pro diferenciaci na zralý normální trombocyt. 
Thrombopoetin, podobně jako erythropoetin, je tvořen v játrech a v ledvinách. Intenzita 
syntézy je nepřímo úměrná počtu destiček v krvi.  
Průběh thrombocytogeneze vypadá tak, že megakaryocyty zvětšují svoji cytoplasmu, v které 
se vytvářejí granula a schopnost secernovat von Willebrandův faktor a substance důležité pro 
srážení krve. Po dvou až pěti cyklech endomitotické replikace DNA se začne megakaryocyt 
fragmentovat na jednotlivé trombocyty.  Jeho jádro je pak fagocytováno makrofágy. Vznik 
zralého trombocytu trvá asi 5 dní. Ten cirkuluje v oběhu 10 dní než je zachycen ve slezině.  
Hlavní funkcí krevních destiček je tvorba krevní sraženiny (trombus).  
Kaskáda reakcí je zahájena nejprve aktivací trombocytů (může být fyziologická  
i patologická). Děje se různými aktivátory, uvolněnými při poškození cévní stěny. Patří sem 
kolagen, thrombin, ADP, thromboxan A2, adrenalin, serotonin, arginin-vasopresin, ADH  
a faktor aktivující destičky (PAF). Účinek aktivátorů je vyvážen na druhé straně působením 
inhibitorů aktivace jako je krevní proud nebo tvorba prostacyklinu I2 (PgI2). 
V další fázi se uplatňuje adheze destiček ke stěně cévního endotelu, na které se podílí řada 
adhezních molekul. Mezi subendotelové adhezní proteiny patří von Willebrandův faktor, 
kolagen a fibronektin. Destičková membrána obsahuje pak řadu glykoproteiných receptorů, 
které umožňují vazbu trombocyt-trombocyt nebo trombocyt-endotel a podporují tvorbu 
trombu.  
Po adhezi následuje agregace. Na první vrstvu adherovaných trombocytů ke stěně cévní, se 
nakupí další, takto vzniká primární trombus, který „zalepí" vzniklý defekt. Agregace destiček 
se děje pod vlivem zpětnovazebného mechanismu, který zahrnuje ADP, serotonin a další 
mediátory uvolňované z destiček i endotelu.  
Patologie funkce destiček zahrnuje defekty dědičné i získané. Klinicky se projevují většinou 
prodlouženým krvácením. 

(A) U kongenitálních defektů se jedná o: 
(1) Poruchy v adhezi trombocytů na subendotelový kolagen. Příkladem je 

autosomálně recesívní Bernardův-Soulierův syndrom, kde je deficitní 
membránový glykoproteinový komplex (GpIb/IX), který je receptorem pro von 
Willebrandův faktor.  
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(2) Poruchy agregace destiček projevující se jako thrombastenie. Destičky 
postižených pacientů nejsou schopny agregace působením ADP, kolagenu, 
adrenalinu nebo thrombinu pro deficientní fibrinogenový receptor – GpIIb/IIIa. 

(3) Poruchy destičkové  sekrece prostaglandinů nebo granul s ADP. Vzniká tzv. 
choroba z uložení pohotovostní zásoby (storage pool disease).  

(B) Mezi získané poruchy patří nepříznivý účinek podávání aspirinu (event. jiných 
nesteroidních antiflogistik), při němž je inhibována cyklooxygenasa, nutná pro tvorbu 
prostaglandinů, potřebných pro agregaci destiček. Takto se i vysvětluje antiagregační 
účinek malých dávek aspirinu při prevenci infarktu myokardu. 

Další neblahý účinek na funkci destiček má uremie. 
       
Granulocyty (neutrofily, eosinofily, bazofily) 

Granulocyty se podílejí prakticky na každé zánětlivé reakci a jsou nespecifickým 
amplifikujícím faktorem specifické imunitní odpovědi. Nekontrolované nahromadění  
a  aktivace granulocytů může vést k poškození tkáně, jakou možno vidět kupř. u systémové 
nekrotizující vaskulitidy zprostředkované neutrofily a eosinofily. Každý typ granulocytů 
(neutrofily, eosinofily, bazofily) je odvozen od odlišné podtřídy progenitorových buněk, které 
jsou stimulovány k proliferaci faktory stimulujicími kolonie (CSF). Počet kmenových buněk 
nezbytných pro podporu hematopoeze činí asi 400-500. 
• Neutrofilní leukocyty (neutrofily) jsou tvořeny v kostní dřeni. U dospělého jedince je 

produkováno za 1 den  1,3 x 1011 leukocytů, aby nejen  vykonávaly svoje fyziologické 
funkce, ale též aby byly v zásobě pro mobilizaci v případě zánětlivé odpovědi nebo 
infekce. Zvýšený počet neutrofilů v cirkulující krvi se nazývá neutrofilie, přítomnost 
nezralých elementů posun doleva a nedostatek neutrofilních leukocytů neutropenie.  
Neutrofily a monocyty vznikají z pluripotentní kmenové buňky stimulované GM-CSF,  
G-CSF, IL-1 a IL-6. Myeloblast je první rozpoznatelná prekurzorová buňka; pak 
následuje promyelocyt. Ten obsahuje klasická lyzosomální granula, zvaná primární 
neboli  azurofilní granula. Obsahují myeloperoxidasu, hydrolasy, elastasu, kationtové 
proteiny, BPI-protein (baktericidal/permeability-increasing protein), důležitý pro 
usmrcování gram-negativních bakterií, a defensiny, což je rodina polypeptidů bohatých na 
cystein se širokým antimikrobiálním spektrem nejen proti bakteriím, ale též proti houbám  
nebo virům obdařeným pouzdrem. Z promyelocytu vzniká dělením myelocyt. Ten má 
specifická neboli sekundární granula, obsahující laktoferin, vazebný protein pro vitamin 
B12, membránovou komponentu NADPH-oxidasy produkující H2O2, histaminasu, 
receptory pro určité chemoatraktanty, receptory pro faktory podporující adherenci (CR3) 
a receptor pro  laminin. Sekundární granula neobsahují kyselé hydrolasy, a proto nejsou 
klasickými lyzosom y. Jejich uvolnění je důležitým faktorem modulujícím zánětlivou 
reakci. V průběhu posledních stádií zrání neutrofilů nedochází k dělení; myelocyt se mění 
na metamyelocyt a ten na neutrofil, nejprve s nesegmentovaným („tyče") a pak 
segmentovaným („segmenty") jádrem. Jádro normálního zralého neutrofilu obsahuje 
nejvíce 4 segmenty; je-li jich více než 5, může jít o nedostatek vitaminu B12. V průběhu 
těžké akutní bakteriální infekce se mohou v neutrofilech objevit toxická granula 
(abnormálně se barvící azurofilní granula).  
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Obr.: Schéma vývoje neutrofilů a charakteristiky jednotlivých stádií 

Myeloblast Promyelocyt    Myelocyt   Metamyelocyt Tyčová forma

CD33, CD13  CD33, CD13   CD33,CD13 CD33, CD13    CD33, CD13
CD15              CD15              CD15, CD14 CD15,CD14    CD15,CD14

CD11b           CD11b           CD11b,                                           

NEUTROFIL
CD33,CD13
CD15,CD14
CD11b,CD16

Granula
primární

sekundární

 
 
Chemotaxe a motilita neutrofilních leukocytů  
Jednou z důležitých vlastností neutrofilů je chemotaxe, tj. schopnost migrace na místo určení, 
navozená chemickým signálem. Tento mechanismus se uplatňuje při likvidaci bakterií při 
lokální infekci. K tomu je potřeba ještě další buněčná funkce – celulární motilita. Celý proces 
začíná vznikem (uvolněním) chemotaktické molekuly, kterou zachytí pomocí specifického  
receptoru volně putující leukocyt v krevním oběhu. Vazba chemotaxinu na receptor navodí 
transdukci signálu do buňky, jejíž organely se začnou polarizovat. Důsledkem je řízená 
extenze buňky s vedoucím koncem ve směru migrace. Základní úlohu má přitom 
reorganizace aktinového cytoskeletu., umístěného pod cytoplasmatickou membránou,  
a aktivace proteinů regulujících jeho strukturu.. Dochází ke změně hydrodynamicky fluidní 
struktury na buňku více rezistentní vůči změně tvaru (tj. přechod solu v gel). Důsledkem je 
zpomalení průchodu neutrofilů zužujícím se lumen cév a možnost zachycení na povrchu cévy 
v blízkosti  ložiska zánětu navozeného infekcí. Endotelové buňky v tomto místě exprimují 
adhezní molekuly o slabé aktivitě – selektiny. Jejich exprese je stimulována působky 
patogenních mikrobů nebo extracelulárními mediátory jako jsou lymfokiny a chemokiny, 
produkované buňkami v napadené pojivové tkáni. Každý selektin má na svém distálním 
konci lektinu podobnou vazebnou doménu, která zachycuje specifický glykoprotein 
exprimovaný na povrchu neutrofilů. Jak neutrofily postupují po podlaží selektinů, část 
selektinů vazbu uvolňuje, zatímco následující řada je opět zachycuje. Takto neutrofil po 
endotelu „roluje“: K silnější vazbě dochází, když se na povrchu neutrofilů objeví β-integriny 
(typ CD11/CD18). Ty mají sice také slabou vazebnou afinitu, ale po aktivaci zánětlivými 
cytokiny zvyšují aktivitu a adheze se stává pevná. Váží se přitom na intracelulární adhezní 
molekuly (ICAM-1) endotelových buněk. Takto dochází k nahromadění migrujících 
neutrofilů v ložisku zánětu. Neutrofily pak po povrchu stěny cévní „kraulují“, až se dostanou 
ke štěrbině mezi dvěma sousedními endotelovými buňkami. Tam se na základě diapedeze  
protáhnou do pojivové tkáně. Štěrbiny  mezi endoteliemi jsou rozšiřovány dalšími působky 
jako je thrombin a histamin, které působí na endotelové buňky ve smyslu retrakce vazbou na 
transmembránový glykoprotein zvaný endoCAM (=CD31). Tato specifická interakce ligand-
receptor stimuluje fosforylaci na cytoplasmatickém konci CD31, což má za následek 
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kontrakci aktinového cytoskeletu  a uvolnění vazebného propojení sousedních buněk. 
Štěrbinou pronikají do intersticia též protilátky a jiné krevní bílkoviny, např. složky 
komplementu.   
Obr.: Stádia zachycení (marginace) a diapedeze neutrofilů stěnou cévní v ložisku 
infekce 

Kolagen          Fibronektin                                             Vitronektin
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Obr.: Schéma mechanismu mobilizace leukocytů při zánětlivé reakci 
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- Mastocyty (žírné buňky) 
Mastocyty, na rozdíl od jiných buněk kostní dřeně, nevyzrávají v kostní dřeni ani necirkulují 
v rozpoznatelné zralé formě. Jsou distribuovány po celém těle v podkožních a podslizničních 
oblastech, v hlubších tkáních v okolí venul. Sem přicházejí jako progenitorové buňky, které 
zde proliferují, diferencují a vyzrávají na fenotypy podle orgánové specifity. Jsou hlavním 
článkem hypersenzitivních reakcí (alergie, asthma); fyziologická úloha spočívá v obraně proti 
mnohobuněčným parazitům. Podobné svojí výbavou i funkcemi jsou krevní bazofily. Oba 
buněčné typy obsahují   vysoce afinitní receptor pro IgE (FcεRI) , složený z α-řetězce (pro 
vazbu s IgE), β- a γ-řetězců, odpovědných za převod signálu, který je navozen agregaci 
tetramerního receptoru polymerním antigenem. To aktivuje specifickou tyrosinkinasu 
(příbuznou Src-rodině), označovanou jako Lyn, která je konstitutivně sdružena s β-řetězcem  
a která fosforyluje specifický motiv (antigen-agregační=ARAM) na γ-řetězci. Tato 
fosforylace pak dále navodí  interakci určité SH2-domény s tyrosinkinasou rodiny 
ZAP70/Syk. Následuje fosforylace a aktivace fosfolipasy Cγ-1. Tato fosfolipasa působí 
selektivně na fosfatidylinositol a uvolňuje 1,2-diacylglyceroly a inositol-1,4,5-tris-fosfát, 
který opět aktivuje fosfolipasu C a mobilizuje intracelulární Ca-ionty. Tyto reakce jsou 
potencovány tvorbou Ca2+-kanálů a zmírňovány aktivací adenylátcyklasy při tvorbě cAMP  
a aktivaci příslušné proteinkinasy. Aktivace Ca-dependentních fosfolipas katalyzuje štěpení 
membránových fosfolipidů, které jsou, stejně jako 1,2-diacylglyceroly, fuzogenní a usnadňují 
napojení periglandulární membrány sekrečních granul s buněčnou membránou mastocytu. 
Dochází tak k vyplavení (exocytóze) mediátorů shromážděných v těchto granulech do 
okolního prostředí buňky. To je úloha mastocytů při přecitlivělostních reakcích. Hlavní 
součástí sekrečních granul je histamin, dále tryptasy a chymasy, karboxypeptidasa A,  
β-hexosaminidasa, β-glukuronidasa.   
Kromě aktivace sekrečních granul a exocytózy dochází v mastocytech k tvorbě a vyplavení 
dalších bioaktivních produktů: cytokinů (jako IL-3, 4, 5, 6, GM-CSF, IL-1, IFNγ, a TNFα); 
lipidových mediátorů (LTB4, LTC4, PAF, PGD2). Tvorba lipidových mediátoů je navozena  
translokací cytosolové fosfolipasy C (Ca2+-dependentní) do blízkosti perinukleární membrány 
s následnou metabolizací arachidonové kyseliny a vznikem metabolitů leukotrienové  
i prostanoidní dráhy.  
Poznámka:  
Prostaglandiny, thromboxany, leukotrieny a jiné aktivní metabolity jsou primárně katabolity arachidonové 
kyseliny. Fosfolipasa A hydrolyzuje fosfoinositol plasmatické membrány. Vzniklá arachidonová kyselina 
difunduje do cytosolu, kde iniciuje kaskádu enzymových oxidačních reakcí, dávajících vzniknout řadě 
biologicky aktivních metabolitů arachidonátu. Jeden z klíčových enzymů – cyklooxygenasa  - vytváří 
 prostaglandin E2 (PGE2),  důležitý mediátor zánětlivé reakce. Aplikace aspirinu nebo indomethacinu 
(nesteroidní protizánětlivé léky) inhibuje cyklooxygenasu. Nevýhodou těchto léků je vedlejší škodlivý účinek 
gastrointestinální (ulcerace žaludeční sliznice → penetrující vřed - krvácení). Aspirin i v malých dávkách 
inhibuje ireverzibilně isoformu cyklooxygenasy COX-1 v trombocytech; narušuje tak syntézu thromboxanu A2, 
brání aktivaci destiček a tím jejich schopnosti agregovat (antiagregans). V tom je podstata preventivního účinku 
při ischemické chorobě srdeční. Ostatní NSA inhibují aktivitu obou isoforem cyklooxygenasy (COX-1 i COX-2) 
reverzibilně tím, že zamezují přístup arachidonové kyseliny k aktivním místům těchto enzymů. Zavedení 
specifických inhibitorů, které působí selektivně na isoformu COX-2 (coxiby), velmi snížilo nepříznivý účinek na 
gastrointestinální trakt (neodstranilo zatím ev. škodlivý účinek na ledviny a cévy). 
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Obr.: Vyplavení bioaktivních látek z aktivovaného (prostřednictvím IgE-receptoru) 
            mastocytu a jejich účinek na okolní tkáně 
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Obr.: Degranulace mastocytu 

Venula (vazba histaminu na receptory)
(zvýšená permeabilta; alergická reakce)

IgE-specifický
Fc-receptor

Granula vezhikulů
s histaminem

IgE vázaný na Fc-receptor
             (senzibilizace)

Antigen
(alergen)

histamin

Mastocyt

Exocytóza=degranulace

(Navození
degranulce
 vahzbou  s
alergenem)

 
 
Patologie přecitlivělosti  
• Anafylaktický šok  
Jde o život ohrožující patologický stav navozený specifickým antigenem u jedinců na něj 
přecitlivělých. Je způsoben systémovou degranulací mastocytů a bazofilů. Objevuje se  
v několika minutách při expozici jako náhlá respirační tíseň (bronchiolokonstrikce, edém 
laryngu), často provázená vaskulárním kolapsem nebo šokem. Příznaky angioedematózní  
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a kopřivka jsou přisuzovány vyplavení histaminu; konstrikce bronchiolů je přisuzována 
kromě histaminu  cysteinyl-leukotrienům. Leukotrien D4 (LTD4) byl identifikován jako 
pomalu reagující substance anafylaxe (SRS-A), která způsobuje kontrakci hladké svaloviny  
a je 1000krát účinnější než histamin při konstrikci dýchacích cest. SRS-A také zvyšuje únik 
tekutin z malých cév a stahuje koronární arterie. Leukotrien B4 (LTB4) přitahuje neutrofily  
a eosinofily do místa zánětu. K hypotenzi vedoucí k vaskulárnímu kolapsu přispívá 
prostaglandin D2 (PGD2). Lokální reakce tohoto typu způsobená degranulací slizničních 
žírných buněk po expozici alergenu je základem různých alergických projevů (alergická 
rýma, asthma bronchiale, atopický ekzém, kopřivka aj.).  
• Systémová mastocytóza 

Vyznačuje se hyperplazií žírných buněk. Projevuje se kupř. kožními příznaky, vředovou 
chorobou, vaskulárními kolapsy, malabsorpcí, lymfadenopatií, hepatomegalií jako „nevinná" 
forma, ale může se vyznačovat převážně hematologickými poruchami jako forma 
myelodysplastická nebo myeloproliferativní; vzácně může jít o mastocytovou leukemii. 
Vzhledem k tomu, že mastocyty pocházejí z pluripotentní buňky kostní dřeně (CD34+),  
v cirkulaci najdeme metachromaticky se nebarvící c-kit-pozitivní monocyty. 
 

6.9. Buňky imunitního systému 
  Normální funkce imunitního systému je nezbytná pro udržení zdraví a jeho dysfunkce vede  
k řadě chorobných stavů. Nedostatečná produkce nebo funkce imunokompetentních buněk 
způsobuje imunodeficienci, nadměrná nebo nepřiměřená aktivita systému vede pak  
k autoimunitním nebo alergickým chorobám; leukemie a lymfomy jsou důsledkem maligní 
transformace buněk imunitního systému. Hlavními zbraněmi imunitního obranného 
mechanismu jsou specifické buňky, a to T- a B-lymfocyty; na regulaci a výkonu imunitního 
systému se podílejí velké granulární lymfocyty (LGL- také zvané NK-buňky, přirození 
zabíječi)), monocyty-makrofágy a dendritické/Langerhansovy buňky.  
 
Lymfocyty 
  Lymfocyty jsou součástí imunitního systému. Existují 2 velké skupiny lymfocytů:  
T-lymfocyty a B-lymfocyty.  
• T-lymfocyty (neboli T-buňky) vyzrávají z prekurzorových buněk v thymu (T = thymus). 

Na svém povrchu exprimují molekuly schopné vázat antigen (nesecernují však molekuly 
protilátek – na rozdíl od B-lymfocytů). Tyto povrchové proteiny vázající specifický 
antigen jsou podobné protilátkovým molekulám ale nejsou s nimi totožné; nazývají se 
receptory T-buněk, TCR).  Nereagují s intaktními ani rozpustnými antigeny, ale 
s antigenními peptidy vázanými na povrch dendritických buněk, makrofágů nebo jiných 
buněk předkládajících antigen. Signalizace prostřednictvím tohoto komplexu, tj. spojení 
specifického receptoru T-buňky s povrchovými molekulami jiných buněk zahajuje 
základní biologickou funkci T-lymfocytů. T-lymfocyty se dělí na dvě subpopulace:  
(a) Cytotoxické T-lymfocyty TC-buňky). Jejich úkolem je rozpoznat a zlikvidovat buňky 

mající na svém povrchu cizorodé peptidy vázané na HLA I. třídy. Klasickým 
příkladem jsou buňky infikované virem, obsahující fragmenty virových proteinů na 
svém povrchu. Zničení cílových buněk se děje sekrecí toxických molekul a indukcí 
apoptózy, která také může postihnout samy T-buňky v rámci regulace imunitní 
reakce.   

(b) Pomocné lymfocyty (TH-buňky) 
     Jejich úkolem je rozpoznat cizorodé peptidy na buňkách prezentujících antigen  
a secernovat proteinové faktory (cytokiny), které stimulují různé další buňky,   podílející 
se na imunitní odpovědi. Tuto stimulaci potřebují B-buňky; bez ní je indukce proliferace 
a diferenciace B-buněk a produkce protilátek (imunoglobulinů) nedostatečná. TH-buňky 
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produkují a vylučují faktory, které stimulují i jiné buňky jako jsou cytotoxické  
T-lymfocyty nebo makrofágy. Podobně jako cytotoxické lymfocyty, TH-buňky nedokáží 
rozpoznat volný antigen; rozpoznávají pouze peptidy antigenu, které jsou už navázané na 
dendritické buňky, makrofágy nebo B-buňky. TH-lymfocyty jsou cílovými buňkami 
infekce HIV, způsobující AIDS. Zánik TH-buněk způsobený toto nákazou vede k selhání 
imunitního obranného mechanismu.  

• B-lymfocyty (B-buňky)  
         Vznikají ze svých prekurzorů klonální selekcí v kostní dřeni  Označení B pochází od 
Bursa Fabricii, orgánu ptáků, kde se B-lymfocyty tvoří a kde byly po prvé popsány. U lidí se 
diferencují v kostní dřeni. Tato klonální selekce má 2 fáze: V antigen-independetní fázi 
produkuje kostní dřeň velké množství B-buněk, pokaždé s jinou protilátkovou specifitou pro 
určitý antigen. Ačkoliv kostní dřeň produkuje B-buňky průběžně po celý život organismu, 
nově vzniklé buňky mají životnost pouze několik dní (tj. jako cirkulující v krvi nebo lymfě). 
Když ase v průběhu této doby setkají s antigenem, který je schopen se navázat na povrchovou 
specifickou protilátku, dojde k druhé fázi klonové expanze – fázi antigen-dependentní. V ní 
dochází k aktivaci růstu, dělení a diferenciaci na plasmatické buňky, které tvoří a secernují  
specifické imunoglobuliny – protilátky. Vzniká též dlouhodobě žijící linie buněk – paměťové 
buňky. 
Po morfologické stránce se T- a B-buňky neliší. Dají se však rozpoznat na základě 
povrchových markerů. B-buňky mají nejen povrchovou protilátku, ale také jiné molekuly 
jako např. CD10, CD20. T-buňky se vyznačují expresí molekuly CD3 (součást TCR 
receptoru). Je možno rozlišit i jejich subpopulaci: TH-buňky mají protein CD4, kdežto 
cytotoxické T-lymfocyty protein CD8. 
 

6.10. Parenchymové buňky 
    Jde o řadu specializovaných buněk orgánů jako jsou hepatocyty (v játrech), renální 
tubulární buňky (v ledvinách), acinární buňky slinivky břišní apod.  
* Hepatocyty 
Jaterní buňky mají polyhedrální tvar se šesti nebo více ploškami. V průměru měří 20-30 µm, 
obsahují velké množství mitochondrií (až 2000/1 buňku) i endoplasmatického retikula 
(hladkého i drsného) a peroxisomů. Hladké plasmatické retikulum v jaterní buňce je velmi 
proměnlivý systém, rychle se přizpůsobující potřebám. To vše svědčí o vysoké metabolické 
aktivitě, které je přizpůsobeno krevnímu zásobení buněk uspořádaných do trámečků. Jaterní 
buňky mají dva „póly": krevní,  na němž se mikrovilli zanořují do výdutí žilního řečiště 
(sinusoidů),  a žlučový,  kterým dva sousedící hepatocyty prostřednictvím mikrovilli tvoří 
stěnu primárního žlučovodu. Plocha,  jíž jsou v kontaktu mikrovilli s krevním řečištěm,  je 
značná (600 m2). Přechod látek v obou směrech je proto relativně snadný. Ztráta energie 
(např. pro hypoxii) udržující potenciál na membránách vede velmi rychle k úniku 
cytosolových substancí (např. enzymů lokalizovaných v cytosolu) do krevní cirkulace.  
K zvýšení aktivity cytosolových enzymů v krevní plazmě stačí proto jen lehké poškození 
hepatocytů. Naproti tomu enzymy vázané v buněčných organelách se dostanou do krve až při 
zániku (nekróze) hepatocytu. Znalost topografie enzymů v jaterní buňce je proto důležitá při 
interpretaci výsledků biochemických vyšetření.  
V cytoplazmě se nalézá především alaninaminotransferasa (ALT),  která je pro jaterní buňku 
relativně specifická. Už malé poškození jaterního parenchymu,  jež vede ke zvýšení 
permeability membrány mezi mikrovilli a sinusoidy,  způsobuje zvýšení aktivity ALT  
v plazmě. (Stačí poškození jednoho hepatocytu na 2 000). Aspartátaminotransferasa (AST) je 
lokalizována v cytoplazmě jen v  30% (cAST). Druhá část je v mitochondriích (mAST). 
Tvorba obou isoenzymů je řízena odlišnými geny;   mají též jiné aminokyselinové složení  
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a jiné vlastnosti. Dalším výlučně cytoplasmatickým enzymem je laktátdehydrogenasa (LD),  
ev. hydroxybutyrátdehydrogenasa (HBD).  
    V mitochondriích se nalézá 70 % aspartátaminotransferasy (mitochondriální isoenzym = 
mAST));   ALT je zde také, ale ve velmi malém množství;   kromě toho je málo stabilní;  do 
krevní cirkulace se prakticky nedostává. Do krevního oběhu  mitochondriální enzymy 
pronikají ve větším množství při těžších poškozeních parenchymu,  která vedou k nekróze 
buněk. Charakteristický mitochondriální enzym je glutamátdehydrogenasa (GMD). Její 
aktivita je proto výrazně zvýšena při nekrotizujících formách hepatopatií (těžké toxické 
poškození,  hepatodystrofie). Zvýšení aktivity GMD v cirkulaci však může být podmíněno  
i zvýšením syntézy enzymu,  např. drážděním endotelu žlučových cest cholestázou (tumor,  
zánět).  
V membránách endotelu žlučovodů a v kanalikulární  membráně hepatocytů jsou 
lokalizovány  enzymy,  jejichž zvýšení v cirkulaci ukazuje na přítomnost cholestázy: alkalická 
fosfatasa (ALP),  5´-nukleotidasa (NTS) a γ-glutamyltransferasa (GMT). Patologické zvýšení 
v cirkulaci může být způsobeno detergenčním účinkem žlučových kyselin při městnání žluče 
nebo i zvýšenou produkcí enzymu (především GMT).  
    Zvýšení ALP u hepatopatií může být podmíněno nejen zvýšenou produkcí jaterní ALP,  ale 
též pomalejším odbouráváním střevního isoenzymu ALP,  který zdravá jaterní buňka velmi 
rychle katabolizuje. U dětí se může podílet na zvýšení celkové aktivity ALP kostní isoenzym. 
Naproti tomu patologie nebo zvýšená aktivita kostního parenchymu se neodráží  
v γ-glutamyltransferase,  která je proto specifičtějším indikátorem cholestázy než celková 
ALP. GMT reaguje výrazným zvýšením nejen u všech forem cholestázy,  ale jeho zvýšená 
syntéza,  a tedy i výrazné zvýšení v cirkulaci mohou být způsobeny nadměrným požíváním 
ethanolu (chronický alkoholismus) ev. některých léků.  
Obr.: Schéma hepatocytu 

 
    V lyzosomech se nalézají hydrolytické enzymy,  jako proteinasy (kathepsin) a  
β-glukuronidasa (GRS).  
   Endoplazmatické retikulum a ribosomy jsou místem syntézy bílkovin. Poškození jaterní 
buňky,  které vede ke snížení proteosyntetické činnosti,  má za následek sníženou produkci 
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cholinesterasy (CHS),  která na rozdíl od předcházejících enzymů se u hepatopatií  
v cirkulaci snižuje. Stejně tomu je u koagulačních faktorů produkovaných játry (faktor I,  II,  
V,  VII,  IX,  X,  XI) a plazmatických bílkovin (albumin,  prealbumin,  transferin). Rozdíl je  
v tom,  že tyto proteinové složky mají různý poločas katabolismu,  takže snížení jejich 
aktivity nebo koncentrace v krevním oběhu se projevuje různě brzy. Nejpomalejší 
katabolismus má albumin - 20 dní,  CHS asi 10 dní a koagulační faktory od 2 - 5 hodin  
(F VII) do 4,5 dní (F I). Proto nejčasnější známkou narušené jaterní proteosyntézy je snížení 
faktoru VII.  
Hepatocyty hrají důležitou úlohu v různých metabolických pochodech a proto se také podílejí 
na různých dědičných poruchách metabolismu (tezaurismózy, hemochromatóza, 
hepatolentikulární degenerace apod.). Hepatocyty také modifikují řadu endogenních  
i exogenních látek (biotransformace) a vylučují je ev. do žluče, tvoří většinu plasmatických 
proteinů. Specifické receptory na hepatocytech zachycují velmi široké spektrum ligandů 
(Kupfferovy buňky jich mají mnohem méně). Ligandy pro nasměrování k degradaci látek  
v jaterních lyzosomech mají zde specifické receptory, které jsou aktivní i po zachycení  
a disociaci ligandu (kupř. receptory pro transferin nebo receptory pro lipoproteinové částice). 
Poruchy v lyzosomální degradaci specifických ligandů u tezaurismóz vedou k hepatomegalii. 
Porucha non-lyzosomální endocytózy ligandů vede k systémové hepatopatii. Hepatocyty dále 
vykazují absolutní nebo relativní tropismus proti některým infekčním agens (zejména  
k specifickým virům způsobujícím hepatitidy jako je HAV, HBV, HCV, HDV, HEV a další). 
Hepatocyty mají dále relativně vysokou proliferační a regenerační schopnost.  
V hepatocytech probíhá také fenomén, který je nazýván rezistence proti lékům (Multi-drug 
Resistence, MDR). Je to mechanismus, kterým jsou nežádoucí (škodlivé) látky, které 
pronikly do buňky, opět z buňky vypuzeny. Funguje fyziologicky v játrech (hepatocytech), 
ale i v jiných buňkách (ledviny). Značný význam má však jeho vznik v nádorových buňkách, 
které se stávají rezistentní vůči některým chemoterapeutikům.  
Sytém zahrnuje  transmembránové proteiny s generickým názvem pumpy vypuzující léky 
(drug efflux pumps) a enzymy umožňující detoxikaci a biotransformaci xenobiotik. Mezi ně 
patří enzymy  jako je mikrosomální oxidační systém na bazi cytochromu P450 (CYP), 
enzymy konjugace fáze II jako je glutathion-S-transferasa (GST). Nejdůležitšjší efluxní 
pumpa je nadrodina ABC (ATP-Binding-Cassette)-Transporters. Z této nadrodiny ABC-
ATPas jsou to zejména MDR/TAP a MRP (Multi-drug resistence proteins); také sem patří 
transportér přenášející cholesterol přes buněčnou membránu nebo regulátor 
transmembránového transportu chloridů cystické fibrózy (CFTR).  
Obr.:Schéma mechanismu protilékové rezistence 
(Mrp: multidrug-related protein, Bsep: Bile Salt Transporter Protein; Mdr: Multi-drug 
Resistence protein; Cyp: cytochrom P450 mikrosomální oxidační systém;  
GST: glutathion-S-transferasa; GSH: glutathion) 
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Genová exprese transportérů je pod kontrolou nukleárních hormonových receptorů (NHR) 
jako je PPARR (Peroxisome Proliferator Activated Receptor), LXR (Liver X Receptor), FXR 
(Farnexoid X Receptor), SREBP (Sterol Responsive-Element Binding Protein). Receptory- 
NHR se navazují římo na příslušný segment DNA. Předpokládá se, že ABC-transportéry jsou 
regulační transportéry, které kontrolují intracelulární hladinu ligandů pro hormonální 
nukleární receptory. Jako takové jsou integrální součástí buněčného chemického senzorového 
mechanismu pro endogenní metabolity a exogenní chemické škodliviny a xenobiotika. 
 
Genotypy biotransformačních enzymů 
Biotransformační enzymy jsou odpovědné za detoxikaci a eliminaci organických cizorodých 
látek (xenobiotik). Reakce katalyzované těmito enzymy se rozdělují na reakce fáze I (funkční) 
a reakce fáze II (konjugační). Enzymy fáze I (např. cytochrom P-450 nebo epoxidhydrolasa) 
vnášejí do molekuly substrátu funkční skupiny jako např. -OH (hydroxylace); enzymy fáze II 
(např. glutathion-S-transferasy, N-acetyltransferasy, UDP-glukuronyltransferasy) pak supinu -
OH používají pro kojugaci kupř. s glutathionem, sulfátem, kyselinou glukuronovou a pod. za 
vzniku sloučenin hydrofilních (ve vodě dobře rozpustných), které jsou z organismu snadněji 
eliminovány. 
Většina genů biotransformačních enzymů je v populaci polymorfní a u některých byly 
nalezeny inaktivující alely. Frekvence výskytu se často výrazně liší mezi jednotlivými 
populacemi, především mezi bělochy a asiaty. Polymorfní místo může být v kódující oblasti 
genu - v exonu, což má za následek záměnu aminokyselin v sekvenci polypeptidového 
řetězce, a tím změnu aktivity enzymu. Lokalizace polymorfismu se však může nalézat  
v nekódujících oblastech genu - v intronech (přiléhající oblastí na 3´- nebo 5´-konci). To 
může mít za následek změny v regulace exprese (ovlivnění transkripce) či změnu sestřihu 
vytvořením mRNA nebo změny v inducibilitě syntézy anebo afinitě k substrátu. Přítomnost 
polymorfismů má vliv na metabolické schopnosti jedince, což může mít značný vliv na hladinu 
podávaných léků nebo na náchylnost ke vzniku nádorového onemocnění. Z toho důvodu 
genotypizace je velmi důležitá pro vedení farmakoterapie či odhadování rizika 
kancerogeneze. 
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Nejznámější genetické polymorfismy biotransformačních enzymů 
• Cytochromy P-450 (CYP) 
      Jsou nejpočetnější skupinou metabolizující léčiva ale i některé endogenní látky jako 
steroidy, mastné kyseliny, prostaglandiny. Provádějí redukci, C-, N-, S-hydroxylaci, 
dealkylaci, dehalogenaci, deaminaci. Genová nadrodina je tvořena více než 250 geny. 
Největší obsah je v játrech, ale mohou být i v jiných tkáních.  
        -    CYP1A1 
             Jde o aromatickou hydroxylasu katalysující oxidaci především aromatických  
             uhlovodíků jako benzo(a)pyren, aminobifenyl, anthracen nejprve na epoxidy, z nichž  
             dále vznikají dioly nebo fenoly. Enzym je indukovatelný. Vysoká inducibilita  
             CYP1A1 (kupř. 3-methylcholantrenem) může být významným rizikovým faktorem  
             u bronchogenního karcinomu; jedinci s touto variantou jsou vnímavější ke    
             kancerogenům  cigaretového kouře. (Zvýšená tvorba DNA adduktů benzo(a)pyrenu  
             v plicích). U CYP1A1 bylo popsáno několik polymorfních míst. Polymorfismus  
            Mspl se nalézá    v nekódující oblasti v poloze 6235, 264 bp za polyA sekvencí a 1194  
             bp za exonem 7;  v této poloze dochází k záměně T→C (thymin za cytosin), čímž se  
             vytvoří místo pro  restrikční enzym MspI (od toho název polymorfismu). Alela m1 je  
             normální, m2 mutovaná. Genotyp m2/m2 u Japonců byl nalezen výrazně vyšší  
             u  pacientů s karcinomem plic; u skvamózního karcinomu byl odhad relativního rizika  
            (odds ratio, OR= 4,6). Vztah k rakovině prsu byl popsán u černošek, ale ne u bělošek;  
            dále u pacientů s jaterní cirhózou u Francouzů a karcinomem močového měchýře  
             u Němců.  

- CYP2A6 
Je minoritní formou. Metabolizuje především nitrosloučeniny, nikotin, kumarin, 
kotinin, halothan a metabolicky aktivuje N-nitrodiethylamin, aflatoxin B a butadien. 
Normální alela CYP2A6*1, mutovaná CYP2A6*2 (tvoří nestabilní a katalyticky 
nefunkční protein) a dále alela CYP2A6*3. 

- CYP2C9 
Je jednou z hlavních forem CYP u lidí. Katabolizuje přeměnu řady léčiv jako je 
diclofenac, fenytoin, hexobarbital, ibuprofen, sulfamethazol, tolbutamid a další.  
U bělochů identifikovány 3 alely. Nalezeno mírné zvýšení výskytu karcinomu plic  
při alele CYP2C9*2 u bílé populace (OR=1,6). 

- CYP2C19 
Je minoritní forma; metabolizuje rovněž řadu léčiv jako barbituráty, citalopram, 
diazepam, mefenytoin, omeprazol apod. Hlavním genetickým poškozením vedoucím 
ke vzniku pomalého metabolizátora (pomalá detoxikace léku a tím jeho hromadění při 
běžném dávkování) je záměna G→A v poloze 681 exonu 5 (alela CYP2C19*2) nebo 
alela 2C19*3. Kombinace obou alel zahrnuje 99% případů všech pomalých 
metabolizátorů asijské populace, 87 % případů u bělochů. Byly objeveny ještě další 
alely, které přispívají k fenotypu pomalého metabolizátora.  

- CYP2D6 
Tato varianta je zatím nejvíce prostudována z hlediska polymorfismu. Metoda 
fenotypizace pomocí metabolizace sparteinu, debrisochinu a dexmethorfanu 
poskytuje informaci o skutečné aktivitě variant enzymu. Populace byla tímto 
testováním rozdělena na pomalé, střední, rychlé a velmi rychlé metabolizátory. 
Aktivita se může lišit u různých jedinců až 1000 krát. Bylo zatím popsáno 18 
alelických variant, z nichž některé způsobují ztrátu aktivity enzymu a tím typ 
pomalého metabolizátora (CYP2D6*3, *4, *5, 6, 7, 8, 11) U bělochů je frekvence 
výskytu pomalých metabolizátorů 5-10 %, u afroameričanů 2 % a u Asijců méně než 1 
%. Mezi varianty, které aktivitu zvyšují, patří CYP2D6*2A a *2B; jde o velmi rychlé 
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metabolizátory, u nichž je nutné podávat extremně vysoké dávky léku, aby se docílilo 
terapeutické účinnosti. Bývá to 1-7 % bělochů a 1-2 % Asiatů.  
Poznámka: Příkladem rozdílného dávkování některých léků u jedinců s variantami CYP2D6 je 
následující tabulka (jde o velmi předběžné výsleky určené fenotypizací na relativně malých souborech: 
IM=intermediární metabolizátoři, PM=pomalí metabolizátoři, EM=velmi rychlí metabolizátoři 
Tab.: Předběžná doporučení pro úpravu dávek léků metabolizovaných prostřednictvím CYP2D6 

Léčivo IM PM EM 
Amitryptilin 90% 50% 120% 
Klomipramin 90% 60% 120% 
Desimipramin 30% 30% 130% 
Fluvoxamin 100% 90% 110% 
Imipramin 80% 30% 130% 
Maprotilin 80% 40% 130% 
Mianserin 90% 70% 110% 
Nortryptilin 90% 50% 120% 
Paroxetin 90% 70% 110% 
Venlafaxin 80% 20% 130% 

Pomalí metabolizátoři jsou vystaveni předávkování, užívají-li určité léky metabolizované  
méně aktivními variantami příslušných biotransformačních systémů, ale důsledky jsou 
závislé na konkrétním léčivu, šíři terapeutického okna a dále na přítomnosti alternativních 
metabolických cest, které mohou zajistit biotransformaci jiným způsobem. 
Přesnější a na čas i pracnost méně náročnější  než fenotypizace je vyšetřování mutací 
v genech pro CYP2D6 metoda  genotypizace pomocí PCR v reálném čase (real-time PCR).   

 
- CYP2E1 

Je to enzym indukovaný ethanolem. Mezi induktory patří dále aceton, benzen, 
isoniazid a mezi inhibitory aminoacetonitril, diethyldithiokarbamát, disulfiram  
a 4-methylpyrazol. CYP2E1 metabolizuje především malé hydrofobní molekuly; 
aktivuje některé známé prokancerogeny jako benzen, butadien, nitrosaminy, styren, 
vinylchlorid apod. Polymorfismus DraI se nachází v intronu 6, v poloze 7668 
(T→A). Alely se označují  C (mutovaná) a D (normální). U některých populací 
(Japonsko) byl nalezen výrazný rozdíl ve frekvencích genotypů C/D i C/C ve 
srovnání s kontrolní skupinou. U Taiwanců trpících karcinomem nosohltanu bylo 
nalezeno 5krát vyšší riziko u jedinců s genotypem C/C. Polymorfismus RsaI s alelami 
c1 (normální) a c2 (mutovaná) se vyznačuje s 10krát vyšší transkripční aktivitou při 
alele c2, což vede údajně k rychlejšímu odbourávání alkoholu. Byla však nalezena 
vyšší frekvence alely c2 u Japonců a u Američanů s karcinomem plic (OR=16,2).  

- CYP19-aromatasa 
Enzym katalyzuje klíčové reakce v metabolismu C19-steroidů při přeměně na 
estrogeny. Aromatasa je exprimována v normální i nádorové tkáni mléčné žlázy  
a moduluje zde koncentraci estrogenů. Proto jsou při terapii adenokarcinomu mléčné 
žlázy používány látky inhibující aktivitu aromatasy. Jsou zde však individuální       
rozdíly v účinnosti.  

• Epoxidhydrolasy 
Epoxidhydrolasa (EPHX) katalyzuje přeměnu různých epoxidů, z nichž některé mohou 
být kancerogeny, na trans-dihydrodioly rozpustné ve vodě, a proto lépe eliminovatelné. 
Tak např. EPHX přeměňuje styren-7,8-oxid na styrenglykol nebo benzo(a)pyren-4,5-oxid 
na málo mutagenní benzo(a)pyren-trans-4,5-dihydrodiol. Na druhé straně však EPHX 
může metabolizovat benzo(a)pyren-7,8-oxid na trans-7,8-diol, ze kterého CYP vytváří 
vysoce mutagenní 7,8-diol-9,10-epoxid.  

• Glutathion-S-transferasy 
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      Glutathion-S-transferasy (GST) tvoří rodinu enzymů katalyzujících konjugaci řady  
       hydrofobních a elektrofilních molekul s glutathionem, což dále umožňuje metabolizaci na  
       deriváty merkapturové kyseliny, které jsou pak vylučovány močí. Isoenzymy GST byly  
       klasifikovány do 4 tříd: α (GSTA), µ (GSTM), π (GSTP), τ (GSTT). Detoxikační reakce  
       prostřednictvím GST předcházejí možnosti vzniku nádorového onemocnění, protože  
       některé kancerogeny působící přímo na DNA, jsou takto eliminovány. V jiných případech  
       některé látky při konjugaci s glutathionem získávají naopak kancerogenní charakter  
       (kupř. konjugáty dihalogenalkenů). Dalším nepříznivým vedlejším účinkem GST může  
       být inaktivace některých léčiv, používaných při protinádorové chemoterapii. V GSTM1  
       a GSTT1 byly nalezeny deleční mutace, které mají za následek kompletní ztrátu aktivity  
       enzymu. Jsou-li vyřazeny obě alely, označuje se to jako GSTM1null, případně  
       GSTT1null. Kuřáci (Egypt) s delecí GSTM1 vykazovali vyšší frekvenci skvamózního  
       nebo malobuněčného karcinomu plic než kontrolní skupiny.  U amerických žen mladších  
       58 let byla tato delece spojena s vyšším výskytem nádorů mléčné žlázy; u Japonců byl  
       pak prokázán vztah ke karcinomu žaludku. Delece GSTM1 je proto považována za  
       eventuelní genetický marker rizika řady onemocnění.  
       Poznámka: Genetické variace genů pro epoxidhydrolasu a glutathion-S-transferasu M1, které jsou hlavními  
         enzymy detoxikujícími aflatoxin B1, což je potentní hepatokancerogen, zvyšují náchylnost ke vzniku  
         hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou typu B (synergický efekt).  
• Oxidoreduktasy (diaforasy) 

NADPH-chinon-reduktasa neboli DT-diaforasa (NQO1) katalyzuje redukci řady 
substrátů; detoxikuje reaktivní chinony a chinoniminy na méně toxické hydrochinony  
a vytváří ještě ubichinon a α-tokoferol, které mají antioxidační účinek. Mutace v exonu 6 
(→NQO1*2), kde dochází k záměně C→T v pozici 609, a tím k nahrazení prolinu za 
serin, způsobuje inaktivaci enzymu. Jedinci s touto mutací mají až 8krát vyšší riziko 
poškození z toxicity při expozici benzenu. Diaforasy hrají zřejmě též úlohu v rozdílech 
toxicity při aplikaci chinonových cytostatik (anthracyklinů). 

• N-acetyltransferasy (NAT) 
Detoxikace N-acetylací je součástí biotransformace řady xenobiotik, kupř. řady 
kancerogenních aromatických aminů. Pomocí markerových substrátů jako  kyselina  
p-aminobenzoová nebo sulfamethazin je možno rozlišit fenotyp NAT1, respektive NAT2. 
NAT1 je exprimován v řadě tkání, kdežto NAT2 především v játrech. U NAT bylo 
odhaleno velké množství alelových variant. Alely NAT1*14 a 15 jsou inaktivující  
a představují fenotyp pomalého acetylátora, alely NAT110 a 11 jsou spojeny s vyšší 
aktivitou enzymu; varianty NAT1*3 a 4 kódují normální enzym. Rovněž u NAT2 jsou 
varianty fenotypu pomalého acetylátora (NAT2*5, 6, 7) a rychlého (NAT2*4). Frekvence 
pomalých acetylátorů se liší mezi jednotlivými populacemi: u bělochů je to mezi 40  
a 70 %, u Asiatů 10-30 %, u kanadských Eskymáků 5 %. Fenotyp pomalého acetylátora 
přináší vyšší riziko vzniku karcinomu močového měchýře (při expozici s určitými 
kancerogeny), naopak fenotyp rychlého acetylátora zvyšuje riziko kolorektálního 
karcinomu. Byla také prokázána zvýšená vnímavost na kancerogeny v cigaretovém kouři 
u pomalých acetylátorů.  

Poznámka: 
   Deficience α1-antitrypsinu a konformační choroby 

Hlavní funkce α1-antitrypsinu spočívá v neutralizaci (inhibici) leukocytových proteas, které po rozpadu 
leukocytů by jinak napadly okolní tkáň. Deficience α1-antitrypsinu může být predispozicí ke vzniku chronické 
plicní obstrukční choroby  (emfyzém) nebo jaterní cirhózy. Je to způsobeno jednak ztrátou specifické inhibiční 
aktivity jednak konformačními abnormalitami α1-antitrypsinu, vedoucích k jeho polymerizaci a agregaci 
v hepatocytech. Tento proces je příčinou vzniku hepatopatií (prolongovaná neonatální žloutenka, progredující 
chronická hepatitida, cirhóza). Polymery vzniklého α1-antitrypsinu se hromadí v endoplasmatickém retikulu, 
jsou odolné (zvláště u postižených novorozenců) vůči proteolytické degradaci prostřednictvím chaperonů. 
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Akumulace abnormálního α1-antitrypsinu vede k zániku hepatocytu. Onemocnění má dědičný charakter, 
jaterní postižení se vyskytuje především u fenotypu ZZ. 

 
6.11. Buňky pojivové tkáně 
    Pojivová tkáň vystýlá prostory mezi tkáněmi a orgány. Jde vlastně o síťovinu proteinových 
vláken (hlavně různé typy kolagenu, elastin a fibrillin) obklopenou gelem složité směsi 
glykosaminoglykanů, proteoglykanů a glykoproteinů, tzv. extracelulární matrix 
(mimobuněčná základní hmota). Kromě toho jsou zde multiadhezní molekuly (fibronektin, 
laminin, nidogen), které umožňují přímé spojení buněk s molekulami extracelulární matrix. 
Ta  je produkována hlavně fibroblasty.  V extracelulární matrix jsou lokalizovány kromě 
fibroblastů ještě další buňky (podle charakteru pojivové tkáně): chondroblasty, 
myofibroblasty, buňky retikulové. (To jsou všechno tzv. fixní buňky; jejich prekurzorem je 
nediferencovaná buňka mesenchymu) a dále buňky volné (v EM jsou jen po určitou část 
svého životního cyklu a prekurzorem je nediferencovaná kmenová buňka kostní dřeně - 
hemocytoblast), patří sem: buňky monocyto/makrofágového systému, mastocyty, plasmocyty.  
Makromolekuly pojivové tkáně jsou komponenty obsažené také kupř. v plících, ledvině, cévní 
stěně, svalech, očním sklivci nebo synoviální tekutině. Dá se říci, že vlastně všechny orgány 
nebo tkáně mají v membránách nebo septech alespoň malá množství těchto makromolekul. 
Zvláštní formou extracelulární matrix je lamina basalis, poskytující podklad pro navázání 
epitélií na pojivovou tkáň ležící pod nimi. Nejvíce pojivové tkáně je v kostním systému, 
chrupavce nebo kůži.  
 
Fixní buňky pojivové tkáně 

- Fibroblasty (aktivní forma), fibrocyty (klidová forma) 
    Mají vřetenovitý (v pevném pojivu) nebo hvězdicovitý (na stěnách) tvar podle charakteru 
pojivové tkáně a podle jejich uspořádání k extracelulární matrix, jejíž složky syntetizují 
(kolageny různých typů, fibronektin, proteoglykany, glykoproteiny aj.). Jejich Golgiho aparát 
je neobyčejně bohatý na glykosyl-transferasové enzymy, které připojují sacharidové jednotky 
ke glykokonjugátům. Jejich aktinová mikrofilamenta jsou podkladem jejich motility  
a mikrotubuly pomáhají vytvářet a udržovat tvar.  
.   Fibroblasty jsou producentem nejvíce zastoupeného fibrózního proteinu pojivové tkáně  - 
kolagenu typu I. Tvorba kolagenového vlákna probíhá v následujících základních krocích:  
• vznik mRNA pro každý typ pro-α-řetězce 
• syntéza polypeptidového α-řetězce preprokolagenu typu I se signálním peptidem na 

ribosomech v cisternách drsného endoplasmatického retikula, odštěpení signálního 
(vodícího) peptidu  

•  hydroxylace určitých prolinových a lysinových zbytků v polypeptidovém řetězci 
•  glykosylace některých hydroxylysinů (tvorba postranních řetězců) pro-α-řetězce  
• transport do Golgiho aparátu 
• asociace 3 pro-α-řetězců prostřednictvím C-terminálních konců a vznikem disulfidových 

vazeb na trojpramennou šroubovici (triple helix) 
• zabalení prokolagenu do sekrečních vezikulů a transport k povrchu buňky 

prostřednictvím mikrotubulů a mikrofilament 
• sekrece do krypt fibroblastů → odštěpení nehelikálních C- i N-terminálních konců 

propeptidů působením prokolagen-N- nebo -C-proteinas, přeměna rozpustného 
prokolagenu v nerozpustný kolagen (tropokolagen) (1000krát menší rozpustnost) a 
samouspořádání (poskládání šroubovic) do kolagenové fibrily (v kryptách fibroblastů 
nebo v blízkosti) a sesíťování hydroxylysinových zbytků sousedních řetězců 
prostřednictvím kovalentních vazeb (příčné vazby nebo-li cross links).  
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Specifické uspořádání kolagenových vláken (správně svinutá trojšroubovicová struktura 
kolagenu) poskytuje některým tkáním jako jsou kosti, šlachy, klouby nebo i kůže odolnost 
vůči značnému tlaku a tahu. (Protažené a svinuté polypeptidové řetězce převádějí podélnou 
sílu tahu na snadněji zvládnutelnou příčnou tlakovou sílu téměř nestlačitelné trojšroubovice)  
Poznámka: Příčná vazba mezi 5-hydroxylysinem, lysinem a histidinem je podmíněna aktivitou 
lysylhydroxylasy; její inhibice působením β-propionitrilu, který se nalézá v hrachoru vonném (Lathyrus 
odorans) způsobuje u živočichů, kteří se živí nadměrným množstvím této rostliny, chorobu zvanou lathyrismus 
(abnormality kostí, šlach, cév).  
Existuje více než 150 mutací genů odpovědných za biosyntézu pro-α-řetězce kolagenu typu I (COL1A1  
a COL1A2) u člověka, které způsobují různé typy choroby zvané osteogenesis imperfecta, vyznačující se 
lomivostí kostí („křehké kosti"), modrými sklérami, abnormalitami v dentici (dentinogenesis imperfecta), také 
progresívní ztrátou sluchu. Onemocnění se klasifikuje na 4 typy: I-mírný, II-extrémní, III-těžký, IV-variabilní, 
které mají různé kombinace výše uvedených příznaků, různou závažnost průběhu i různou dědičnost. Změny ve 
struktuře pro-α-řetězce jsou nejčastěji způsobeny bodovou mutací způsobující záměnu nejčastěji se opakující 
aminokyseliny glycinu za jinou aminokyselinu v různém místě polypeptidu. To může ovlivnit biosyntézu 
kolagenu třemi mechanismy: (1) Přítomnost jednoho abnormálního pro-α-řetězce a dvou normálních brání 
poskládání v trojšroubovici, což vede k rychlé degradaci („sebevražedný prokolagen"); (2) Přítomnost 
abnormálního pro-α-řetězce interferuje s odštěpením N-terminálního propeptidu a jeho perzistenci, což 
způsobuje poruchu poskládání kolagenového vlákna; (3) Substituce malého glycinu za větší aminokyselinu vede 
ke změně konformace molekuly kolagenu, která je pak „tlustá a krátká". Jakékoliv mutace vedoucí ke zkrácení 
nebo i změnám v geometrii kolagenového monomeru vadí při poskládání kolagenových vláken, mění jejich 
odolnost vůči tahovým a tlakovým silám, což se může projevit nesprávnou funkcí kolagenu i kostní tkáně 
(osteopatie). 
Mutace v genu pro syntézu prokolagenu typu III způsobuje onemocnění zvané Ehlersův a Danlosův syndrom 
typ IV, končící brzy úmrtím pro rupturu stěny aorty nebo dutých orgánů.  
Podobně mutace genu COL2A1, kódující tvorbu prokolagenu typu II, byla nalezena u poloviny pacientů  
s chondrodysplazií. Projevuje se trpaslictvím a změněnými tělesnými proporcemi.   
U dystrofické formy epidermolysis bullosa jsou poruchy tvorby kolagenu typu VII způsobeny genem COL7A1. 
Mutace genu kódujícího syntézu α2(IV), α4(IV), α5(IV) nebo α6(IV)-řetězce kolagenu typu IV způsobuje 
změny v bazální membráně glomerulů (až 5-násobné ztluštění, dále rozštěoení a pokroucení lamina densa), 
které se klinicky projevují jako Alportův syndrom (hereditární nefritida s hematurií, poruchami renálních funkcí, 
progredující až do renálního selhání, spojená u některých forem s hluchotou a abnormalitami oční čočky - 
lenticonus). 
U Ehlersova a Danlosova syndromu byly prokázány mutace genů pro tvorbu kolagenu typu V, I, II nebo III. 
Bylo rozlišeno 11 typů. V klinickém obraze u většiny je hypermobilita  kloubů, hyperextenzibilita kůže, někdy 
poruchy stěny cév nebo i orgánů (ruptury). Primární defekt může být v deficienci enzymů nutných pro post-
translační uspořádání kolagenových fibril (deficience lysylhydroxylasy nebo prokolagen-N-proteinasy). 

 
Fibroblasty patří mezi buňky s pomalou pohyblivostí. Jejich pohyb se liší od pohybujících se 
leukocytů a je založen na rozdílných strukturách. Pohybující se fibroblast vystrkuje 
z membrány na čelním konci buď štíhlé prsty (zvané filopodia) nebo jakési listy 
(lamelipodia). Když se tyto struktury dostanou  do kontaktu se substrátem, buněčná 
membrána začne vytvářet na ventrální straně další speciální struktury zvané adhezní plaky. 
Tyto slouží pro udržení buněk s podkladem (substratum). Na čelním konci se zase tvoří jakési 
záhyby (ruffle) na dorzálním povrchu buňky. Pohybující se buňka získává polární charakter. 
Mašinérií tohoto pohybu je aktinový cytoskelet.  
Aktinový cytoskelet je obrovský; je větší než jakákoliv organela, naplňující cytosol aktinovými 
filamenty. Radiálně uspořádané svazky aktinových filament leží při čelním konci, kdežto 
axiální svazky, zvané stresová vlákna probíhají podél celé délky fibroblastu. Kromě toho síť 
aktinových filament vyplňuje zbytek cytosolu buňky. Každá aktinová molekula obsahuje 
Mg2+-kation v komplexu s ATP anebo ADP. Existují 4 formy (stavy) aktinu: ATP-G-aktin, 
ADP-G-aktin, ATP-F-aktin a ADP-F-aktin. (G-aktin je globulární monomer, kdežto F-aktin je 
vláknitý polymer). Molekuly globulárního G-aktinu jsou uspořádány do dvou laloků, mezi 
nimiž je prohlubeň, na  jejímž dně je ATPasový záhyb, což je místo, kde jsou ATP a Mg2+ 
navázány iontovou vazbou nebo vodíkovými můstky na postranní řetězce aminokyselin.  
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G-aktin se může polymerizovat na F-aktin a obráceně. Polymerizace je provázena hydrolýzou 
ATP. Schopnost polymerizace a depolymerizace aktinu je velmi důležitá vlastnost aktinu, 
potřebná pro jeho funkci. Plísňový alkaloid cytochalazin D  navozuje depolymerizaci, kdežto 
faloidin ( z Amanita phaloides) depolymerizaci brání. Hlavní funkcí aktinového cytoskeletu je 
vystužení buňky (podpora jejího tvaru) a schopnost migrace. Tu umožňuje polymerizace 
aktinu.  

- Myofibroblasty se podobají svými vlastnostmi jak fibroblastům tak buňkám hladkého  
svalu. Mají zvýšený obsah aktinových mikrofilament a myosinu. Jejich aktivita je důležitá při 
uzavření povrchu poraněných tkání (kontrakce oddělených krajů hojící se rány).  

- Retikulární buňky se podobají fibroblastům. Vytvářejí retikulární tkáň, která je  
specializovanou formou pojivové tkáně. Vyskytuje se v malých cévních kanálcích jater, 
sleziny, lymfatických uzlin a kostní matrix. Obsahuje retikulární vlákna, která vytvářejí 
síťovinu retikulárních kolagenových vláken, obalených bohatě glykoproteiny. 

- Chondroblasty, chondrocyty  
Chondroblasty jsou diferencované buňky, které secernují extracelulární matrix chrupavky. 
Chondroblasty obalené svojí EM se nazývají chondrocyty. EM hyalinní chrupavky má vysoký 
obsah chrupavkových proteoglykanů (molekulový komplex s proteinovým jádrem, na které 
jsou navázány prostřednictvím spojovacích proteinů postranní řetězce glykosaminoglykanů);  
dále obsahuje kolagen typu II.  
Poruchy tvorby chrupavky jsou označovány jako chondrodysplazie. Jde o velmi širokou 
skupinu dědičných poruch skeletu skýtající více než 150 různých typů, projevujících se 
především trpaslictvím a změnami v tělesných proporcích. Většina mutací se vyskytuje  
v genu COL2A1, méně v COL10A1, ojediněle v COL11A2 nebo v COL9A2; další mutace 
postihují gen pro chrupavkový oligomerní matrixový protein (COMP), dále pro receptor 
fibroblastového růstového faktoru -3 (FGFR-3).  
Další širokou a častou skupinou chorob chrupavky je osteoartritida (nesprávně označovaná 
jako osteoartróza - nejde primárně o degenerativní změny). Proces začíná v kloubní chrupavce 
rozrušením spojení mezi kolagenními fibrilami a přilehlou extracelulární matrix; to vede ke 
změnám v geometrii i velikosti kolagenních fibril a defektům v kolagenní síti; změny jsou 
ireverzibilní. Úbytek kloubní chrupavky podporuje představu, že dochází k nerovnováze mezi 
faktory degradující makromolekuly extracelulární matrix chrupavky, tj. lyzosomální 
proteinasy (především metaloproteinasa-3 [stromelysin], kolagenasa, želatinasa, dále plasmin 
a kathepsiny) a faktory potlačující jejich enzymovou aktivitu (tj. tkáňový inhibitor 
metaloproteinasy (TIMP), inhibitor aktivátoru plasminogenu (PAI-1).  
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Buněčná složka tohoto procesu - chondroblasty - je výrazně aktivována k syntéze a sekreci 
proteinas; děje se tak účinkem interleukinu-1 nebo i působením jiných faktorů (mechanické 
podněty). TIMP a PAI-1 proces stabilizují. Do hry také vstupuje IGF-1, TGF-β, bazický 
fibroblastový růstový faktor (FGF), které podporují reparační proces. Osteoartritická 
chrupavka však není kvalitní. Proteinasy secernované chondrocyty  se vyskytují nejprve ve 
formě inaktivních proenzymů; k aktivaci stromelysinu, který je nejagresivnější, dochází 
účinkem plasminu. Stromelysin degraduje proteinové jádro proteoglykanů (agrekanu) a 
kromě toho aktivuje inaktivní kolagenasu. Postupně degradační proces stále více převažuje a 
chrupavka se ztenčuje, její povrch se narušuje. Ničivý proces proniká i do kosti ležící pod 
kloubní chrupavkou (subchondrální kost).   
Podrobněšjší znalosti o molekulové patologii osteoartritidy umožnily nový přístup k její 
léčbě. Zkouší se přípravky ovlivňující: (a) aktivitu metaloproteinas (inhibice MMP, jejich 
aktivátorů a cytokinů aktivujících geny pro odbourávání ECM) (b) podporu syntézy ECM 
chrupavky (tkáňové inženýrství pomocí transplantace chondroprogenitorových buněk),  
(c) indukci apoptózy hyperplastické synovie (přenosem p53). 
Poznámka: 
Specifický účinek antiarthrotických léků je umožněn aplikací těchto substancí obalených 
vitaminem E. Ten totiž zabraňuje degradaci léku po požití a v krevním oběhu, takže se lék 
dostane až do tkání s nízkým obsahem kyslíku, což je právě chrupavka artritického kloubu. 
 
- Synoviocyty 
Synoviocyty jsou součástí synoviální výstelky – synovie, která lemuje vnitřní stěnu kloubního 
pouzdra  synoviálních kloubů (diartrózy), umožňujících poměrně velkou pohyblivost 
spojovaných kostí. Synovie je velmi dobře vaskularizovaná, její povrch, negativně nabitý  
a pokrytý lubrikační tekutinou kloubní štěrbiny, umožňuje snadný klouzavý pohyb kloubu. 
Rozlišují se 2 typy synoviocytů: 
Synoviocyty typu A mají funkci fagocytů a mohou vzájemně reagovat s T-buňkami jako 
buňky prezentující antigen. 
Synoviocyty typu B mají charakter buněk fibroblastoidních.  
Oba typy syntetizují hyaluronovou kyselinu, hlavní složku synoviální tekutiny. Ta vyplňuje 
dutinu normálního kloubního pouzdra. Při zánětu dochází k proliferaci těchto buněk, 
synovitidě, která při revmatoidní artritidě vede k polypoidnímu fibrofaskulárnímu ztluštění 
synovie; vytváří se tzv. panus, který v konečné fázi vyplňuje celou dutinu, proniká kloubní 
chrupavkou a nahlodává pod ní ležící kost; nakonec dochází k ankylóze (ztuhnutí a 
nepohyblivost) kloubu.  
Patogeneze revmatoidní artritidy (RA) 
Onenocnění má genetickou predispozici; jedinci (běloši) s   HLA-DR4- genotypem mají 
v průměru 3,5krát vyšší riziko. Byla identifikována specifická sekvence v DRB1-genu alely 
sdružené s RA. Molekula kódovaná tímto genem se může vázat na určitý antigen (artritogenní 
peptid) nebo spíše autoantigen, který mechanismem molekulové mimikry (napodobuje 
cizorodý antigen) navodí aktivaci a proliferaci T-buněk, což způsobí produkci prozánětlivých 
cytokinů jako je IL-2, IFNγ, GM-CSF, které zprostředkovávají reakci typu oddálené 
přecitlivělosti (autoimunitní reakci). Dochází k nahromadění a ke vstupu lymfocytů, 
neutrofilů, makrofágů do postiženého ložiska. Migraci posilují chemoatraktanty jako IL-8, 
adhezi event. aktivaci realizují určité vzájemně reagující páry molekul jako LFA-1 na T-
buňkách s ICAM-1 na endotelích; jinou dvojicí je LFA-3/CD2 nebo VCAM-1/VLA-4. Na 
synoviocytech je exprimován E-selektin, který tvoří pár s VCAM-1 nebo ICAM-1 na 
endoteliích a makrofázích.  Při autoimunitní reakci hrají klíčovou úlohu T-lymfocyty, na 
začátku především CD4+ paměťové T-buňky. Aktivují monocyto/makrofágy a podporují 
uvolňování monokinů; současně aktivují B-buňky, produkující protilátky v postiženém 
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kloubu. Asi 80 % pacientů s RA mají autoprotilátky třídy IgM proti Fc-fragmentu autologního 
IgG  (revmatoidní faktor). Tyto autoprotilátky agregují a tvoří imunní komplexy v krvi, 
v synoviální tekutině nebo na synovii. Revmatoidní faktory se však mohou vyskytovat i u 
jiných patologických stavů, dokonce u zdravých lidí. Naproti tomu někteří pacienti s RA je 
nemají (seronegativita). Chronická synovitida progreduje, vytváří v dutině kloubu novou tkáň 
- panus, dochází zde k angiogenezi a především k destrukci kloubní chrupavky a pod ní ležící 
kostní tkáně. Děje se tak činností zánětlivých buněk, které produkují reaktivní formy kyslíku 
(superoxidový radikál, hydrogenperoxid a OH•), původně určené pro likvidaci autoantigenu. 
Jejich nadbytek neodstraněný antioxidačním systémem působí ničivě na chondrocyty a kostní 
buňky. Zvýšená aktivita inducibilní NO-synthasy navozuje produkcí NO-radikálu signalizaci 
apoptózy chondrocytů. Aktivované polymorfonukleáry, makrofágy i cytotoxické T-buňky 
uvolňují TNFα, které iniciují signální dráhy navozující apoptózu, nebo IL-1β indukující 
syntézu metaloproteinas (kolagenasa, stromelysin).  
Obr.: Schéma účinku cytokinů na patogenezi revmatoidní artritidy 
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Nový přístup k terapii RA se zaměřuje na blokování výše uvedených molekulových reakcí. 
Jako autoimunitní chorobu je možno RA léčit imunosupresivy (hydrochlorochin, methotrexat, 
6-merkaptopurin, cyklosporin, leflunamid). Jiný přístup spočívá v zabránění účinku zánětlivé 
reakce a následné destrukce pomocí anticytokinů. Cílovými molekulami jsou TNFα a IL-1β. 
Inhibice TNFα je možná buď pomocí rekombinantního rozpustného TNFα-receptoru 
(etanercept - Enbrel) nebo chimerickou (3/4 lidská a 1/4 myší) monoklonální protilátkou 
namířenou proti němu (infliximab - Ramicade); zabrání se tím rozvoji zánětlivé reakce 
v samém začátku její signalizace. Antagonista IL-1β-receptoru (IL-1ra, anakinra), který se 
váže na IL-1β-receptor na monocytech, zabrání rozvoji následné kaskády navozující destrukci 
tkáně chrupavky a kosti prostřednictvím metaloproteinas. Jiný způsob je aplikace IL-4 a IL-10 
(cytokiny produkované TH2-buňkami), které inhibují TH1-buňky a jejich sekreci 
prozánětlivých cytokinů. Vakcinace namířená proti receptorům artritogenních peptidů na T-
buňkách blokuje interakci mezi buňkami prezentujícími HLA-DR-antigen s CD4+T-
lymfocyty, a tím je zabráněno specifické autoimunitní reakci způsobující RA v samém 
začátku.  
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Buňky kostní tkáně 
Kostní tkáň obsahuje tři hlavní typy buněk: osteoblasty, tvořící organickou kostní hmotu 
(kostní matrix), inkrustovanou kostním minerálem (tvořený především hydroxyapatitem)  
a dále osteoklasty, které naopak kostní hmotu odbourávají v procesu zvaném remodelace 
kosti. Klidové buňky vystýlající povrch kostních lamel a trámečků se nazývají osteocyty. 

- Osteoblasty 
Osteoblasty jsou buňky mesenchymálního původu, které produkují a secernují 
organickou kostní matrix. Jsou charakterizovány lokalizací a morfologií, přítomností 
kostního isoenzymu alkalické fosfatasy (BALP), dále přítomností receptorů pro 
parathyrin a 1,25-dihydroxycholekalciferol. Syntetizují specifické matrixové proteiny 
jako je kolagen typu I, osteokalcin, osteopontin. Po té, co je matrix secernována, nastává 
její mineralizace (primární mineralizace); ta je dokončena až po několika týdnech 
(sekundární mineralizace). Po dokončení mineralizace jsou osteoblasty obklopeny matrix 
a stávají se z nich  osteocyty, propojené bohatě mezi sebou mezerovými spoji.  

 
Osteoprogenitorové buňky jsou kmenové buňky osteoblastů a osteocytů. V hojném 
množství jsou přítomny v embryonální tkáni, kde se podílejí na tvorbě kosti; jsou též  
v malém množsví v okostici a endosteu haverských kanálků. 
- Osteoklasty 
Jsou to buňky s mnohočetným jádrem, které vznikly fuzí hematopoetických kmenových 
buněk  řady mononukleárních fagocytů. Jsou odpovědny za resorpci kostní hmoty. Leží 
na povrchu kosti v malých prohlubních (Howshipovy lakuny) připojeny specifickým 
integrinem αv3β ke komponentám matrix, kupř. k osteopontinu. Tato zóna obsahuje 
kontraktilní proteiny. Resorpční konec osteoklastu tvoří jakousi naježenou hranici (lem), 
která  nahlodává kostní minerál i kostní matrix (osteoid). Děje se tak v kyselém prostředí 
za přítomnosti řady proteinů, včetně specializované protonové ATPasové pumpy. Tato 
oblast je bohatá na protein kódovaný onkogenem c-src a na Src-fosforylovaný substrát 
p80/85. Kyselé pH, které rozpouští minerál, udržuje kromě protonové pumpy ještě 
karbanhydrasa typ II. Osteoklasty dále obsahují kostní isoenzym kyselé fosfatasy  
(tartarát-rezistentní), dále receptory pro kalcitonin, Na+-pumpu ledvinového typu, 
výměnný protein HCO3-/Cl-, náležející k rodině pruhu 3. Osteiod je hydrolysován 
kyselými hydrolasami po odstranění minerální fáze.  
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Obr.: Diferenciace hematopoetické kmenové buňky na osteoklast (různá stadia  
            a faktory ovlivňující tento proces) 

 
Regulace míry apoptózy je jedním z mechanismů regulace aktivity osteoklastů. Zřejmě se 
na tom podílí hloubka resorbovaných úseků v kosti. Tato tzv. self-limitace je 
pravděpodobně důsledkem nedostatečnosti oxidačních biosyntetických pochodů  
v aktivních osteoklastech. Apoptóza osteoklastů je podporována řadou faktorů 
blokujících osteoresorpci jako jsou estrogeny, TGFβ, bisfosfonáty, OPG/OCIF. Na druhé 
straně životnost osteoklastů je zvyšována kalcitoninem a dalšími látkami podporujícími 
osteoresorpci: M-CSF, IL-1, askorbát, ODF/OPGL. Inhibice apoptózy je zprostředkována 
aktivací NF-κB a inhibicí aktivity kaspas.   
 
Kostní remodelace je proces, který neustále podstupuje zralá trabekulární a kortikální 
kost a který s větší nebo menší intenzitou probíhá  po celý život. Kroky remodelačního 
cyklu jsou následující: 

• diferenciace kmenových buněk na osteoklasty a jejich aktivace (proces je regulován 
faktory uvolňovanými z osteoblastů) 

• resorpce kostní tkáně aktivovanými osteoklasty a postupná aktivace osteoblastů 
• fáze zvratu 
• tvorba osteoidu aktivovanými osteoblasty 
• mineralizace osteoidu 

Vlastní proces osteoresorpce začíná identifikací matrixových proteinů s následnou adhezí 
aktivovaných osteoklastů. Klíčovým momentem je zde polarizace osteoklastu za účasti 
integrinů, kadherinů a adhezních molekul nadrodiny imunoglobulinů.  
Osteoklasty resorbují kost sekrecí kyselin a lyzosomálních proteas do prostoru mezi 
buněčnou membránou a  kostní matrix. Kyselina rozpouští hydroxyapatit a proteasy 
rozkládají organické složky matrix (kolagen typu I a další proteiny). Degradační produkty 
jsou pak vtaženy do buňky endocytovými vezikuly, které fuzují s vezikuly obsahujícími 
kostní isoenzym kyselé fosfatasy 5 (TRAP 5). Při transportu osteoklastem vznikají 
reaktivní formy kyslíku, které dále rozrušují komponenty matrix. Konečné degradační 
produkty (jako fragmenty kolagenu) jsou spolu s aktivními molekulami TRAP 
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secernovány ven z buňky funkční sekretorickou doménou bazolaterální membrány. Tak 
se dostává TRAP 5 do krevní cirkulace a její stanovení představuje marker kostní 
resorpce.  
Obr.: Schéma resorpčního účinku osteoklastu 

 
 
V procesu remodelace je zásadní spřažení resorpce s následnou novotvorbou kosti.  
Stimulace osteoklastogeneze je akcelerována společným působením M-CSF (faktor 
stimulující kolonie makrofágů) a RANK-L (ligand receptoru pro aktivátor NF-κB); oba 
faktory produkuje také osteoblast; M-CSF a RANK-L na druhé straně tlumí tvorbu  
a proliferaci osteoblastů. RANK-L a ODF (faktor pro diferenciaci osteoklastů) aktivuje 
RANK; komplex RANK-L/ODF však může být inaktivován vazbou na komplex 
OPG/OCIF. Osteoklasty produkují TNFα, který vyvolává apoptózu osteoblastů. TNFα 
ale může být blokován vazbou na OPG, což je mechanismus, který osteoblasty chrání. 
Obr.: Schéma vzájemné interakce osteoblastů a osteoklastů 

 
Na celém procesu osteoresorpce/osteogeneze se podílejí další faktory: 
FGF-2 (fibroblasový růstový faktor 2) stimuluje tvorbu osteoklastů; tento účinek je 
blokován osteoprotegerinem (OPG) a inhibitory COX-2. Soudí se, že možná navozuje 
vznik mRNA-RANK-L v osteoblastech, a tím aktivuje diferencované osteoklasty  
k resorpční činnosti. Na druhé straně inhibuje diferenciaci osteoklastů. TGFβ stimuluje 
tvorbu a aktivitu osteoblastů, blokuje osteolýzu vyvolanou PTHrP (parathyrin related 
protein), zvyšuje tvorbu OPG, ale také stimuluje tvorbu osteoklastů. Do procesu zasahují 
intracelulární signály jako tyrosinové proteinkinasy (Src-tyrosin-kinasa), STAT (Signal 
Transducers and Activators of Transcription), kaspasy (a další enzymy), NF-κB.  
Poruchy tohoto spřažení vedou k nerovnováze mezi odbouráváním a novotvorbou, což 
způsobuje řadu chorobných stavů. Kupř. deficit Src-kinasy vede k poruše osteoresorpce  
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(nevytváří se zvrásněný okraj diferencovaných osteoklastů), převažuje aktivita 
osteoblastů (→ osteopetróza); blokáda Src-kinasy snižuje aktivitu osteoklastů a ještě 
ovlivňuje jejich tvorbu a přežívání.  Remodelaci podporuje parathyrin, thyroxin, růstový 
hormon a 1,25-dihydroxy-vitamin D; je naopak snižována kalcitoninem, glukokortikoidy. 
Poruchy vyváženosti mezi účinkem osteoblastů a osteoklastů při remodelaci skeletu 
mohou vést na jedné straně k osteoporóze na druhé k osteopetróze.  
Dosavadní studie molekulárně genetických analýz jedinců s osteoporózou a jejich rodin 
ukazují, že kostní matrix je kontrolována několika kandidátními geny s menšími vlivy na 
kostní denzitu (BMD) než jedním genem s dominatním účinkem. Gen pro receptor 
vitaminu D (VDR) se nachází v jaderné membráně buněk cílových tkání a po vazbě 1,25-
dihydroxycholekalciferolu je navozen jeho kalcemický účinek. V osteoblastech je 
především stimulována syntéza osteokalcinu. Gen pro estrogenový receptor umožňuje 
velmi důležitý účinek estrogenu na vyváženost remodelačních dějů v kostech, tj. účinek 
na kostní novotvorbu zajišťovanou osteoblasty a kostní resorpci danou činností 
osteoklastů. Snižování produkce estrogenů po menopauze má za následek převahu 
kostních ztrát, resorpci vápníku (demineralizaci kostní hmoty). Negativní vliv na BMD se 
sklonem k osteoporóze byl pozorován u osob s kompletní estrogenovou deficiencí 
způsobenou mutací genu pro jeho receptor. Gen pro interleukin 6 (IL-6), který reguluje 
tvorbu IL-6 v cílových buňkách, hraje důležitou roli při diferenciaci při vývoji 
hematopoetických prekurzorů v diferencované osteoklasty (účinek auto- i parakrinní). 
Není bez zajímavosti, že cytokiny  IL-6 a TNFα nehrají téměř žádnou roli při zvýšené 
kostní resorpci u metastatického postižení skeletu; naopak u pacientů s renální 
osteodystrofií mají klíčovou úlohu. Gen pro TGFβ je odpovědný za syntézu TGFβ 
osteoklasty, které jej secernují během procesu osteoresorpce do kostní matrix, kde 
lokálně působí na udržení rovnováhy mezi činností osteoblastů a osteoklastů.  
V souvislosti s remodelací kostní tkáně je zmiňována řada dalších působků jako je LIF 
(leukemia inhibitory factor) a onkostatin M (OSM), které mají vliv na syntézu kolagenu  
v osteoblastech a pravděpodobně i na tvorbu metaloproteinas (MMP) a jejich inhibitorů 
(TIMP), dále osteopontin, osteoprotegerin a jeho ligand (OPG-L) a faktor diferencující 
osteoklasty (ODF), řazené do superrodiny TNF a faktory stimulující kolonie makrofágů. 
Komplex OPG-L/ODF, produkovaný liniemi osteoklastů vykonává svůj biologický efekt 
prostřednictvím vazby na receptor ODAR a RANK. Biologická aktivita OPG-L/ODF je 
inhibována vazbou osteoprotegerinu s OCIF (osteoclastogenesis inhibitory factor). Zrání 
a funkce osteoklastů jsou tedy zřejmě determinovány hlavně relativním poměrem OPG-
L/ODF k OPG/OCIF v mikroprostředí kostní dřeně, při čemž změny tohoto poměru 
mohou způsobit ztrátu kostní hmoty u řady metabolických chorob, včetně deficience 
estrogenů nebo nadbytku glukokortikoidů. Regulace míry apoptózy je dalším 
mechanismem ovlivňující  počet a tím míru aktivity osteoklastů. Také radikál oxidu 
dusnatého (NO•) se rovněž významnou měrou podílí na kostní remodelaci, zejména jako 
mediátor cytokinů. 
Patologie remodelace kosti 
Kost je dynamická struktura, tvořená trvale osteoblasty a resorbovaná osteoklasty. 
Aktivita obou typů buněk  musí být pečlivě vyvážená. Když  resorpce převládá nad kostní 
novotvorbou, výsledkem je zeslabená, křehká kost, charakteristická pro osteoporózu. 
Naproti tomu u osteopetrózy není kost v dostatečné míře resorbována pro špatnou funkci 
osteoklastů. Vzniká vysoká kostní denzita, ale kost je přesto fragilní a nevytváří se kostní 
dřeň. Byla identifikována molekula, která byla nazvána CIC-7. Jde o protein specifického 
iontového kanálu, který „pumpuje“ protony (H+) ven z osteoklastů spolu s Cl- (pro 
zachování elektroneutrality). Tím vzniká v nejbližším okolí osteoklastů (resorpční plocha 
s četnými protruzemi) kyselé prostředí, nutné pro hydrolytickou funkci kyselých 
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hydrolas, rozpouštějících přilehlou kost. Defekt CIC-7 genu způsobuje infantilní maligní 
osteopetrózu. 
.  
Vztah mezi kostí a imunitním systémem 
  Bylo prokázáno, že aktivované T-lymfocyty mohou inhibovat vývoj osteoklastů 
zprostředkovaný stimulací cytokinem označovaným zkratkou TRANCE (TNF-related 
activation-induced cytokine), který patří do superrodiny tumorového nekrotizujícího 
faktoru. Nazývá se také RANKL (ligand pro RANK), OPGL (ligand pro osteoprotegerin) 
nebo ODF. Předpokládá se, že TRANCE a jeho dva receptory TRANCE-R  
a osteoprotegerin (OPG), hrají důležitou roli při vzájemném působení imunitního systému 
a buněk remodelujících kost. TRANCE je normálně exprimován na osteoblastech a 
aktivobvaných  
T-lymfocytech; naproti tomu jeho aktivující receptor (TRANCE-R) je na 
myelomonocytových buňkách, včetně osteoklastů a dendritických buněk, které jsou 
antigen-prezentujícími buňkami, nezbytnými pro iniciaci imunitní odpovědi 
zprostředkovanou T-buňkami. I když TRANCE a CD40-L se vzájemně ve své funkci 
překrývají (stimulace, aktivace a přežívání dendritických buněk), TRANCE je nezbytný 
pro specifickou antivirovovou odpověď T-buněk nezávislou na přítomnosti CD40. Kromě 
úlohy TRANCE při regulaci osteoklastů a dendritických buněk, je tento cytokin nutný 
pro morfogenezi lymfatických uzlin, dále reguluje funkci aktivovaných T-lymfocytů. 
TRANCE-receptor nemá vnitřní signalizační aktivitu, ale je spřažen se signalizační 
kaskádou pomocí TRAF-proteinů (TNF-receptor associated factor), a to s isomerem 
TRAF-6. Ten aktivuje NF-κB a INK (c-Jun N-terminální kinasa). TRAF 5 je také 
klíčovým faktorem pro aktivaci c-Src, která umožňuje přetrvávání aktivity kinasy Akt, 
což prodlužuje životnost osteoklastů. Aktivace c-Src vede také ke změnám v cytoskeletu  
osteoklastů, jejichž výrazem je zvrásnění membrány osteoklastů a vytvoření aktinového 
kruhu, což je nutné pro osteoresorpční funkci.  
Obr.: Schéma interakce imunitního systému s kostní resorpcí  
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Expresí TRANCE na aktivovaném T-lymfocytu dochází k navození masivní osteoresorpce pří 
různých zánětech. Děje se tak kupř. u osteoartritidy nebo u bakteriální periodontitidy. 
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Produkce lipopolysacharidu (LPS) a IL-1 při bakteriálním zánětu navozuje osteoklastogenezi 
s následnou osteoresorpcí v místě zánětu). Antivirový interferon γ může zabránit aktivaci  
T-lymfocytů a tím i aktivaci osteoklastogeneze zprostředkovanou TRANCE.  
Nádorová osteolýza 
Některé maligní nádory produkují substance, které narušují kost (osteolýza). Její 
mechanismus je schématicky znázorněn na  následujícím obrázku. 
Obr.: Účinek nádorových buněk na kostní resorpci 
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Buňky tukové tkáně 
- Adipocyty 
Tuková tkáň je tvořena adipocyty (tukové buňky), vytvářející velké vnitřní vakuoly obsahující 
triacylglyceroly. Jádro a zbytky cytoplasmy jsou stlačeny až k okraji. Tukové buňky patří  
k největším v lidském těle. Mají oválný (okrouhlý) tvar, jsou-li osamocené, nebo polygonální 
tvar, jsou-li nahromaděny. Jejich velikost se různí, v průměru však činí 50 µm. Vznikají  
z lipoblastů, odvozených od mesenchymu, podobně jako fibroblasty. Na rozdíl od nich mají 
schopnost tvořit tukové vakuoly a skladovat tak tuk (triacylglyceroly). Když tukové vakuoly 
splývají do jedné velké, tyto buňky se nazývají  unilokulární adipocyty, je-li vakuol více, pak 
se jedná o multilokulární adipocyty. Adipocyty slouží především jako energetická zásobárna. 
Kromě toho se podílejí na metabolismu dalších lipidových sloučenin. Některé z nich vytvářejí 
tzv. hnědý tuk, který je vyjádřen hlavně u hibernujících živočichů (ale též u člověka). Má 
význam pro tvorbu tepla, ocitne-li se organismus v chladu (důležité kupř. pro novorozence 
hned po narození). Chladový stres navodí vyplavení noradrenalinu, který aktivuje hormon-
senzitivní lipasu, která hydrolyzuje triacylglyceroly na mastné kyseliny a glycerol. Oxidací 
mastných kyselin s dlouhým řetězcem v mitochondriích vzniká energie. Ta se však nevyužije 
jako energie chemická, ale mitochondriální transmembránový protein - thermogenin - 
umožňuje zpětný tok protonů, přenesených dříve do intermediárního prostoru mitochondrií 
ATP-asovým systémem. V důsledku toho není energie generovaná tokem elektronů 
spotřebovávána na tvorbu ATP, ale je uvolněna ve formě tepla.  
Tuková buňka (adipocyt) tvoří rezervoár tělesné energie tím, že se expanduje nebo kontrahuje 
podle stavu energetické rovnováhy. Adipocyty při nadměrném příjmu postupně mění svoji 
velikost až do určité hranice, kterou je  1 µg hmotnosti. Po té dojde ke stimulaci diferenciace 
preadipocytů a dochází k produkci nových tukových buněk, kterých může přibývat 
neomezeně, takže jejich celkový počet v tukové tkáni stoupá. Jakmile  se však adipocyt 
vytvořil, je nesnadné, aby byl opět dediferencován. I když obézní jedinec ztrácí na hmotnosti, 
počet jeho tukových buněk zůstává stejný. Jeho adipocyty získávají postupně normální objem; 
při pokračující ztrátě na váze pak objem podnormální. 
Co způsobuje diferenciaci preadipocytu ve zralý adipocyt, není dosud úplně objasněno. Soudí 
se, že tento proces zahrnuje kaskádu transkripčních dějů, které vrcholí expresí aktivovaného 
receptoru-γ pro proliferaci peroxisomů (PPARγ = peroxisome proliferator-actived receptor-
gamma) a dále CCAAT/enhancer binding protein-alpha (C/EBPα). PPARγ je nukleární 
receptor, který řídí expresi nejen genů pro diferenciaci preadipocytů na zralé adipocyty, ale 
též genů regulujících ukládání lipidů nebo senzitivitu buněk vůči působení insulinu. Tento 
receptor je aktivován mastnými kyselinami i jejich  metabolity a prostaglandinem J2. Kromě 
toho existují též syntetické ligandy a agonisti tohoto receptoru jako jsou thiazolidindiony, 
nesteroidní protizánětlivé léky. Na diferenciaci preadipocytu na zralý adipocyt nebo na 
udržení  preadipocytu v nediferencovaném stavu  se podílí řada dalších faktorů jako je 
komunikace buňka-buňka nebo buňka a extracelulární matrix. Mezi inhibitory diferenciace 
patří regulační molekula označovaná jako Pref-1. Je výrazně exprimována na plasmatické 
membráně preadipocytů, zasahujíc do extracelulární matrix doménou se 6 opakovanými 
sekvencemi EGF. Chybí na zralé tukové buňce. Dexamethason inhibuje transkripci Pref-1  
a tedy podporuje adipogenezu.   
Adipocyt však není pouze pasivním příjemcem a výdejcem tukových zásob, ale buňkou, která 
je aktivní v sekreci řady členů cytokinové rodiny jako je leptin, TNFα, interleukin 6 a další; 
podílí se cytokinovými signály na periferním ukládání energetických zdrojů, na mobilizaci  
a spalování triacylglycerolů, tedy na udržování energetické homeostáze organismu. Existence 
sítě signálních drah tukové tkáně, hierarchicky uspořádané, představuje metabolický 
repertoár, který umožňuje adaptaci organismu na široké spektrum různých metabolických 
podnětů jako hladovění, stres, infekce a krátkodobé periody nadměrného přívodu nutriční 
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energie.  
Poznámka:  
Déletrvající nadměrný přívod nutriční energie vede k obezitě. Je to nejčastější metabolická choroba charakteru 
světové epidemie. Obezita je multifaktoriální onemocnění, definované zmnožením tělesného tuku, které vzniká 
vlivem pozitivní energetické bilance u geneticky predisponovaných jedinců. Většina obezit má charakter 
polygenní a vzniká v důsledku vzájemné interakce prostředí jak s geny přispívajícími ke vzniku obezity 
(obezitogenní), tak s geny, které chrání před manifestací obezity (leptogenní). V současnosti je známo asi 250 
genů, které jsou vázány k fenotypovým charakteristikám obezity nebo souvisejí s jejím rozvojem. Tyto genetické 
faktory ovlivňují: (a) klidový i postprandiální energetický výdej a spontánní pohybovou aktivitu, (b) schopnost 
spalovat tuky, (c) energetický příjem působením na regulační centra v hypothalamu, která nastavují hodnotu 
tělesné hmotnosti, (c) výběr a preferenci stravy a návyk k ní. 
 Lipogeneze je stimulována dietou s vysokým obsahem sacharidů a je inhibována polynenasycenými mastnými 
kyselinami a hladověním. Tyto účinky jsou částečně zprostředkovávány hormony: inhibičně působí růstový 
hormon a leptin, stimulačně insulin.  Leptin je   proteohormon o Mr= 16 000 patřící do rodiny hematopoetických 
cytokinů, který je produktem OB–genu na chromosomu 7q31.3, a který hraje klíčovou úlohu v regulaci tělesné 
hmotnosti. Je produkován diferencovanými adipocyty. Hlavním faktorem určujícím hladinu cirkulujícího leptinu 
je množství tukové tkáně. Koncentrace stoupá s indexem tělesné hmotnosti BMI = [hmotnost(v kg)]/[výška 
v m)]2 nebo s podílem tělesného tuku. I malé variace v množství tělesného tuku mají za následek výrazné rozdíly 
v hladině leptinu – od 0,03 µg/l u anorektických pacientů až po hodnoty  > 100 µg/l u extrémně obézních 
jedinců. Hladina leptinu vykazuje závislost na věku (až do 20ti let). Biologický účinek leptinu je zprostředkován 
leptinovým receptorem (OB–R), který patří do rodiny receptorů cytokinů třídy I. Leptin působí snížení příjmu 
potravy (u pokusných zvířat) a zvýšený výdej energie, včetně thermogeneze. Kromě toho leptin ovlivňuje řadu 
endokrinních systémů. Tento účinek je zprostředkován působením na hypothalamus, a to na produkci 
neuropeptidu Y (NPY) – leptin potlačuje expresi a sekreci NPY, který je stimulátorem příjmu potravy a reguluje 
řadu hypofyzárních hormonů. Velmi zjednodušeně řečeno, leptin představuje signál z tukové tkáně, kterým je 
informován organismus o zásobě energie uskladněné v tukových depot. Zvýšená exprese leptinu u obezity je 
důsledkem chronického hyperinsulinismu a zvýšeného obratu kortisolu. Hladovění vede ke snížení leptinu, což 
se přisuzuje poklesu insulinu a účinku katecholaminů, které snižují expresi leptinu. Vzestup leptinu také nastává 
asi 4-7 h po jídle. Důležitou funkcí leptinu je schopnost vytvářet zásoby triacylglycerolů v adipocytech, zatímco 
ukládání do non-adipocytů je omezeno. Exces triacylglycerolů v non-adipocytech vede k poruchám funkcí 
buněk, ke zvýšené tvorbě ceramidu, což navozuje lipotoxicitu a lipoapoptózu prostřednictvím radikálu NO.. 
Skutečnost, že obsah triacylglycerolů v non-adipocytech se udržuje normálně ve velmi  úzkých hranicích, bez  
ohledu na nadměrný přívod energie, zatímco obsah tuků v adipocytech je v souhlase se systémem homeostáze 
mastných kyselin v netukových tkáních. Je-li leptin deficientní nebo receptory leptinu dysfunkční, obsah 
triacylglycerolů v tkáních jako je kosterní sval, pankreatické ostrůvky, myokard se může zvýšit 10 -50krát, což 
ukazuje, že leptin je důležitý pro homeostázu intracelulárních triacylglycerolů, Přetížení buněk kosterního 
svalstva, kardiomyocytů nebo pankreatických ostrůvků respektive insulinorezistence vedou k lipotoxickému 
poškození myokardu a adipogennímu diabetu typu 2. Tomu může být zabráněno podáváním antisteatózových 
preparátů jako je troglitazon.   
Endokrinní příčiny obezity 
Některé endokrinní poruchy jsou spojeny s nahromaděním tukové tkáně a obezitou. Patří sem 
hypothyreóza, akromegalie, Cushingův syndrom, hyperprolaktinemie (ta bývá přičítána 
obezitě po porodu). Deficience růstového hormonu a hypogonadismus bývá spojen 
s adipozitou, ale nikoliv nutně s obezitou. Diabetes mellitus typu 2, který je také často sdružen 
s obezitou, mají pravděpodobně stejné genetické predispoziční faktory. Zvýšená rezistence na 
insulin a abdominální forma obezity jsou součástí tzv. Reavenova metabolického syndromu 
(syndrom X). Jde o asociaci několika rizikových faktorů, jejímž podkladem je zřejmě 
insulinová rezistence sdružená s obezitou, hypertenzí, hypertriacylglycerolemií, 
hyperglykemií, ke kterým přibyly další jako  hyperurikemie, hirzutismus, dále poruchy 
krevního srážení a fibrinolyzy, mikroalbuminurie a vznik tzv. malých LDL částic;  důležité je, 
že všechny tyto známky se spojují s vývojem  předčasné aterosklerózy. Metabolický syndrom 
a jeho příčiny však nelze chápat jako projev opotřebení nebo stárnutí, ale je založen na 
geneticky disponovaném terénu.  
Leptin je klíčový hormonální regulátor energetické bilance tím, že působí prostřednictvím 
neuronů v hypothalamu snížení chuti přijímat potravu (systematické podávání leptinu myším 
navozuje anorexii). Předpokládá se, že se tak děje aktivací fosfatidylinositol-3-OH kinasy 
[PI(3)K], která dále aktivuje transkripční faktor STAT3. Defektní aktivace PI(3)K  
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v hypothalamových neuronech může snižovat schopnost leptinu podporovat úbytek hmotnosti 
u obézních jedinců. Farmakologické inhibitory PI(3)K-aktivity, jako je LY294002  
a wortmannin, blokují leptinovou aktivitu in vitro.  
Melanokortinové receptory pro hormon stimulující melanocyty (α-MSH) také snižují chuť 
přijímat potravu, ale jiným mechanismem: prostřednictvím cAMP a proteinkinasy A.  
Pankreatický insulin, podobně jako leptin, působí jako aferentní signál pro hypothalamus  
a účastní se tak regulace množství tělesného tuku. Rezistence hypothalamu na tento účinek 
insulinu je obvykle sdružena s obezitou. Insulinem stimulovaná aktivace PI(3)K v periferních 
tkáních (nehypothalamových) je u obézních pacientů rovněž porušena. 
Orexiny (hypokretiny) představují rodinu hypothalamových peptidů, které se účastní 
mechanismu iniciace spánku a chování vzhledem k příjmu potravy; orexin A podporuje 
příjem potravy prostřednictvím aktivace OX1 receptoru; orexin B aktivuje OX2; oba 
receptory mají vliv na stav bdění; OX2 je inhibičním autoreceptorem  na neurony obsahující 
orexin.  
Ghrelin 
Grehlin je další faktor, který ovlivňuje rovnováhu mezi příjmem  a výdejem energie. Původně 
byl objeven jako scházející článek v kontrole sekrece růstového hormonu, a to jako endogenní 
ligand pro nový sekretogenní receptor růstového hormonu (GH). Ghrelin je produkován 
v somatotrofních buňkách předního laloku hypofýzy a v neuronech hypothalamu; spolu 
s uvolňujícím hormonem růstového hormonu (GHRH) je nejmocnějším stimulem pro sekreci 
GH. Kromě této funkce však působí jako orexogenní (podněcující chuť k jídlu) signál 
z gastrointestinálního ústrojí pro mozek. Ghrelin je exprimován hlavně v neuroendokrinních 
buňkách žaludečního fundu, odkud je vylučován do krevní cirkulace. Plasmatická hladina 
progresivně stoupá při hladovění a klesá na minimum několik hodin po jídle. Aplikace 
ghrelinu v pokuse na zvířeti navozovala hyperfagii s následným vývojem obezitzy. Tento 
efekt spolupůsobí při účinku dvou dalších orexogenních peptidů: NPY (neuropeptid Y)  
a AGRP (agouti-related protein). Ghrelin tedy diriguje adaptaci na hladovění v chování,  
v metabolismu a v reakcích  trávicího ústrojí a projevy odstraňuje poté, když došlo 
k nasycení. V průběhu hladovění kombinace sníženého insulinu a zvýšené sekrece růstového 
hormonu podporuje hydrolýzu zásobních triacylglycerolů a využívá ke krytí energie mastných 
kyselin. Hlad a chuť  k jídlu jsou podněcovány poklesem cirkulujícího leptinu a insulinu. Oba 
faktory snižují chuť k jídlu chuť k jídlu centrálním účinkem inhibicí NPY v neuronech 
nucleus arcuatus a zvýšením koncentrace ghrelinu. Využití těchto nálezů při léčení obezity 
nebo nádorové kachexie je ve stádiu výzkumu.  
Poznámka 

Farmakoterapie obezity byla považována za krátkodobou pomoc pacientům, než se naučí 
potřebným návykům a nadále pak již sami dokáží natrvalo udržet optimální hmotnost. 
Takové očekávání se nevyplnilo a nejrůznější „programy rychlého hubnutí“ zcela selhaly. 
Obezitu je třeba léčit dlouhodobě, stejně jako kterékoli chronické onemocnění. Dlouhodobě 
užívané léky jsou prostředkem, který pacientům pomáhá udržet správný dietní režim a 
celkovou životosprávu. Jsou 2 základní kategorie schválených léčiv pro terapii obezity: (1) 
Léky snižující chuť k jídlu (anorektika) jako je fentermin nebo mazindol a sibutramin, (2) 
Léky inhibující hydrolýzu a absorpci tuků ve střevě, jako je orlistat. Ale pouze sibutramin a 
orlistat jsou vhodné pro dlouhodobou léčbu. Nutným předpokladem je však zachování 
dietního režimu. Třetí skupinou léků jsou preparáty zvyšující energetický výdej; zatím však 
ve stadiu zkoušení. Potravinová doplňky a „přírodní  přípravky“ jsou hojně reklamou 
doporučovány, ale jejich účinnost byla jen málokdy potvrzena hodnověrnými studiemi. 

Obezita jako chronický systémový zánět o slabé intenzitě 
Je to nová hypotéza o vzniku obezity. Vychází ze skutečnosti, že obézní děti i dospělí mají 
zvýšenou hladinu C-reaktivního proteinu, interleukinu 6, TNFα i leptinu, o nichž je známo, že 
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jsou markery zánětu. Mají blízký vztah k rizikovým faktorům kardiovaskulárních 
onemocnění. Vysvětluje to též zvýšené riziko diabetu, srdečních chorob a dalších chronických 
onemocnění u jedinců s nadváhou. Složitá interakce mezi několika neurotransmitery jako je 
dopamin, serotonin, neuropeptid Y, leptin, acetylcholin, hormon koncentrující melanin, 
ghrelin, oxid dusnatý, cytokiny, insulin a insulinové receptory v mozku v konečné fázi 
regulují a určují  příjem potravy, Děti kojené mateřským mlékem po dobu delší než 12 měsíců 
nebývají obézní. Mateřské mléko je bohaté na vícenenasycené mastné kyseliny s dlouhým 
řetězcem (PUFA) a mozek je zvláště bohatý na tyto kyseliny. PUFA inhibují produkci 
prozánětlivých cytokinů a podporují nárůst insulinových receptorů v různých tkáních, stejně 
jako účinek insulinu a určitých neurotransmiterů. PUFA podporují tvorbu kostních 
morfogenních proteinů, které se podílejí na neurogenezi, atím hrjí důležitou úloho při vývoji 
mozku a jeho funkcí. Předpokládá se, že vznik obezity může být důsledkem nedostatečného 
kojení, což má za následek marginální deficienci PUFA v době kritického vývoje mozku. To 
může být příčinou nerovnováhy ve strutuře, funkci a zpětnovazebným mechanismem účinku 
něterých neurotransmiterů a jejich receptorů; v konečném důsledku to vede k poklesu počtu 
dopaminových a insulinových receptorů v mozku. Tělesné cvičení podporuje tonus 
parasympatiku, má protizánětlivý účinek, zvyšuje mozkový acetylcholin a dopamin, což 
snižuje chuť k jídlu. Acetylcholin a insulin inhibují produkci prozánětlivých cytokinů  
a vykonávají negativní zpětnovazebný efekt na postprandiální inhibici příjmu potravy, 
částečně regulací účinku leptinu. Statiny, látky vázající se na γ-receptor aktivovaného 
prliferátoru peroxisomů, nesteroidní protizánětlivé léky, kojenecká mléčná výživa obohacená 
o PUFA i podávání samotných PUFA, to vše potlačuje zánět a působí to proti vzniku obezity.                                                                                                                               
 
 6.12. Buňky s endokrinní sekrecí 
 
• Ostrůvkové buňky pankreatu 
   Langerhansovy ostrůvky u dospělého člověka měří 100-200 µm v průměru a obsahují  
4 hlavní a 2 minoritní typy buněk. Mezi hlavní typy patří β-buňky (secernují insulin),  
α-buňky (secernují glukagon), δ-buňky (obsahují somatostatin) a PP-buňky (obsahují 
pankreatický polypeptid);  mezi minoritní buňky patří D1-buňky (produkují vasointestinální 
peptid, VIP) a enterochromafinní buňky (tvoří serotonin).  

- B-buňky (β-buňky) 
   Tvoří 70% ostrůvkových buněk. Syntetizují preproinsulin, který se mění v Golgiho 
aparátu na proinsulin a je secernován jako insulin. Vytvořený insulin je skladován  
v sekrečních granulích, z nichž je secernován do krevního oběhu na základě řady stimulů. 
Hlavním fyziologickým stimulem je hladina glukosy v krvi. Glukosa se dostává do   
β-buněk pomocí specifického na insulinu nezávislého glukosového transportního proteinu 
- GLUT-2. Sekrece insulinu z β-buněk je bifazický proces: V první rychlé fázi je insulin 
ihned uvolněn z pohotovostní zásoby v granulích; když sekreční stimulus trvá, následuje 
druhá, opožděná a protrahovaná fáze, zahrnující též aktivaci syntézy insulinu. Na sekreci 
insulinu se podílejí další faktory: influx Ca2+, α-adrenergní působky, cAMP a GLP 
(glukagon-like peptide); jiná agens jako střevní hormony, některé aminokyseliny (leucin, 
arginin) a dále sloučeniny na bazi sulfonylmočoviny stimulují pouze sekreci, nikoliv 
syntézu.  
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Obr.: Schéma syntézy a sekrece insulinu β-buňkami 
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Absolutní nebo relativní nedostatek insulinu je příčinou patologického stavu diabetes 
mellitus. Rozeznávají se dvě hlavní formy: typ 1 (dříve insulindependentní, IDDM)  
a typ 2 (noninsulindependentní, NIDDM).  
Typ 1 (DM1), (IDDM) 
Na patogeneze diabetu typu 1 se podílejí enviromentální a genetické faktory stejně jako 
protilátky proti ostrůvkovým buňkám. Začíná jejich nahromaděním v pankreatických 
ostrůvcích nebo pankreatických drenážních uzlinách. Tyto buňky pod vlivem různých 
faktorů vykonávají buď funkce regulační nebo efektorové. 
Poškození (usmrcení) β-buněk při autoimunitní inzulitidě zprostředkované efektorovými 
T-buňkami se odehrává ve 3 fázích: (1) Interakce mezi efektorovými buňkami  
a β-buňkami s předcházejícím rozpoznáním antigenu a nastolením kontaktu buňka-buňka, 
(2) Příprava efektorové buňky k sekreci letálních substancí, (3) Přímá a nepřímá 
destrukce β-buněk „zabíječskými“ buňkami (NK-buňky). 
Hlavním efektorovým systémem u pacientů s insulitis je cytotoxická reakce proti  
β-buňkám, která bývá provázena přítomností různých autoprotilátek proti intracelulárním 
ostrůvkovým antigenům (anti IAA, anti GAD65). Většina  T-lymfocytů rozpoznává 
antigeny asociované s molekulami MHC I. třídy na β-buňkách prostřednictvím  
Tc-receptorů (TcR). Cytotoxicita NK-buněk je realizována vazbou  TcR na IgG-
protilátky na povrchu β-buněk (ale i bez nich). Po napojení T-lymfocytů na β-buňky 
dochází k jejich aktivaci, vrcholící  tvorbou sekrečních granul s cytolysiny, k jejich 
exocytóze a uvolnění porinů, které za přítomnosti Ca2+ polymerizují na polyporiny. Ty 
pak vytvářejí na β-buňkách transmembránové tunely, jimiž pronikají mediátory 
navozující zánik cílových buněk. Nepřímý destrukční účinek má jednak interleukin 1 
uvolňovaný z T-lymfocytů a aktivovaných makrofágů, jednak TNFα, který specifický 
účinek IL-1 potencuje. Účinek IL-1 je bimodální: Nízké koncentrace stimulují transkripci 
mRNA kódující syntézu preproinsulinu, ale inhibují produkci insulinu indukovanou 
glukosou. Naopak vyšší koncentrace působí opačně a navozují cytotoxicitu. 
Mechanismus účinku IL-1 se děje prostřednictvím reaktivních forem kyslíku a dusíku. 



 

 

 

166 

Nejnověji se soudí, že aktivaci autoreaktivních T-buněk napomáhá též přenos mateřských 
protilátek proti ostrůvkovým antigenům.  
Předpokládá se, že některé T-lymfocyty se specifitou vůči ostrůvkovým autoantigenům 
uniknou procesu negativní selekce v thymu; jejich eliminace totiž odvisí od avidity  
a některé jejich antigeny nemusí být dostatečně exprimovány. Tento netolerovaný soubor 
může být z počátku naivní a neaktivovaný, a to až do doby, kdy kombinací 
enviromentálních a genetických faktorů k aktivaci autoreaktivních T-buněk dojde. 
Destruující vliv na β-buňky má však pouze podtyp agresivních (efektorových) 
autoagreasivních T-buněk; podtyp regulujících autoagresivních T-buněk navodí pouze 
benigní, nediabetickou insulitidu. Ukazuje se, že důležité je přetrvávání 
protiostrůvkových autoprotilátek po narození. Přechodné nahromadění těchto protilátek, 
které vymizí do 8 měsíců po narození, nevede k diabetu typu 1, a naopak přetrvávání 
autoprotilátek po této době je značným rizikem (27-100%) pro rozvoj DM1. Soudí se, že 
diabetes raného dětství může být autoprotilátkami iniciován; naproti tomu pozdější 
výskyt je vyvolán vnějšími faktory; na vzniku latentního autoimunitního diabetu 
dospělých (LADA) se podílí ještě dysfunkce β−buněk.  
Obr.: Schéma patogeneze diabetu typu 1 
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Typ 2 (DM2), (NIDDM) 
Je charakterizován především rezistencí k insulinu. Její mechanismus byl zatím objasněn 
jen částečně. Příčinou může být porucha receptoru pro insulin na cílových buňkách. Ale 
mutace genu pro insulinový receptor byly prokázány pouze u 1 % pacientů s NIDDM. 
Porucha proto vzniká především až za receptorem, v průběhu intracelulární signální 
transdukce. 
Insulinová signalizace má klíčovou úlohu v regulaci koncentrace glukosy v krevní 
cirkulaci a uvnitř buněk. Insulin se váže na svůj receptor, což vede k autofosforylaci 
β−podjednotky tohoto receptoru. Další krok je fosforylace tyrosinu v IRS-1 (substrát 
insulinového receptoru); aktivovaný IRS-1 pak fosforyluje SH2-doménu faktoru Shp2, 
což je tyrosin-fosfatasa, a dále SH3-doménu adaptorové molekuly Grb2. Aktivovaný 
Grb2 dá vzniknout faktoru Sos1; to má za následek Ras-signalizaci a transkripci 
příslušných genů. IRS také aktivuje fosfoinositid-3-kinasu (PI3K) prostřednictvím její 
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SH2-domény. To vede ke zvýšení koncentrace fosfoinositol-3,4-bisfosfátu (PIP2)  
a fosfoinositol-fosfátu (PIP) a následnou aktivaci fosafatidylinositol-fosfát dependentní 
kinasy-1 (PDK-1), což dále vede k aktivaci Akt/PKB. Jedním z konečných efektů je 
translokace glukosového transportéru (GLUT4) z cytoplasmatických vezikulů do buněčné 
membrány.  
Obr. :Intracelulární transdukce insulinového signálu 
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Porucha citlivosti k insulinu může vzniknout i jinde, než v postreceptorové signalizační 
kaskádě. Z tohoto hlediska je významná asociace DM2 s obezitou, která také souvisí 
s insulinovou rezistencí. To ukazuje na možnost aktivní účasti adipocytů a jejich 
nejdůležitšjších cytokinů -  leptinu a rezistinu. 
Základní léčebnou strategií je snížit potřebu insulinu úpravou diety a zvýšením fyzické aktivity. 
Farmakologicky je využíváno několika možností: 
(a) Aplikace sekretagog (stimulace sekrece insulinu β-buňkami) deriváty sulfonylurey nebo deriváty 

kyseliny benzoové (kupř. repaglimid). U 7 – 10 % pacientů je však toto léčení neučinné a je nutné začít 
s podáváním exogenního insulinu. 

(b) Léky zlepšující účinnost endogenního insulinu („insulin sensitizers“) jako jsou biguanidy (metformin) 
a nově thiazolidindiony (troglitazon, rosiglitazon, pioglitazon). Metformin zvyšuje citlivoat tkání vůči 
insulinu pravděpodobně potlačením glukoneogeneze v hepatocytech. Biguanidy obecně jsou 
charakterizovány jako „euglykemizující léky“ – snižují glykemii, ale protože současně nezvyšují 
tvorbu a sekreci insulinu, nezpůsobují hypoglykemii. Thiazolidondiony snižují glykemii zlepšením 
utilizace glukosy periferními tkáněmi; váží se na nukleární receptor PPARγ (Peroxisome Proliferator-
Activated Receptor), který reguluje expresi genů ovlivňujících citlivost buněk vůči insulinu, 
pravděpodobně prostřednictvím rezistinu. Podávání troglitazonu vedlo u některých pacientů 
k vážnému poškození jater.  

(c) Inhibitory střevní glukosidasy (askarbosa) nebo lipasy (orlistat), které omezují vstřebávání cukrů resp. 
tuků z potravy. 

 
• Endokrinní buňky thyreoidey 

Štítná žláza má 2 typy endokrinních buněk: (1) Folikulární buňky (tvoří thyreoglobulin 
 a jeho deriváty), (2) Parafolikulární  neboli C-buňky (tvoří kalcitonin).  
- Folikulární buňky thyreoidey 
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Vystýlají folikuly neboli aciny, jejichž vnitřek obsahuje tzv. koloid, což je 
vysokomolekulový glykoprotein - thyreoglobulin, obsahující peptidové sekvence 
thyroxinu (T4) a trijodthyroninu (T3); thyreoglobulin je receptorem anorganického 
iodidu. Folikulární buňky mají normálně kuboidní tvar (asi 15 µm), který se mění při 
stimulaci thyrotropinem (TSH) na cylindrický. Z apexu folikulární buňky vystupují 
četné mikrovilli do koloidu. Výrazně zobrazené endoplasmatické retikulum je 
osazeno mikrosomy, vytváří síť mikrotubulů obsahujících prekurzor thyreoglobulinu. 
Sacharidová komponenta je připojována k thyreoglobulinu v Golgiho aparátu  
Stimulace TSH má za následek zvětšení Golgiho aparátu, tvorbu pseudopodií na 
apikální straně a vznik kapének obsahujících thyreoglobulin a secernovaných do 
lumen folikulu.  
Syntéza a sekrece thyreoidálních hormonů  má 4 po sobě následující kroky, 
regulované TSH: (1) Aktivní transport iodidového aniontu do buňky, zprostředkovaný 
Na+/I--symporterem. Transport I- do buňky výrazně převyšuje (25 až 500krát) jeho 
volnou difuzi z buňky. Potřeba energie (ATP) odvisí od oxidačního metabolismu 
žlázy. (2) Oxidace I- na vyšší valenční formu za účasti thyreoidální peroxidasy (TPO), 
která umožňuje jodaci tyrosylových zbytků v peptidu thyreoglobulinu. Jodace se děje 
na rozhraní mezi povrchem buňky a koloidem. Prekurzory jsou peptidy  
s monojodtyrosinem (MIT) a dijodtyrosinem (DIT). Nově syntetizovaný 
thyreoglobulin má m. hm. kolem 660 000 a je exocytózou secernován do lumen.  
(3) V třetím kroku jodtyrosiny podléhají kondenzační oxidaci, katalyzovanou pomocí 
TPO, za vzniku jodthyroninů: thyroxinu (T4) a trijodthyroninu (T3). Do krevní 
cirkulace jsou uvolňovány vlastní hormony (T3, T4) a jen malé množství 
thyreoglobulinu. Většina thyreoglobulinu zůstává ve folikulech jako zásoba vehikula 
pro hormony. Uvolnění aktivních hormonů do cirkulace zahrnuje pinocytózu  
s tvorbou kapének, které fuzují s lyzosomy (fagolyzosom), kde dochází k hydrolýze 
thyreoglobulinu za účasti proteinas. (4) Posledním krokem je  vyplavování volného T4 
a T3 do krve. Zdrojem endogenního thyroxinu je pouze štítná žláza, zatímco 
trijodthyronin je v ní tvořen pouze z 20 %; zbytek vzniká extraglandulárně 
enzymovou dejodací thyroxinu jodu v poloze 5′. Neaktivní jodotyrosiny, uvolněné 
hydrolýzou z thyreoglobulinu, jsou baveny atomů jodu intrathyreoidální jodotyrosin-
dehalogenasou. Většina uvolněného jodu je využita při nové syntéze hormonů; jen 
malá část opouští štítnou žlázu; za některých patologických podmínek se toto 
množství znatelně zvyšuje.  
Poznámka: Thyreoidea je schopna koncentrovat i jiné monovalentní anionty jako je kupř. radioaktivní 
isotop technecia [99mTc] ve formě pertechnetátu sodného. Na rozdíl od jodidu je pertechnetát jen málo 
vázán na organické sloučeniny; jeho trvání ve štítné žláze je krátkodobé a vzhledem k  jeho poločasu, 
se stává vhodným radionuklidem pro zobrazení štítné žlázy scintilačním skenováním. 
Metabolické reakce při syntéze thyreoidálních hormonů jsou inhibovány některými 
látkami, tzv. strumigeny (perchlorát, thiokyanát), které brzdí tvorbu hormonů přímo 
nebo nepřímo stimulací sekrece TSH, což vede ke vzniku strumy. Perchlorát a 
isothiokyanát potlačují dodávku jodu inhibicí transportu do folikulární buňky; vysoká 
dodávka jodu, která umožní zvýšení volné difuze, tento efekt zruší. Účinek 
antithyreoidálních agens jako jsou léky na bazi derivátů thiomočoviny nebo 
merkaptoimidazolu je složitější: Tyto látky inhibují počáteční oxidaci jodidu (vazbu 
na organické sloučeniny), snižují poměr DIT/MIT a blokují velmi účinně přeměnu 
jodtyrosinů na hormonálně aktivní jodthyroniny; přitom inkorporace jodu do 
organických molekul je ovlivněna minimálně. Strumigenní účinek thiourey proto 
nemůže být eliminován vysokými dodávkami jodu. Vysoká dávka jodu blokuje 
přechodně organickou vazbu jodu a kopulační reakce (Wolffův a Charcottův efekt), 
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ale protrahované podávání jodu způsobuje potlačení syntézy hormonů s rozvojem 
strumy, s projevy nebo bez projevů hypothyreoidismu. 
Obr.: Hlavní kroky biosyntézy thyreoidálních hormonů a jejich regulace 
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7.  Buňky jako součást tkání 
          Buňky různých tkání se liší výrazně v rychlosti i způsobu své obnovy. Na jedné straně 
extrému jsou buňky nervové, které zůstávají v tkáni bez výměny po celý život a na druhé 
straně jsou to kupř. buňky sliznice střevní (enterocyty), které jsou obnovovány v několika 
dnech. Mezi nimi stojí kupř. buňky kostní tkáně, jejichž obnova se děje u člověka během  
10 let. Kost je v průběhu kostní remodelace pomalu resorbována osteoklasty, vzniklých 
diferenciací makrofágů, zatímco jiný druh buněk – osteoblasty, diferencované z fibroblastů, 
vytvářejí novou kostní hmotu. Jiný příklad: Nové erytrocyty se tvoří průběžně v kostní dřeni  
a jsou vyplavovány do krevní cirkulace, kde přežívají plníce svoji funkci přenašeče 
vzdušného kyslíku asi 120 dní. Vnější vrstva kůže se obnovuje postupně během 2 měsíců. 
Život organismu závisí na tomto obnovování různých buněk. Dojde-li k zástavě dělení buněk, 
kupř. po vysoké dávce ionizujícího záření, obnova buněk ustane a organismus, je-li proces 
nevratný, zahyne.  
Některé typy buněk, které podléhají průběžné obnově, po úplné diferenciaci se již nemohou 
dělit a mluvíme zde o terminální diferenciaci. Jsou to kupř. erytrocyty, povrchové buňky 
epidermis nebo pohárkové a absorbující buňky sliznice střevní. Mnoho takových druhů buněk 
se generuje ze zásoby prekursorových buněk, zvaných buňky kmenové. které jsou v příslušné 
tkáni stále k dispozici, nejsou terminálně diferencovány, mohou se dělit (bez omezení, 
respektive do konce života organismu) anebo dle potřeby organismu se začít diferencovat.  
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Obr. : Osudy kmenové buňky po dělení 
  

 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
Hlavním úkolem kmenových buněk není terminální diferenciace, ale dělit se a teprve na 
příslušný signál se diferencovat dle potřeby organismu. Kmenové buňky, i když jsou 
determinovány pro určitou tkáň, jsou pluripotentní tj. diferencují se z nich různé typy buněk 
v dané tkáni.  
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Obr. : Příklad diferenciace krvetvorné pluripotentní (kmenové) buňky  

 
 

 
 
 
Buňky ve vícebuněčných organismech (jako je člověk) potřebují mít pro své setrvávání  
a obnovování signály od jiných buněk organismu. Jakmile je nemají (tj. nejsou potřebné pro 
organismus), zanikají. 
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Otázky 
 
1. Která tvrzení jsou správná a která nesprávná? 
    A. Mutace, které vzniknou v průběhu meiózy nejsou přenášeny na další generaci 
    B. Vajíčka a spermie živočichů mají haploidní genom 
    C. V průběhu meiózy jsou chromosomy rozděleny tak, že každá dceřiná buňka dostává  
          pouze jednu kopii odkaždého z odlišných chromosomů.  
    D. Vytvářet haploidní gamety při rozmnožování je pro diploidní organismy nevýhodné. 
 
    Odpovědi: 
     A. Nesprávně. Mutace mohou být přenášeny v průběhu meiózy do té doby, než způsobí  
           vznik neživataschopných gamet.  
     B. Správně 
     C. Správně 
     D. Nesprávně 
 
2. Která tvrzení jsou správná ? 
     A. Koncentrační gradient H+ mezi lumen žaludku a cytosolem parietální buňky může  
          být vyšší než 106.  
     B. Koncentrační gradient H+ mezi oběma výše uvedenými kompartmenty může být  
          maximálně tisícinásobný. 
     C. Omeprazol užívaný k potlačení kyselé žaludeční sekrece působí na protonovou  
           pumpu v parietálních buňkách zaludeční sliznice jako kompetitivní inhibitor. 
     D.  Antidiuretický účinek adiuretinu spočívá ve zvýšení propustnosti apikální membrány 
            buněk dolního segmentu nefronu pro vodu. 
      E.  Familiární nefrogenní diabetes insipidus je zůsoben mutacemi v genu pro  
            arginin-asopresin. 
 Odpovědi: 
       A. správně, B. nesprávně,  
       C. nesprávně (působí jako sebevražedný substrát, naváže se trvale na aktivní 
centrum  
                              ATP-asy a tím ji trvale blokuje) 
       D. správně 
       E. nesprávně (familiární diabetes insipidus je způsoben mutacemi v receptoru pro 
AVP  
                              - AQPR2) 
                                          
4. Osteoklasty vznikají (vyber správné)  

A. Z fibroblastů 
B. Z prekurzorů mononukleárních fagocytů 
C. Z osteoprogenitorových buněk 
D. Z promyeloblastů 

 
    Odpovědi: 
                   A. nesprávně; B. správně, C. nesprávně, D. nesprávně 
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5. Proč mohou ligandy jakou jsou hormony štítné žlázy, aktivní formy vizaminu D nebo  
    retinová kyselina přijímat buněčné receptory steroidních hormonů (Co je pro tyto  
    ligandy a steroidní hormony společné) ?  
    
   Odpověď: Ligandy těchto látek mají určitou část molekuly podobnou struktuře steroidních  
                      hormonů (glukokortikoidy, mineralokortikoidy): Hormony štítné žlázy mají dva 
                      sdružené fenolické cykly, aktivní vitamin D (1,25-dihydroxycholekalciferol) má  
                      v molekule sterolový cyklus; retinová kyselina obsahuje šestičlenný kruh  
                      podobající se A-cyklu steroidního jádra a dva isoprenové zbytky v postranním  
                      řetězci.  
                      Ligandy se váží na třídu intracelulárních receptorů, která má ligand-dependentní  
                       transkripční faktory a receptory jak pro steroidy tak pro nesteroidní hormony.  
                       Po vazbě s příslušným ligandem tyto receptoy homo- nebo heterodimerizují  
                       (s RXR = retinoid X-receptor); tento receptor se váže specificky na hormon- 
                       odpovídající element DNA. Doména pro vazbu na DNA (DNA-response  
                       element) má u této nadrodiny receptorů význačnou homologii.  
. 
 
6. Proč potřebují mitochondrie tak vysoký obsah superoxiddismutasy (SOD) ? 
 
    Odpověď: V mitochondriích vzniká při oxidační fosforylaci velké množství reaktivních  
                      forem kyslílu jako je superoxid při interakci O2 s koenzymem Q. SOD  
                      a glutathion-peroxidasa přeměňují toxický superoxid na H2O2 a po té na H2O 
 
7. Jakým mechanismem působí profylaktické podávání malých dávek aspirinu při  
    riziku tromboembolické příhody u aterosklerózy: 
    A. Blokuje aktivitu, kterého enzymu, respektive které jeho isoformy a v jakém meta- 
         bolismu tento enzym působí ? 
    B. Proč inaktivace tohoto enzymu má trvalý účinek u krevních destiček ? 
    C. Jaké jsou nežádoucí účinky terapie aspirinem ? 
 
Odpovědi:  
     A. Aspirin (acetylosalicylát) blokuje cykloxygenasu (COX), a to obě její isoformy (COX1 
           i COX2), tímže ji acetyluje; navodí tak irreverzibilní inaktivaci. Cyklooxygenasa  
           katalyzuje přeměnu arachidonové kyseliny (součást fosfolipidů buněčné membrány)  
           na prostaglandiny (PGE2, PGF2α, PGA2, PGI2-prostacyklin a dále thromboxany -  
           TXA2). Má tím účinek protizánětlivý (snižuje produkci prozánětlivých cytokinů,  
           migraci a proliferaci T-lymfocytů, agregaci leukocytů) a antitrombotický (inhibuje  
           agregaci destiček, navozovanou zejména TXA2). 
     B. Krevní destičky nemají buněčné jádro a proto nemohou syntetizovat novou  
         (neblokovanou COX); účinek trvá do doby jejich života (7 - 10 dní); samozřejmě nově  
          vytvořené destičky nejsou blokovány, pokud se dávka aspirinu průběžně neopakuje.  
     C. Nežádoucím účinkem terapie aspirinem je poškození gastrointestinální sliznice  
        (prostaglandin PGE2 chrání žaludeční sliznici před agresivní kyselou sekrecí). Tento  
         nežádoucí efekt nemají nové inhibitory COX tzv. coxiby, které inhibují isoformu COX2  
         a nikoliv COX1, takže produkce PGE2 zůstává zachována a žaludeční sliznice je více 
         chráněna.  
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PACIENTI 
 
1.Pacient, muž 43 roků, měl nález zvýšeného krevního tlaku v posledním půl roce; v krevní 
séru byl nápadný pokles S-K+ (hypokalemie); aktivita plasmatické reninu byla nízká ale 
plasmatický aldosteron měl vysoký. Na magnetické rezonanci byl prokázán v levé 
nadledvince uzel o průměru 1,9 cm. 
      Otázky: 
            A. Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza ? 
            B. Je možné předpokládat, že angiotensin II je u tohoto pacienta  
                 nízký ? 
            C. Bude u něho zvýšený plasmatický objem ? 
            D. Bude u něho výrazná hyperkaliurie (vzhledem k hypokalemii) 
            E. Je adekvátní terapií u pacienta podávání inhibitorů  
                 angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) ?  
 
      Odpovědi: 
             A. Jde o primární hyperaldosteronismus pro hormon-produktivní adenom v kůře 
                  nadledvinky. 
             B. Ano. Zvýšená sekrece aldosteronu z adenomu potlačí sekreci reninu a tím sníží  
                  syntézu angiotensinu I a II. 
             C. Ano, plasmatický objem bude zvýšený pro zvýšenou reabsorpci NaCl v  
                  renálním tubulu a pro hypernatremii.  
             D. Ano. Je zvýšené vylučování K+ močí, spolu s H+, pro zvýšenou reabsorpci Na+  
                  pro hyperaldosteronismus 
             E. Ne. Podávání inhibitorů ACE nemá význam; angiotesin I a II je nízký. 
  
     2. Pacient   
         Chlapec, 10 roků, opakované patologické fraktury (křehké kosti), modré skléry, poruchy  
         sluchu, abnormality v dentici; na RTG nekompletní osifikace kostí. 
      Otázky: 
          A. Jaká je pravděpodobná diagnóza 
          B. Co je molekulovou podstatou onemocnění 
          C. Který protein je postižen, v čem toto postižení jeho molekuly spočívá  
               a jaké má důsledky. 
 
     Odpovědi: 
           A. Jde o osteogenesis imperfecta. Je to dědičné onemocnění, způsobující  
                generalizované snížení kostní hmoty (osteopenie), spojené s jejich snadnou  
                lomivostí; často bývají namodralé skléry, poruchy vývoje zubů, poruchy sluchu  
                a pozitivní rodinná anamnéza. Onemocnění může probíhat v různých formách, 
                od velmi těžké, začínající už in utero až po velmi mírnou, projevující se až  
                v dospělosti, u žen někdy až po menopauze, kdy je někdy nesnadné odlišení od  
                příznaků postmenopauzální osteoporózy.  
          B. Většina pacientů s osteogenesis imperfecta má mutace v jednom ze dvou genů, které  
               kódují prokolagen typ I; více než třetina pacientů s osteogenesis typ I mají mutace  
               proα1(I)-genu , které snižují hladinu mRNA přepisující tento gen, což redukuje  
              tvorbu α1-řetězce prokolagenu typu I vzhledem k proα2-řetezci; u těžší formy  
              onemocnění způsobují mutace abnormality ve struktuře v prokolagených  
              molekulách, které vedou k abnormální tvorbě kolagenových fibril, které mají  
              za následek změny v pevnosti, délce nebo uspořádání kolagenních svazků. 
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         C. Strukturální abnormity α-řetězce prokolagenu typu I mohou vést (a)  k zábraně  
              poskládání řetězců do trojité α-šroubovice (jsou-li postiženy oba proα-řetězce), což  
              vede k rychlé degradaci celé molekuly v proteasomech (sebevražedný prokolagen),  
             (b) při abnormitě v jednom řetězci může dojít k k nemožnosti odštěpení  
             N-terminálního peptidu, a tím k vytvoření nepravidelné molekuly kolagenu  
             s krátkou životností, (c) substituce větší aminokyseliny než je malý glycin způsobuje  
             změny v konformaci molekuly kolagenu , vedoucí k abnormálnímu větvení fibril  
             nebo fibrily jsou příliš krátké a tlusté. 
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8. Komunikace mezi buňkami (transdukce signálu) 
 
8.1. Úvod 
Buňky mohou spolu komunikovat fyzickým kontaktem, prostřednictvím secernovaných 
molekul nebo mezerovými spoji (gap junction). S vyjímkou posledně jmenovaného způsobu 
jsou k tomu potřeba signální molekuly, které interagují se specifickými receptorovými 
molekulami. Mezibuněčné signální mechanismy – endokrinní, parakrinní a chemické synapse 
– jsou charakterizovány vzdáleností, kterou musí urazit signální molekuly (poslové = 
messengers) mezi zdrojem vzniku a cílovou buňkou. Aby mohly cílové buňky přijmout  
a odpovědět na signál (hormon, růstový faktor, neurotransmiter) musí mít určitý specifický 
receptor, který se váže se signální molekulu, čímž vyvolá určitý biologický účinek uvnitř 
buňky. Jako receptory bývají většinou transmembránové proteiny, ačkoliv kupř. steroidní 
hormony vstupují do cílové buňky přímo a vážou se na intracelulární receptor. Ligandem se 
nazývá signální molekula vážící se na receptor. Touto vazbou dojde ke konformačním 
změnám molekuly receptoru. Tato změna navodí sérii reakcí uvnitř buňky (signální 
transdukce), které vyústí v aktivaci určité buněčné činnosti.  
 
8.2. Propojení buněk – klasifikace podle funkce  
Lokální propojení buněk se děje třemi způsoby: (a) okluzní spoj (neboli těsný spoj), tvořící 
fyzikální bariéru a bránící pronikání i malých molekul, (b) desmosomový spoj prostřednictvím 
desmosomů (propojení buněk navzájem) a hemidesmosomů (propojení buněk s bazální 
laminou a extracelulární matrix), (c)) komunikující spoje jako jsou mezerové neboli 
konexonové spoje, které umožňují přímý přenos chemických nebo elektrických signálů mezi 
sousedními buňkami.  

• Těsné spoje 
Těsné spoje jsou důležité pro funkci epitelových buněk (kupř. střevní epitel); 
extracelulární tekutina obklopující jejich apikální a bazolaterální membránu musí zůstat 
oddělena. Tyto epitelové buňky oddělují intestinální lumen nebo pankreatické duktuly od 
krevní cirkulace. Těsné spoje také zabraňují malým molekulám difundovat přímo z lumen 
střeva do cirkulace. Těsné spoje se nalézají v oblastech, kde plasmatická membrána 
sousedících buněk se dostává do přímého kontaktu. Je to obvykle blíže apikálního konce. 
Těsný spoj je realizován komplexní, vzájemně se prolínající sítí membránových proteinů 
jako zo-1, zo-2 a okludin. Integrita  okluzního spoje vyžaduje přítomnost Ca2+, což 
nasvědčuje tomu, že na konstrukci spoje by se mohly podílet i kadheriny. 

Obr.: Schématické znázornění těsného spoje 

Těsné spoje

Bazální lamina
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Těsné spoje u hemato-encefalické a hemato-likvorové bariéry 
Propojení mezi mikrovaskulárními endotelovými buňkami a většinou oblastí v mozku nebo 
míchy je realizováno kontinuálními těsnými spoji. Protože v těchto kapilárách se nevyskytují 
fenestrace nebo transcelulární kanály pohyb molekul v rozměrech od iontů až po proteiny, je 
blokován. Tato fyzikální bariéra, oddělující krevní cirkulaci od intersticiálního prostoru, se 
nazývá hematoencefalická bariéra. Kromě toho je zde ještě biochemická bariéra, tvořená 
různými transportními přenašeči a aktivními transportními systémy., která umožňuje 
v mozkové tkáni koncentrovat různé metabolity jako je glukosa nebo prekursory transmiterů, 
a kromě toho zbavovat se jiných látek. Vnější povrch kapilár obklopuje vrstva extracelulární 
matrix, podložená přiloženými výběžky astrocytů.  
Obr.: Schéma hemato-encefalické bariéry 

Lumen kapiláry

Endotelová buňka

astrocytTěsný spoj

Výběžky astrocytů

Extracelulární
matrix

 
V plexus chorioides je secernován mozkomíšní mok do mozkových komor. Endotelové 
buňky kapilární sítě zde nemají těsné spoje, ale mají fenestrace, kterými může pronikat volně 
krevní plasma i s proteiny, ale ciliární epitelie chorioidálního plexu s těsnými spoji však 
vytvářejí hemato-likvorovou bariéru, která toto pronikání  omezuje.  
Obr.: Schéma plexus chorioides a hemato-likvorové bariéry 

Ciliární epitelová
buňka plexus chorioides

Kapiláry bez
těsných spojů

Těsné spoje

Komorový
mozkomíšní mok

 
• Desmosomové  spoje 
Tyto spoje se vyznačují značnou silou a vyskytují se v tkáních, které jsou vystaveny 
značnému otírání jako je kupř. kožní epitel. Mají společný strukturální obraz. 
Cytoskeletová filamenta jsou přitažena k cytoplasmatickému povrchu membrány 
spojovacím („linker") proteinem a navázána na transmembránový glykoprotein 
(kadherin). Ten je pak přímo napojen na transmembránový glykoprotein sousední buňky.  
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Obr.: Schéma desmosomového spoje 

Aktinová filamenta

Kadherinové molekuly

Spojovací proteiny

Membrána buňky

 
Existují 3 typy desmosonových spojů: (a) Adherentní spoje neboli pásové desmosomy, 
které propojují především epitelové buňky a vytvářejí pás, hned pod těsným spojem,  
(b) tečkové desmosomy, vytvářející jakési knoflíkovité útvary mezi přiléhajícími 
buněčnými membránami a (c) hemidesmosomy, které zakotvují plasmatickou membránu 
k extracelulární matrix. 
Intermediární filamenta zakotvují spoje v cytoplasmě buněk u knoflíkových desmosomů  
a u hemidesmosomů; naproti tomu  pásové desmosomy a adhezní plaky propojují aktinová 
filamenta sousedících buněk.  
Knoflíkové desmosomy se skládají z 15-20 nm tlustého adhezního plaku (hlavní složka je 
plakoglobin), připojeného jednak k intermediárním filamentům (kupř. ke keratinovým), 
jednak k cytoplasmatické straně membrány, kterou prostupuje fibrózní transmembránový 
spojovací protein, nazvaný desmoglein a desmokolin, a který se propojuje se stejným 
proteinem přilehlé buňky. Desmoglein je příbuzný s kadheriny. 
Pásové desmosomy mají jako transmembránový protein E-kadherin a v buňkách se váží 
s aktinovými filamenty. 
Poznámka: Důležitost desmosomů pro zachování integrity  kožních epitelií je patrná u choroby zvané 
pemfigus vulgaris. Jde o autoimunitní onemocnění, při němž autoprotilátky proti  desmosomovému 
transmembránovému glykoproteinu - desmogleinu, rozruší desmosom, což způsobí těžké poškození kůže, 
vedoucí k masivnímu prosakování tkáňového moku, které může být fatální.  
Hemidesmosomy, které spojují bazální membránu epitelové buňky s bazální laminou  
a dále s kolagenními vlákny extracelulární matrix, mají dva proteinové plaky, jiného 
složení než u desmosomů (nejde o plakoglobin). Propojení je realizováno  α6β4-
integrinem, jehož cytosolová doména se váže na aktinová filamenta, event. další 
cytoskeletová filamenta.       
• Mezerové (gap) spoje  
Mezerové neboli konexonové spoje se vyznačují tím, že umožňují přímé metabolické 
(biochemické) nebo elektrické propojení mezi buňkami stejného typu. Jsou tvořeny 
tubulárními částicemi, tj. seskupením transmembránových proteinů do útvaru zvaného 
konexon. Ten je složen ze 6 transmembránových proteinových podjednotek. Konexon 
jedné buňky je ve stejné rovině a těsně přiložen ke konexonu sousední buňky; vzniká tak 
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přímé propojení  (pór) cytoplasmy obou buněk. Na rozdíl od těsného spoje, při němž se 
sousední buňky pouze těsně dotýkají, je u mezerového spoje cytoplasmatická membrána 
oddělena jen nepatrně tímto spojem, tj několika stovkami konexonů, tvořících kanálky. 
Mezerové spoje jsou někdy tak časté, že některé orgány jsou jimi uvnitř úplně propojeny. 
Jsou velmi důležitými komunikačními kanály. Např. synchronizované stahy srdečního 
svalu jsou umožněny tokem iontů  přes mezerové spoje (myokard není inervovován, jako 
je tomu u kosterního svalu). Fungují též jako kanály pro signály, zprostředkující rozvoj 
embrya. Zablokováním spoje v experimentu na zvířeti, kupř. specifickou protilátkou, 
způsobuje vývojové anomálie. Mezerové spoje umožňují výživu buňkám, které jsou 
vzdáleny od krevního řečiště (buňky oční čočky, buňky kostní). Procházejí jimi molekuly 
(nebo ionty) do maximální velikosti 1200 Da (tedy ionty, aminokyseliny, cukry 
nukleotidy jako cAMP, ADP, ATP); neprocházejí jimi proteiny, nukleové kyseliny. 
Rozevření kanálů mezerových spojů odvisí od koncentrace Ca2+: Plně otevřené jsou při 
koncentraci pod 10-7 mol/l, naopak zcela uzavřené při 50 µmol/l. Konexonovými spoji 
dochází k metabolickému spřažení a metabolické kooperaci mezi buňkami. To má velký 
význam jak pro zásobení buněk, tak pro šíření stimulace. Kupř. cAMP z buňky 
stimulované hormonem se může rozšířit i na sousední buňky stejného typu, u nichž je pak 
navozen stejný metabolický účinek.  

 
8.3. Interakce buňka-buňka pomocí signálních molekul  
  Existují 2 mechanismy této interakce buňka-buňka. První komunikační systém se děje cestou 
přímého kontaktu (ligand-receptor) pomocí adhezních molekul lokalizovaných na povrchu 
buněk, druhý je realizován  solubilními faktory jako jsou cytokiny. 
 
Adhezní molekuly 
Různé typy embryonálních tkání (které se  oddělí na jednotlivé buňky mnohem snadněji než 
tkáně dospělé) se po disociaci na jednotlivé buňky (v tkáňové kultuře) opět sdružují, a to tak, 
že k sobě přilnou (adherují)  vždy buňky stejného původu, jako jater, ledviny, sítnice apod. 
Tento fenomén (adheze buněk) je podmíněn účastí adhezních proteinů. Jde o různorodou  
skupinu  proteinů, které  váží nejen kolageny  a proteoglykany, ale  tvoří i specifické 
receptory na povrchu  buněk.  Jedná  se o  bílkoviny, které  jsou důležité pro organizaci  
extracelulární matrix, regulují    buněčné  interakce,  ovlivňují   migraci   a  utváření  tvaru 
buněk. Adhezní proteiny obsahují několik specializovaných domén. Všechny obsahují 
doménu, která se napojuje na buněčný povrch, jiná doména interaguje s kolagenem a další se 
váže na proteoglykany. Tripeptidová sekvence arginin-glycin-aspartát (RGD-sekvence) je 
nezbytná pro adhezivní schopnost  buněk k extracelulární matrix.  
Podle struktury se dělí do několika rodin: (a) nadrodina imunoglobulinů, (b) selektiny,  
(c) integriny, (d) kadheriny a (e) jiné.  

• Nadrodina imunoglobulinů  
čítá více než 70 členů, počítaje v to receptory T-buněk, imunoglobuliny, MHC-molekuly, 
CD2, CD3, CD4, CD8, NCAM, ICAM1-5, VCAM-1, PECAM-1. Všechny obsahují jednu 
nebo více Ig-domén jako základní motiv aminokyselinové sekvence. Tento motiv byl 
nalezen u různých živočišných druhů tak od sebe odlišných, jako je hmyz a člověk. 
Členové imunoglobulinové rodiny se mohou vázat sami mezi sebou, kupř.  MHC-
molekuly se váží na receptory T-buněk nebo s integriny jako ICAM-1 se váže na LFA-1  
a Mac-1 nebo s různými přídatnými receptory jako je interakce ICAM-1 a  CD43. Její 
členové se vyskytují převážně v nervové tkáni. Ve své struktuře mají 2 základní domény: 
(1) opakující se klička homologní s imunoglobuliny provázaná disulfidickou vazbou  
a (2) opakující se sekvence (asi 100 aminokyselin) homologní s fibronektinem. Mezi 
nejznámější patří: N-CAM.  
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N-CAM (nerve-cell adhesion molecule). Název říká, že jsou velmi důležité pro nervovou 
tkáň. Objevují se při začátku morfogeneze, rovnoměrně rozdělené podél neurální trubice. 
Začnou-li  nervové  buňky migrovat, N-CAM vymizí, ale opět se objeví, když migrace 
ustane a objeví se ganglia. Adhezní vlastnosti N-CAM jsou modulovány dlouhým 
řetězcem sialové kyseliny. Více sialinizované ztrácejí svoji homofilii pro repulzi mezi 
negativními náboji sialové kyseliny.  
• Selektiny 
 tvoří malou rodinu, složenou ze 3 členů: selektin E, P a L. Na rozdíl od jiných  adhezních 
molekul, které váží různé proteiny, selektiny se váží na sacharidy jako kupř. na PSGL-1 
(P-selectin Glycoprotein Ligand-1). Strukturu selektinu tvoří N-terminální  
Ca-dependentní lektinová doména, pak následuje doména podobná  epidermálnímu 
růstovému faktoru (EGF- like domain), napojená na několik opakujících se úseků, dále 
transmembránová oblast a cytoplasmatický konec.  
Kontakt mezi leukocyty cirkulujícími v krvi a endotelovými buňkami cévní stěny je 
zprostředkován specifickými adhezivními molekulami, kde hraje důležitou úlohu  
P-selektin. Jde o lektin tj. protein, který se váže na sacharidové molekuly. Selektiny se 
váží na specifické oligosacharidové sekvence glykoproteinů a glykolipidů. Ligandem pro 
P-selektin je oligosacharidová sekvence zvaná sialyl-Lewis-x antigen, která se vyskytuje 
v abundantním množství na povrchu leukocytů. Sialyl-Lewis antigen obsahuje  
4 sacharidy, velmi specificky k sobě vázané (Od konce: sialová kyselina – galaktosa –  
-N-acetylglukosamin (a fukosa) – zbytek oligosacharidového řetězce). 
• Integriny 
Integriny jsou hlavními mediátory adheze mezi buňkami a extracelulární matrix  
 (integriny „integrují“ intracelulární cytoskeleton s extracelulární matrix). Jsou to 
membránové glykoproteiny tvořené dvěma podjednotkami (α a β).  Jednotlivé integriny 
mohou vázat více ligand a individuální molekuly matrix jsou schopny vázat více 
integrinů. Po chemické stránce jde o heterodimery α- a β-podjednotek. Ligandové 
vazebné místo tvoří obě části. U savců bylo identifikováno nejméně 20 integrinových 
heterodimerů, složených ze 14 typů α-podjednotek a 8 typů β-podjednotek. Integriny 
obsahující β1-podjednotku váží komponenty extracelulární matrix. Kupř. α1β1- stejně jako 
α2β1-integrin váží C-terminální doménu kolagenu typu IV; tyto integriny , podobně jako 
značně rozšířený α6β1-integrin váže nejméně 2 odlišné oblasti lamininu a α5β1-integrin 
váže fibronektin. Naproti tomu  β2-podjednotka je exprimována výlučně na leukocytech. 
Regulace integrinové aktivity 
Samotná přítomnost integrinu na povrchu buňky nestačí k vazbě příslušné ligandy. Je 
k tomu potřeba aktivace. Příkladem mohou být krevní destičky. Integrin αIIbβ3, který je 
normálně přítomen na plasmatické membráně thrombocytů, není ještě schopen navázat 
fibrinogen nebo jiné ligandy, které se účastní srážení krve. Teprve po aktivaci destiček 
kolagenem nebo thrombinem může integrin αIIbβ3 vázat fibrinogen; tato interakce 
urychluje tvorbu thrombu. Při této aktivaci dochází ke konformačním změnám proteinů 
cytoskeletu  destiček, což umožní vazbu cytoskeletového proteinu na cytosolovou doménu 
integrinu. Pacienti s genetickým defektem β3–integrinové podjednotky jsou náchylní 
k nadměrnému krvácení.  
Integriny mají relativně nízkou afinitu ke svým ligandům (jejich KD činí 10-6 až 10-8 mol/l 
oproti KD hormonálních receptorů, jejichž hodnota je mezi  10-9 až 10-11 mol/l). Tato nízká 
vazebnost je kompenzována velkým počtem (stovek až tisíců na jedné buňce) 
integrinových molekul, které zakotvují buňky k extracelulární matrix. Na druhé straně 
v situaci, kdy buňka má putovat (migrace), tato relativně slabá vazba jednotlivých 
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integrinů s různými ligandami umožňuje současně odpoutání (deaktivaci) kupř. od 
extracelulární matrix  a zachycení (při aktivaci) na specifický cytosolový protein. 
• Rodina kadherinů 
je tvořena Ca-dependentními adhezními molekulami, které zprostředkovávají především 
homotypovou adhezi buňka-buňka. Mohou být tedy jak ligandem tak receptorem. Jsou 
odpovědné za selektivní adhezi mezi buňkami nebo roztřídění buněk, což je nezbytné pro 
umístění různých typů buněk do předem určeného místa během vývoje. Hrají také 
důležitou úlohu při udržení integrity multicelulárních organismů. Kadheriny jsou tvořeny 
jako polypeptidové prekursory, které jsou posttranslačně modifikovány (glykosylace, 
fosforylace, proteolytické štěpení). Jsou velmi důležité pro diferenciaci buněk a vytváření 
struktur. Jsou rozšířeny prakticky ve všech tkáních. V mozku je největší počet různých 
typů; dochází zde k vytváření množství velmi specifických kontaktů mezi buňkami. I když 
je známo více než 30 různých typů kadherinů, 50-60 % aminokyselinové sekvence je 
identická. E-kadherin, označovaný také jako uvomorulin, je intercelulárním pojítkem, 
které drží vrstvy epiteliálních buněk k sobě. Vrstvy polarizovaných epiteliálních buněk, 
jako jsou epitelie sliznice střevní nebo renálních tubulů, obsahují abundantní množství  
E-kadherinu na laterální straně buněk. Kadheriny preferují především homofilní interakci, 
tj. mezi buňkami stejného typu. Proto jsou velmi důležitým faktorem buněčné diferenciace 
a tkáňové  morfogeneze. Má-li buňka migrovat, musí ztratit všechny kadheriny.  
• Jiné adhezní molekuly 
Patří sem kupř. CD44, velmi rozšířený glykoprotein: Je na hematopoetických  
buňkách (B- a T-buňky, monocyty, neutrofily), epitelových buňkách, fibroblastech, 
neurogliích.  Existují různé varianty CD44. Standardní typ váže hyaluronát, varianty pak 
fibronektin, laminin, kolagen. CD44 vykazují též homotypovou interakci. Jsou důležité 
pro řadu imunitních reakcí, zejména pro interakci mezi leukocyty a endotelovými 
buňkami při migraci leukocytů do míst zánětu.  
VAP-1 (Vascular Adhesion Protein-1) je mediátorem vazby lymfocytů na endotelovou 
buňku (především na endotelové buňky venul periferních mízních uzlin). Exprese VAP-1 
je indukována při chronických zánětech v cévách tonzil, střeva, kůže a synovie. Nalézá se 
též v jaterních sinusoidech, na cervixu a vaginální mukóze; není na cirkulujících 
leukocytech v krvi. Je výrazně exprimován u psoriázy a alergických lézí, dále zánětů 
tlustého střeva, chronických dermatóz; zvýšená hladina je též u onemocnění jater.  
  
Extravazace 
Monocyty (prekurzory makrofágů), které pohlcují a tráví cizorodé substance, neutrofily uvolňující 
antibakteriální proteiny a T- a B-lymfocyty účastnící se imunitního obranného mechanismu se 
musí při infekci organismu dostat na postižené místo, kde vyvolají obrannou reakci (zánět). Výše 
zmíněné buňky, cirkulující v krvi se musí nahromadit na postiženém místě, proniknout stěnou 
cévy a zahájit proces obrany v intersticiu. Tomuto jevu se říká extravazace (zachycení na stěně  
a průnik). K tomu jer potřeba aktivace a účinku souhry řady adhezivních molekul. jednak na 
povrchu leukocytů (α1β2-integrin, selektinový ligand, receptor pro faktor aktivující destičky=PAF-
receptor) a jednak na povrchu endotelu (ICAM-1, P-selektin, PAF).  Sled pochodů při extravazaci: 

Volný leukocyt v krevním oběhu → koulející se leukocyt po stěně cévy → adheze k endotelu → 
extravazace → invaze do intersticia 
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Obr.: Interakce adhezivních proteinů mezi T-lymfocytem a stěnou cévní 
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Aktivace α1β2-integrinu na T-lymfocytu je navozena PAF, fosfolipidem uvolněným  
z aktivovaných endotelových buněk. Současně dochází k exocytóze P-selektinu. Vazba PAF 
na jeho receptor v plazmatické membráně T-lymfocytu indukuje fosforylaci cytosolové 
domény α1β2-integrinu, což způsobí konformační změnu v extracelulární doméně. 
Aktivovaný integrin se váže na ICAM-1 a ICAM-2 na povrchu endotelových buněk; to vede  
k těsnému přiblížení lymfocytu k endotelu a následnému průniku mezi sousedícími 
endotelovými buňkami do tkáně, které leží pod nimi. Při těchto pochodech hraje také 
důležitou úlohu cytoskeletový aktin. Při průniku leukocytu "okénkem" mezi sousedícími 
endotelovými buňkami musí dojít ke změně tvaru buňky, kterou udržuje právě aktin, aby se 
leukocyt mohl snadněji protáhnout do extracelulární matrix pod stěnou cévy. Aktin pod 
cytoplasmatickou membránou mění své uspořádání v návaznosti na adhezní molekuly. 
Obdobný mechanismus je navozen v místě infekce (zánětu) pro monocyty (makrofágy). Zde 
působí  αMβ2-integrin. Genetický defekt syntézy β2-podjednotky integrinu vede ke zvýšené 
náchylnosti vůči infekci (deficience adheze leukocytů).  
 
Úloha adheze buněk při vývoji nervového systému 
Nervové buňky vytvářejí specifické spoje mezi sebou i s jinými inervovanými tkáněmi. 
Vytváření těchto spojů během vývoje jedince má svůj precizní program. Je obdivuhodné, jak 
se neurit, který může být až 1 m dlouhý dostane z určité nervové buňky k určité specifické 
(cílové) buňce (nebo buňkám), když ještě víme, že se jedná o stamiliony nervových buněk.  
Detailní mechanismus není ještě plně objasněn, i když už v 60. letech vyslovil Sperry 
chemoafinitní hypotézu na základě experimentů s axonem zrakového nervu, propojujícího 
sítnici  se specifickou oblastí mozku. Ta se zakládá na tom, že rostoucí axon příslušné 
nervové buňky míří k cílové buňce podle difuzibilního gradientu speciálních molekul 
produkovaných cílovou buňkou.  Na tomto mechanismu se podílí řada látek (jako růstové 
faktory, neurotrofiny atd.) a také adhezivní molekuly. Některé složky se nalézají na povrchu 
axonu, jiné jsou umístěny v extracelulární matrix nebo na membránách buněk v okolí 
rostoucího axonu; jiné adhezivní molekuly se účastní interakce mezi buňkami glie a neurony, 
další participují na myelinizaci vybraných axonů.  
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Důležitou částí růstového mechanismu neuritu za vývoje je zakončení neuritu, zvané růstový 
konus. Jde o útvar podobný ruce, obrácený k cílové buňce, s prstovitými velmi pohyblivými 
výběžky, jakoby ohmatávající okolí cesty, kterou neurit roste. Nazývají se filopodie; mezi 
nimi jsou lamelopodie. Růstový konus obsahuje četné mitochondrie a mikrotubuly. Na 
periferii má svazky aktinových vláken, které pronikají do filopodií. Motilita růstového konusu 
je vytvářena plynulou polymerizací a depolymerizací aktinových filament. Neurity se mohou 
prodlužovat i bez „vůdčího" mechanismu konusů. Jak je koordinován pohyb konusu  
a prodlužování neuritu, zůstává ne zcela objasněno. Kromě lokomoční funkce, má růstový 
konus úlohu vůdčí, směřující k místu určení. Při tom se uplatňují dva typy interakcí:  
(1) Konusy se váží na nejpříznivější adhezní molekuly, které řídí extenzi neuritu,  
(2) receptory na povrchu konusu se váží na difuzibilní molekuly, které působí jako signály pro 
růst neuronu a jsou chemoatraktanty. Adhezivní molekuly usnadňují myelinizaci axonu tím, 
že oligodendrocyty a Schwannovy buňky s ním vytvářejí kontakt a obklopují ho myelinovou 
membránou. Na atrakčním mechanismu, kterým se gliové buňky přitahují k axonu, se podílí 
transmembránový glykoprotein - myelin-associated glycoprotein (MAG), náležící k rodině 
sialoadhesinů.  
Interakce mezi Schwannovou buňkou, obklopující myelinizovaný axon, se děje 
prostřednictvím integrinového receptoru na axolemě, který váže laminin zakotvený  
v extracelulární matrix Schwannovy buňky. N-kadheriny umožňují adhezi axonů k vrstvě 
astrocytů, která slouží jako dráha pro jejich růst. Vazbu mezi těly neuronů nebo mezi 
neuritem a neuroepitelovými buňkami zprostředkovává N-CAM.  
Obr.: Adheze v nervové tkáni 
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Cytokiny 
Cytokiny jsou početnou, ale jedinečnou skupinou proteinových mediátorů, které jsou 
secernovány většinou T-lymfocyty (CD4+) a makrofágy, ale též jinými buňkami. Cytokiny 
produkované leukocyty se nazývají interleukiny (leukocyty se jimi ovlivňují navzájem), 
z lymfocytů jsou secernovány lymfokiny a z makrofágů a monocytů monokiny. Cytokiny hrají 
důležitou úlohu při aktivaci efektorové fáze vrozené i specifické imunity. Kontrolují vývoj  
a funkci buněk imunitního systému, stejně tak i jiných buněk. Jsou významnými molekulami, 
které mohou ovlivňovat proliferaci, diferenciaci a migraci buněk. Podobně jako hormony 
začínají realizovat své funkce vazbou na specifiké receptory, které jsou na buněčných 
membránách cílových buněk. Na rozdíl od hormonů jsou cytokiny produkovány nikoliv 
v žlazových útvarech, ale různými jednotlivými buňkami, a především působí lokálně: 
parakrinně nebo autokrinně, nikoliv jako hormony endokrinně. Cytokiny mají pleiotropní 
účinek (jeden cytokin má více efektů) i redundantně (více cytokinů má stejný účinek) a někdy 
též antagonisticky (jeden cytokin inhibuje jiné).  
Jejich aktivitu lze rozdělit do pěti větších okruhů: 

- vývoj humorální a buněčné imunitní odpovědi, 
- navození zánětlivé reakce, 
- regulace hematopoeze, 
- kontrola buněčné proliferace a diferenciace, 
- indukce hojení poranění. 

Účinek jednotlivých cytokinů je dosti obtížné předpovědět; nevykonávají jej sami ale spolu 
s jinými cytokiny nebo dalšími molekulami, a to jak synergicky tak antagonisticky. Cytokiny 
obvykle startují kaskádu produkce dalších cytokinů, v které následující cytokin může ovlivnit 
předcházející. Cytokiny sice nemají samy antigenovou specifitu, ale cytokinové receptory, 
které jsou exprimovány na povrchu buněk, které byly předtím aktivovány antigenem, realizují 
antigen-specifickou imunitní odpověď. Cytokiny secernované primárně z leukocytů stimulují 
humorální a celulární imunitní odpověď, stejně jako aktivaci fagocytů. Některé cytokiny jsou 
exprimovány na povrchu buněk, jiné mohou být skladovány v extracelulární matrix. Jsou 
většinou produkovány po velmi krátké období po aktivaci buňky při imunitní nebo zánětlivé 
odpovědi.  
Z historického hlediska mohou být cytokiny rozděleny podle jejich hlavního účinku do pěti 
tříd: 

• Interleukiny (IL-1 až IL-18) – regulují interakci mezi leukocyty; některé jsou 
růstovými faktory zaměřené na hematopoetické buňky.  
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• Interferony (α, β, γ, ω) – jsou produkovány jako odpověď na virovou infekci; jsou 
však i potentními imunomodulátory; mohou podporovat anebo tlumit tvorbu protilátek 
z aktivovaných B-lymfocytů, dále mohou aktivovat makrofágy, NK-buńky  
a T-lymfocyty. Mají též přímou antiproliferační aktivitu a jsou cytostatické nebo 
cytotoxické vůči různým typům nádorových buněk.  

• Chemokiny – působí při chemotaxi nebo zánětu (kupř. IL-8). Jsou to multipotentní 
cytokiny, které lokalizují nebo podporují zánětlivou reakci navozením chemotaxe 
(přitahováním zánětlivých buněk do místa afekce) a především aktivací zánětlivých 
buněk v postiženém místě; jsou též nezbytnými mediátory pro normální migraci 
leukocytů.  

• Faktory stimulující kolonie (CSF) – ovlivňují růst a množení určitých typů 
progenitorových buněk  Kupř. G-CSF je faktor stimulující kolonie progenitorových 
buněk granulocytů k proliferaci a diferenciaci; M-CSF ovlivňuje proliferaci  
a diferenciaci kmenových buněk na makrofágy, a především diferenciaci na 
monocyty; GM-CSF je odpovědný za růst a vývoj progenitorů jak granulocytů, tak 
makrofágů.  

• Tumorové nekrotizující faktory (TNF) – jsou odvozeny od makrofágů, mají 
antitumorovou aktivitu. Rodina TNF se skládá ze dvou molekulových jedinců, TNFα 
a TNFβ. TNFα navozuje expresi jiných autokrinních růstových faktorů, zvyšuje 
odpovídavost buněk na růstové faktory a indukuje signální dráhy, které vedou 
k proliferaci. Kromě toho navozuje expresi řady proto-onkogenů v jádřě, stejně 
jako jiných interleukinů. TNFβ je charakterizován schopností ničit řadu různých typů 
buněk anebo indukovat u jiných terminální diferenciaci. Indukce TNFβ má za 
následek zvýšení IL-2 a interakci antigenu s receptory na T-buňkách.  

Podle havního účinku možno cytokiny klasifikovat do 4 velkých skupin: 
(a) Prozánětlivé cytokiny 

Patří sem TNF, IL-1, IL-6. Jsou hlavními molekulami, které navozují a posilují 
každou zánětlivou odpověď. Jsou secernovány většinou buněk, a to už v počáteční fázi 
zánětu. Jejich účinek spočívá ve změnách v místě postižení: mobilizace buněk 
prezentujících antigen, aktivace endotelových buněk k expresi adhezních molekul. To 
se projeví vývojem a pomnožením zánětlivých buněk (leukocytů a monocyto/ makro-
fágů). IL-1 a TNF také působí systémově a vedou k navození reakce akutní fáze, 
včetně vzniku horečky.  

(b) Chemokiny 
IL-8 je prototypem, má chemoatrakční účinek pro všechny známé migrující 
imunokompetentní buňky, IL-16 navozuje migraci u T-lymfocytů (CD4+), též  
u monocytů a eosinofilů;  IL-3 je chemoatraktantem pro eosinofily. Chemokiny 
vytvářejí jakousi síť nad endotelovými buňkami a jsou potřebné pro vznik adhezních 
molekul na povrchu leukocytů; vytvářejí též chemotaktický gradient pro pohyb 
zánětlivých buněk.  

(c) Cytokiny pro hematopoezu 
Faktory stimulující kolonie (G-CSF, M-CSF, MG-CSF) a některé cytokiny (jako IL-3) 
hrají klíčovou úlohu pro vývoj zánětlivých buněk z progenitorů v kostní dřeni.; 
některé cytokiny indukují též specifickou diferenciaci z hematopoetických kmenových 
buněk.   

(d) Imunomodulační cytokiny 
Patří k nim především IL-2, IL-4, IL-5, IFNγ a další. Jsou důležité zejména pro rozvoj 
T- a B-buněk po stimulaci. Navozují jak aktivaci, stejně jako určují typ imunitní 
odpovědi.  
Cytokiny secernované TH-lymfocyty (CD4+) je možno rozdělit do 2 velkých skupin: 
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(1) typ T1 a (2) typ T2. První typ (T1), produkovaný TH1-lymfocyty, hraje úlohu  
v celulární imunitě (patří sem IL-2, IL-12 a IFNγ); typ T2 (Patří sem IL-4, IL-5, IL-10  
a IL-15), produkovaný TH2-lymfocyty,  má značný význam v humorální imunitě.  
Účinek cytokinů Typu 1 
Pro počáteční stadium aktivace je důležitý IL-2. Po iniciální stimulaci TH-lymfocytů 
(pomáhajících T-lymfocytů) buňkami prezentujícími antigen, je secernován IL-2, 
který buňky aktivuje jako antigen i jako mitogen zralé klidové T-lymfocyty. IL-2 
interakcí se svým vysoce afinitním receptorem podporuje klonální expanzi 
efektorových T-buněk, původně aktivovaných antigenem.  
IL-12 přímo navozuje iniciální vývoj Th1 buněk a tvorbu Th1 buněk secernujících 
IFNγ. IL-12 je také asi supresorem produkce IgE navozené IL-4. IFNγ kontroluje třídu 
protilátek tvořených B-buňkami, snižuje expresi antigenového komplexu MHC I. a II. 
třídy a zvyšuje účinnost zneškodňování intracelulárních parazitů pomocí makrofágů. 
Účinek cytokinů Typu 2 
Sekrece IL-4 Th2-buňkami vyvolává v rámci humorální odpovědi selektivní produkci 
isotypů imunoglobulinů IgG, IgA a IgE. IL-4 reguluje expresi povrchových antigenů 
na B-buňkách, což má za následek podporu antigen-prezentující kapacitu B-buněk. 
IL-5 hraje důležitou úlohu jako eosinofilní hematopoetický růstový faktor. Také 
modifikuje funkci bazofilů a navozuje jejich diferenciaci. Má velmi důležitou úlohu ve 
vzniku  přecitlivělostní reakce a jiných chorob sdružených s infiltrací eosinofily. IL-5 
také stimuluje B-buňky k diferenciaci na buňky secernující imunoglobuliny.  
IL-10 vykonává široké spektrum aktivity na řadu buněk, a to jak s imunosupresivním 
tak imunostimulačním efektem. IL-10 produkovaný Th2-buňkami inhibuje produkci 
cytokinů, hlavně IFNγ, tvořenými v Th1-buňkách po aktivaci antigenem. Je též 
potentním regulátorem tlumícím buňkami zprostředkovanou imunitní odpověď, což 
způsobuje jeho silný protizánětlivý účinek.  
IL-13 je pleiotropní cytokin, produkovaný aktivovanými Th2-buňkami. Má asi vliv na 
morfologii a vznik fenotypů u monocytů navozenou expresí IgE-receptorů  
a potlačením exprese komplxu MHC II. třídy. Také se účastní přesmyku produkce IgE  
a IL-4-dependentního IgG4 a syntézy IgE v přítomnosti T-buněk.  

 
Cytokinové receptory 
Pro účinek cytokinů, kterým ovlivňují růst a diferenciaci buněk, odvisí od jejich 
rozpoznání a vazbě na specifické receptory. Tyto receptory lokalizované na buněčné 
membráně převádějí příslušný signál do nitra buňky, kde spouštějí signální kaskádu. 
Vazba s příslušným ligandem dá vzniknout aktivnímu vícesložkovému komplexu, což 
často spočívá v oligomerizaci ligand-vázajících podjednotek s následnou transdukcí 
signálu až do buněčného jádra. 
Cytokinové receptory lze podle jejich základní struktury klasifikovat do 4 skupin: 
• Nadrodina IL-1 receptorů: IL-R1I, IL-1-RII, IL-1RAcP, IL-18Rα, IL-18Rβ; CSF-1R, 

PDGF-Rβ 
• Třída I (pro hematopoetiny): IL-2Rβ, IL-2Rγ, IL-3Rα,β, IL-4Rα, IL-5Rα, IL-6Rα, 

IL-7α, IL-9R, IL-11R(gp130), IL-12Rβ1,β2, IL-13R, IL-15R, GM-CSF-Rα,β,  
G-CSF-R 
(obsahuje ustálené motivy složení fragmentů řetězce tj. CCCC a Trp-Ser-X-Trp-Ser 
čili WSXWS) 

• Třída II (pro interferony):  IFNγ - Rα,β (obsahují ustálený motiv CCCC) 
• Nadrodina TNF-receptorů (TNF-R): TNF-RI, TNF-RII, CD40 (B-buňky), NGF-R  

a dále Fas, CD27 (T, B-buňky) (obsahují opakující se sledy C1, C3, C2) 
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9. Převod biologického signálu z vnějšku buňky do nitra buňky 

(Transdukční signální dráhy) 
 

Komunikace buněk pomocí extracelulárnách signálů má obvykle 6 kroků: (1) syntéza  
a (2) uvolnění signální molekuly signální buňkou, (3) přenos signálu k cílové buňce,  
(4) rozpoznání signálu specifickým receptorovým proteinem, (5) změny v metabolismu buňky 
nebo navození genové exprese prostřednictvím transdukce signálu, (6) zánik signálu (často 
ukončením buněčné odpovědi).  
Signální molekuly působí na různou vzdálenost:  
Při endokriní signalizaci signální molekuly se nazývají hormony a k cílové buňce se dostávají 
krevní cirkulací.z místa, kde byly syntetizovány, tj. endokrinního orgánu.  
U parakrinní signalizace působí signální molekuly na cílové buňky v těsné blízkosti buňky, 
kde vznikly. Příkladem je vedení nervového vzruchu z jedné nervové buňky na druhou nebo 
z nervové buňky na buňku svalovou. Signalizace je zde zprostředkována neurotransmitery 
nebo neurohormony.  
Autokrinní signalizace ovlivňuje vlastní buňku. Kupř. rychlé formování placenty vyžaduje 
rychlou proliferaci cytotrofoblastu, která je stimulována vlastní sekrecí PDGF a expresí jeho 
receptoru (PDGF-R).  
Ústřední reakcí přeměny extracelulárního signálu na biologickou aktivitu buňky je systém 
proteinové fosforylace. 
Obr. : Obecné schéma převodu extracelulárního signálu na biologickou odpověď  
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Fosforylační mechanismus aktivace komponent signální transdukce 
Jeden z hlavních mechanismů, které využívá buňka při modulaci aktivity proteinů, je 
fosforylace a defosforylace. Aktivita proteinu je navozena připojením energeticky bohaté 
vazby s fosfátem na polypeptid a naopak, inaktivace (tj. uvedení do klidového stavu) se děje 
odpojením fosfátové skupiny. Enzymy, které jsou odpovědné za katalytický přenos fosfátové 
skupiny z ATP na příslušný protein, se nazývají kinasy (respektive proteinkinasy). Ve většině 
případů jde přitom o fosforylaci serinu anebo threoninu v molekule bílkoviny; proto 
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pojmenování serin/threoninkinasy. Jiná část intracelulárních fosforylačních reakcí proteinů se 
děje vazbou na tyrosin – odtud název: tyrosinkinasy. Proteinkinasy jsou klíčovým mediátorem 
transdukce signálu v buňce. Odstranění fosfátové skupiny – defosforylaci – provádí  fosfatasa. 
Proteiny, jejichž aktivita je řízena fosforylací a defosforylací se účastní  řady aktivit buňky 
realizovaných komponenty cytoskeletonu, receptory, iontovými kanály, transkripčními 
regulátory a jinými enzymy. Katalytická podjednotka proteinkinas má dvě vazebná místa: 
jedno pro ATP a druhé, které rozpoznává místo na cílovém substrátu, tzv. fosforylační 
sekvence (charakteristický sled aminokyselinových zbytků kolem argininu, kupř. sekvence 
Arg-Arg-X-Ser-X jako je tomu u cAMP-dependentní proteinkinasy;  X=jiná aminokyselina).  
Aktivaci receptorových proteinkinas je možno navodit blokací R-podjednotky (R=regulační), 
která udržuje C-podjednotku v inaktivním (klidovém) stadiu. Blokace R-podjednotky se děje 
navázáním fosfátové skupiny.  
Autokrinní signalizace znamená, že buňka odpovídá na substanci, kterou sama vytvořila; 
příkladem je produkce růstových faktorů, stimulujících buňku k vlastnímu růstu a proliferaci.  
Některé substance působí dvěma nebo dokonce třemi výše uvedenými způsoby. Kupř. některé 
malé peptidy působí parakrinně jako neurotransmitery nebo endokrinně jako neurohormony. 
Epidermální růstový faktor (EGF) je syntetizován jako exoplasmatická část proteinu 
plasmatické membrány. Ten se může navázat na sousední buňku a přenést příslušný signál 
přímým kontaktem. Působením proteinasy se může uvolnit EGF, který pak stimuluje vzdálené 
cílové buňky.  
 
Signální transdukce 
Signální transdukce je proces, při němž molekuly, především peptidy, přenášejí  specifické 
informace přes membrány z vnějšku cílové buňky do jejího nitra, kde vyvolávají příslušnou 
biologickou odpověď. Informační (signální) molekuly obsahují ligand (specifický strukturální 
úsek molekuly), který vazbou na odpovídající proteinový receptor, který je integrální součástí 
cílové buňky, navodí aktivaci členů řetězce signální dráhy uvnitř buňky změnou v konformaci 
jejich molekul. Všechny buňky přijímají signály ze svého okolí a odpovídají signály  
k okolním buňkám. Každý vícebuněčný organismus musí bezpečně a přesně regulovat 
signály, které potřebuje pro svůj život.  
Buněčná signalizace je předmětem řady výzkumů a bude klíčem k poznání chorobných 
procesů. Ovlivnění těchto regulačních mechanismů má sloužit k léčbě a samozřejmě  
k diagnostice onemocnění.  

Při signální transdukci obvykle se integrální membránové proteiny spojují se signální 
molekulou na svém extracelulárním proteinovém řetězci, který bývá většinou glykosylován. 
Při vazbě signální molekuly s tímto proteinovým řetězcem dochází k aktivaci receptoru, 
nejčastěji konformační změnou integrálního membránového proteinu.  
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Přenos signálu z vnějšku do jádra buňky
(Transdukce signálu)

SIGNÁL            membr.        Transdukční   Transkripce
                         receptor         proteiny            genu

mRNA

PROTEIN

 
Signální transdukce má řadu funkcí: 

a) přenáší informace mezi buňkami a mezi orgány, 
b) zesiluje přenášený signál jeho amplifikací, 
c) startuje signální kaskády zahrnující transkripční faktory s cílem regulace exprese genu, 
d) mění a ovlivňuje genetickou expresi genu jako odpověď na zevní podnět. 
 
Signální molekuly a jejich receptory 
    Cytokiny, růstové faktory (GF) a hormony představují chemické posly, které 
zpřostředkovávají komunikaci mezi buňkami. Regulace buněčných a nukleárních funkcí 
cytokiny, růstovými faktory a peptidovými nebo proteinovými hormony se začíná aktivací 
rerceptorů na povrchu buňky. Tyto receptory mají 2 hlavní komponenty: (1) Doménu vázající 
ligand, která zajišťuje specifitu vazby s příslušným ligandem (2) efektorovou doménu, která 
zahajuje vznik biologické odpovědi po vazbě ligandu. Aktivovaný receptor může vstoupit do 
reakce s dalšími buněčnými komponentami a realizovat tak signální transdukční proces. Řada 
růstových faktorů se váže na receptory spojené s G-proteinem; aktivují tak  membránovou 
fosfolipasu C (PLC). Aktivace tohoto enzymu vede ke štěpení fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu 
(PIP2) za vzniku diacylglycerolů (DAG) a D-myoinositol-1,4,5-trisfosfátu (IP3). IP3 reguluje 
přesuny intracelulárního Ca2+ vazbou na IP3-receptor na endoplasmatickém retikulu, což 
stimuluje uvolnění Ca2+ z endoplasmatického retikula do cytoplasmy. Zde se Ca2+ váže na 
kalmodulin a tento komplex za přítomnosti cAMP aktivuje proteinkinasu A (PKA) vazbou na 
její regulační podjednotku. DAG se váže a tím aktivuje proteinkinasu C. Jiné hormonální 
receptory napojením na G-protein mohou aktivovat na místo PLC adenylátcyklasu, což vede  
k produkci cAMP, který opět v kombinaci s Ca2+-kalmodulinovým komplexem aktivuje PKA. 
Kromě toho některé receptory růstových faktorů nebo cytokinů jsou tyrosin-proteinkinasy 
(PTK), které jsou přímo aktivovány vazbou s příslušným ligandem. Aktivace každé z těchto 
proteinkinas (PKC, PKA, PKT) katalyzuje fosforylaci dalších proteinů (kupř. komponenty 
signální dráhy jako STAT- nebo SMAD-proteiny) uvnitř buňky, zatímco jiné jsou posledním 
krokem proteinkinasové kaskády, který vede k regulaci (aktivaci nebo inaktivaci) procesů  
v buněčném jádře.  
Steroidní hormony (estrogeny, glukokortikoidy), hormony štítné žlázy, vitamin D3 a retinoidy, 
všechno malé lipofilní molekuly, snadno prostupují buněčnou i nukleární membránou  
a vstupují přímo do jádra, kde se vážou na příslušné receptory, což jsou ligand-dependentní 
transkripční faktory. Tento komplex se pak naváže na odpovídající specifický úsek DNA  
v promotorové oblasti a reguluje tak genovou expresi.  
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Obr.: Schéma účinku cytokinů, růstových faktorů a hormonů na cílovou buňku 
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Většina signálních molekul působí vazbou na receptory povrchové membrány buňky, avšak  
některé receptory jsou též lokalizovány intracelulárně v cytosolu nebo na jádře. Příkladem 
může být působení steroidních hormonů jako signálních molekul, ale také kyseliny retinové 
nebo thyreoidálních hormonů. Kromě nejčastějších signálních molekul jakými jsou peptidy 
nebo látky peptidového charakteru, mohou mít vlastnosti signálních molekul také lipidy; 
příkladem jsou ikosanoidy, které působí vazbou na povrchový receptor (na rozdíl od 
steroidních hormonů).  
 
Tab.: Ligandy stimulující signální transdukci 

TYPY LIGANDÚ Příklady 
PROTEINY 

- rozpustné 
- matrixové 
- vázané na jiné buňky 

 
Insulin 

Fibronektin 
Efrin 

AMINOKYSELINY Glutamát 
NUKLEOTIDY 

- rozpustné 
- DNA 

 
ATP 

Zlomky dvojšroubovice 
LIPIDY Prostaglandin 
Anorganické radikály NO. 

Světlo Rhodopsin, zrakový system 
 
Membránové receptory můžeme rozdělit do tří skupin: 
iontové kanály řízené ligandy 
systém G-proteinu  
receptory spojené s enzymovou aktivitou - kde efektorovým systémem může být 

tyrosinkinasová aktivita,  guanylátcyklasa, fosfatidyltyrosinová aktivita, Ser/Thr-kinasová 
aktivita  
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Jak bylo řečeno, důležitou úlohu při převodu signálu  z vnějšku buňky do jejího nitra hraje 
specifický proteinový receptor, který je lokalizován na povrchu cílové buňky nebo 
v cytoplasmě nebo v jejím jádře. Ligandy na buněčném povrchu nebo ty, které nemohou 
procházet buněčnou membránou, se navazují k receptorům na plasmatické membráně; některé 
ligandy (jako retinoidy nebo NO), které jsou pro membránu permeabilní, se váží na 
intracelulární receptory. Afinita receptorů vůči ligandům se pohybuje řádově v picomolech 
nebo nanomolech. Receptory i ligandy jsou multifunkční; ligandy často mohou aktivovat více 
než jeden receptor a receptory se mohou vázat na více ligandů.  
Tab.: Receptory v signální transdukci 

Typy receptorů Příklady Typy ligandů 
Tyrosinkinasa PFGF, EGF,FGF, insulin Peptidové růstové faktory 
Serinkinasa  TGF-β Aktivin 
Komplex heterotrimerního  
G-proteinu 

Thrombin, čichové receptory Thrombin 

Receptory vázané na 
tyrosinkinasy 

IL-2, interferon IL-2 

TNF-rodina Fas-receptor Fas 
Guanylátcyklasa  Atriální natriuretický faktor, 

NO 
Tyrosin-fosfatasa CD45, LAR Kontaktin 
Nukleární receptory Pro estrogen, prostaglandiny estrogen 
Adhezní receptory Integriny, CD44 Fibronektin, hyalurová  

kyselina 
 
Některé extracelulární signální molekuly procházejí buněčnou membránou difuzí a navazují 
se na intracelulární receptor. Jde především o steroidní hormony nebo látky se steroidní 
strukturou, eventuelně  jiné lipofilní látky jako hormony štítné žlázy nebo retinoidy. Jejich 
receptory jsou v cytoplasmě nebo v jádře. Po vazbě s receptorem se aktivovaný komplex 
hormon-receptor váže ke specifické oblasti jaderné DNA, aby reguloval transkripci různých 
genů. Hormony, které působí tímto způsobem, jsou relativně malé molekuly, procházející 
snadno lipidovou dvojvrstvou membrány. Příkladem může být účinek steroidního hormonu na 
cílovou buňku.  
Obr.: Mechanismus účinku steroidního hormonu s příslušným intracelulárním 
receptorem na aktivaci genu 
Receptor pro steroidní hormony má 3 domény: C-terminální, vázající hormon; N-terminální, 
regulující aktivitu genu, a střední, vázající se s DNA (inhibiční protein – hsp 90 blokuje toto 
vazebné místo). Vazba hormonu navodí konformační změny v molekule receptoru, které 
způsobí uvolnění inhibičního proteinu z oblasti vázající DNA. Hormon-receptorový komplex 
se napojí  na příslušnou nukleotidovou sekvenci DNA a tím reguluje transkripci sousedícího 
genu.  
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G-protein

Doména regulující gen

Doména vázající DNA

Steroidní hormon

vazebné místo
pro steroid

Inhibující protein – hsp 90
Inaktivní stav genu

Aktivní stav genu

 
Vazba ligandů na velkou skupinu receptorů buněčné membrány aktivuje velmi důležitý 
proteinový komplex  signální transdukce, který se nazývá G-protein. Ten aktivuje efektorové 
enzymy, generující uvnitř buňky signální molekuly, zvané druzí poslové (second messengers).  
Ačkoliv tyto receptory váží různé hormony (ligandy) a mohou zprostředkovávat různé 
buněčné odpovědi, mechanismus jejich účinku je podobný a má i stejné vlastnosti: 
• Aminokyselinová sekvence obsahuje asi 22-24  hydrofobních zbytků, které tvoří  

7 transmembránových α-helixů (H1 až H7).  
• Klička v cytoplasmě mezi helixem 5 a 6 (C3) a C-terminální segment (C4) jsou důležité 

pro interakci s G-proteinem. 
• Signální molekula navázaná (nebo zachycený signální impuls) na receptor sdružený  

s  G-protein působí jako molekulový spínač a vypínač. Ten je ve stavu „vypnuto“, když je 
napojen na GDP (guanosindifosfát); vazba ligandu na receptor způsobuje, že G-protein 
uvolňuje z vazby GDP a váže  GTP, což navodí stav „zapnuto“.  

• Aktivovaný G-protein se pak naváže na efektorové enzymy, tím je aktivuje (nebo 
inhibuje), což katalyzuje tvorbu druhého posla. 

• Hydrolýza GTP, vázaného na G-protein, uvede G-protein opět do inaktivního stavu.   
Obr.: Schéma obecné struktury membránových receptorů sdružených s G-proteinem 
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Druzí poslové (second messengers) 
Jsou to signální molekuly, které přejímají v buňce podnět z vnějšku buňky zachycený 

příslušným receptorem. Různé typy intracelulárních signálních přenašečů („druhý posel“), 
uvádí následující tabulka. 
Obr.: Místo a účinek intracelulárních druhých poslů 

Intracelulární (druzí) poslíčci

Aktivace   proteinkinasey
Aktivace  proteinkinasy,
regulace  iontových kanálů
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regulačních  proteinů
Aktivace  Ca2+ kanálů
Aktivace  proteinkinasy C
Aktivace  Ca2+ kanálů,
Inhibice   adenylátcyklasy

Aktivace  proteinkinasy

Aktivace  guanylátcyklay
Relaxace  hladké svaloviny
Aktivace  Ca2+ kanálů

adenylatcyclasa
guanylatcyclasa

iontové kanály v  ER a v
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fosfolipasa s PI
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NO synthasa
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cAMPcAMP
cGMPcGMP

CaCa2+2+

InositoltrifosfátInositoltrifosfát
DiacylglycerolyDiacylglyceroly
FosfatidováFosfatidová kyselina kyselina

CeramidCeramid

NO-radikálNO-radikál

Cyclická  ADPribosaCyclická  ADPribosa

Hlavní účinekHlavní účinekPůvodPůvodMessengerMessenger

 
 
Iontové kanály 

Vazba signální látky na kanál jej rychle otevře a příslušné ionty takto otevřeným 
kanálem proniknou. Důsledkem je změna intracelulární koncentrace příslušného iontu. 
Iontové kanály je třeba odlišit od nosičových proteinů (permeasových proteinů). Zatímco 
transport zprostředkovaný permeasami  pracuje s maximální rychlostí  105 iontů za sekundu, 
iontové kanály jsou schopné to provést 100 – 1000krát rychleji, a to bez potřeby energie.  
• Kalciové kanály 

Kalciové ionty (správněji Ca2+-kanály) hrají důležitou úlohu v buněčných funkcích, 
jednak přímo jako významný intracelulární druhý posel, jednak nepřímo jako kalciový 
iontový kanál. Podílejí se tak na regulaci enzymů, kontrole genové exprese, svalové 
kontrakci a dále na různých pochodech v nervovém systému jako je uvolňování 
neurotransmiterů nebo synaptogeneze. Různé napětím řízené kalciové kanály 
zprostředkovávají komplexní distribuci kalciových iontů i konečný efekt  
v excitabilních buňkách. Až dosud bylo popsáno 6 tříd (L-, T-, N-, P-, Q-, R-) napětím 
řízených kalciových kanálů, rozdělených do dvou kategorií:  LVA neboli T-typ 
(aktivovaný nízkým napětím a s rychlou inaktivací) a HVA-typ (aktivovaný vyšším 
napětím a bez inaktivace).  
T-typ (transientní) je lokalizován kupř. v myokardu, což je důležité pro udržování 
srdečního rytmu (pacemaker). Naproti tomu HVA-typ byl nalezen v kosterním svalstvu  
a centrálním nervovém systému, kde je k aktivaci potřebná větší depolarizace a není 
inaktivace.  
Poznámka: 
Familiární hypokalemická periodická paralýza, dále maligní hypertermie a myopatie s centrálně uloženými 
jádry je skupina chorob, které I přes heterogenitu alel se vyznačují společným základem, kterým je mutace 
α1S-podjednotky T-tubulu kalciového kanélu svalové buňky nebo mutace ryanodinového receptoru, který 
kontroluje uvolňování Ca2+ ze sarkoplasmatického retikula.   
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Obr: Schéma mechanismu otevření iontového kanálu 

 
• Chloridové kanály 

Chloridové kanály reprezentují velkou a rozdílnou skupinu iontových kanálů, které  
v buňce regulují objem, podílejí se na sekreci, stabilizaci membránového potenciálu, 
modulaci transdukce nervového signálu a také na svalové kontrakci. Podle strukturálních 
charakteristik se dělí na: (a) ligandem otvírané receptorové kanály (kupř. glycinové nebo 
GABAA-receptory), (b) cAMP-regulovaný kanál CFTR (cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator), (c) napětím řízené chloridové kanály (rodina CLC-kanálů),  
(d) Ca2+-aktivované chloridové kanály.  
Poznámka:  
Dysfunkce chloridových kanálů se uplatňuje kupř. u myotonia congenita (Thomsenova typu) nebo Dentovy 
choroby (mikroproteinurie s hyperkakciurií, hypofosfatemií, hyperaminacidurií a nefrolitiázou).  Specifická 
blokáda určitého kanálu může být cílovým místem ovlivnění nádorového procesu: v pokusech na krysách 
bylo prokázáno, že chlorotoxin (specifický inhibitor chloridového kanálu v gliomových buňkách) může 
zabránit invazi těchto buněk do okolí.  

• Draslíkové kanály 
Draslíkové kanály (správněji K+-kanály) se podílejí na kontrole buněčného volumu, 
nervové dráždivosti, sekreci solí, hormonů a transmiterů. Jejich aktivita je regulována 
řadou faktorů jako je transmembránový elekrický potenciál, cytosolové Ca2+, ATP, 
účinek různých kinas a fosfatas, dále to jsou druzí poslové mobilizované 
neurotransmitery a hormony. Až dosud byly popsány tři rodiny draslíkových kanálů:  
(a) napětím řízené draslíkové kanály (KV), které jsou zaměřeny na eflux (outward 
rectifier), (b) kalciem aktivované draslíkové kanály (KCa), které reagují na vtok a výtok 
Ca2+; otevření je indukováno zvýšením intracelulární koncentrace  Ca2+. Dělí se na  
2 podskupiny: (i)  s malou nebo intermediární vodivostí (SK/IK a (ii) s vysokou vodivostí 
(BK)  BK-kanály jsou výrazně exprimovány v hladké svalovině (podíllejí se na regulaci 
kontrakce) a v mozku (na nervových zakončeních, kde modulují trvání presynaptického 
akčního potenciálu) a (c) dovniř směřující K+-kanály (inwardly rectifying),  které jednak 
zprostředkovávají transport přes buněčnou memránu, jednak stabilizují klidový potenciál.  
Léky, které mění aktivitu K+ se používají při léčení diabetu, arytmií, hypertenze a anginy 
pectoris.   
 Poznámka:                                        
Mutace genů pro KV byla nalezena u pacientů s epilepsií, epizodickou srdeční arytmií (syndrom 
prodlouženého úseku QT) nebo u epizodické ataxii typu 1. Mutace genů kódujících dovnitř směřující 
draslíkové kanály (inwardly-rectified potassium channels) (Kir-kanály) se podílejí na perzistující 
hyperinsulinemické hypoglykemii kojenců a hypertenzi u nefropatií. Bartterův syndrom (renální 
tubulopatie charakterizovaná ztrátami NaCl, hypokalemií a metabolickou acidózou) je důsledek mutací  
v Kir.1.1. 
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• Sodíkové kanály 
Napětím řízené sodíkové kanály (správněji Na+-kanály) jsou přítomny ve většině 
dráždivých buněčných membrán; jsou odpovědné za tvorbu a šíření akčního potenciálu 
buněk. Charakterizuje je napětím řízená aktivace, rychlá inaktivace a selektivní vodivost 
iontů. Sodíkový kanál v mozkové tkáni je heterotrimér (z podjednotek α, β1 α β2),  
v kosterním svalstvu heterodimér (podjednotka α a β1-like), v myokardu pak pouze  
α-podjednotka.  
Deset různých genů kóduje 4 domény α-podjednotky; jsou označeny SCN1A až SCN10A. Dva z nich 
SCN4A a SCN5A jsou asociovány s hyperkalemickou periodickou paralýzou, s paramyotonia congenita,  
s "potassium-agravated " myotonia. Jde o skupinu chorob, které jsou alelickými variantami mutace genu, 
který kóduje α-podjednotku sodíkového kanálu buněk kosterního svalstva.   

 
Obr.: Signalizace endothelinu a vliv na vazokonstrikci za účasti iontových kanálů 
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Poznámka: Obsazení endothelin-receptoru A (ETR) endothelinem 1 navozuje aktivaci fosfolipasy C (PLC), 
která je klíčovou molekulou pro vyvolání buněčné odpovědi: PLC štěpí fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) za 
vzniku diacylglycerolu (DA( a D-myo-inositol-1,4,5-trisfosfosfátu (IP3). IP3 reguluje intracelulární Ca3+ vazbou 
na receptor na endoplasmatickém retikulu, čímž stimuluje uvolnění Ca2+ z endoplasmatického retikula. DAG se 
váže a aktivuje proteinkinasu C (PKC). Zvýšení koncentrace Ca2+ v cytosolu vyvolává odpověď –
vazokonstrikci. Endothelin prostřednictvím svého receptoru otvírá kalciový kanál, což přispívá  ke zvýšení 
koncentrace nitrobuněčného Ca2+.  
 
Receptory sdružené s G proteiny (GPCR) 

G proteiny jsou veliká rodina buněčných receptorových proteinů na povrchu buněk,   
která přenáší signál do buňky. Název G proteinů je dán jejich účinkem prostřednictvím 
proteinů vázajících guaninové nukleotidy. Bylo popsáno více než 1000 G proteinů spojených 
s receptory (G protein-coupled receptor - GPCR). G proteiny se skládají ze tří podjednotek  
(α, β, γ) a jejich klasifikace je podle α - podjednotky.  G proteiny, které stimulují 
adenylátcyklasu se klasifikují jako typu Gs, které inhibují adenylátcyklasu  se nazývají Gi.  
V současné době je popsáno více než 20 různých typů  α-podjednotek G proteinu;   
α-podjednotka váže guaninové nukleotidy, které regulují aktivitu G proteinu.  
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Obr.: Schéma struktury receptorů sdružených s G-proteinem  

 
V regenerujícím stavu je α-podjednotka vázaná v GDP komplexu s β- a γ-podjednotkou. Při 
stimulaci dochází ke konformační změně: uvolní se dimer β- a γ-podjednotky  
a α-podjednotka aktivuje druhého posla (adenylátcyklasa, fosfodiesterasa, fosfolipasa - vazba 
na iontové kanály). Savčí genom kóduje více než 20 α-podjednotek, 5 β-podjednotek  
a 11 γ- podjednotek. 
GPCR (G-protein coupled receptors) jsou heptahelikální proteiny se sedmi membránovými 
doménami (procházejí napříč membránou), které obsahují extracelulární NH2-skupinu  
a intracelulární -COOH skupinu. GPCR jsou klasifikovány podle struktury do 3 skupin: 

a) skupina I obsahuje receptory pro  katecholaminy, neuropeptidy, glykoproteiny a 
řadu peptidových hormonů, 

b) skupina II s receptory pro sekretin, glukagon, VIP,  
c) skupina III pro metalotrofické receptory typu kalciových a glutamátových receptorů. 
 
Efektorový systém  pro G-proteiny zahrnuje širokou skupinu druhých poslů:  

adenylátcyklasa – cAMP 
guanylátcyklasa - cGMP  
fosfolipasa C a A2 – inositoltrisfosfát  
draselné kanály  
kalciové kanály  
a další 

 
Působení a přenos signálu přes buněčnou membránu pomocí G-proteinů spojených 
s adenylátcyklasou uvádí následující schéma.  



 

 

 

197 

 

 
Aktivovaná adenylátcyklasa stimuluje proteinkinasu s dalšími účinky; aktivací fosfolipasy C, 
vázané na membránu, vzniká z fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu (PIP2) (v membráně)  
myoinositol-1,4,5-trisfosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). Ty pak regulují přesun vápenatých 
kationtů nebo prostřednictvím proteinkinasy C nebo G-proteinu aktivují další intracelulární 
signální proteiny a proteinkinasové kaskády; konečným stupněm je aktivace transkripčních 
faktorů a exprese příslušné genové oblasti s produkcí efektorových proteinů. .  
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G-proteiny mají řadu fyziologických funkcí a účinků. Stručný přehled  ligandů vázajících se 
na G-proteiny a následných účinků uvádí další tabulka  

 
Receptory s enzymovou aktivitou 

 
Receptory s tyrosinkinasovou aktivitou 

Receptory s tyrosinkinasovou aktivitou zahrnují další typ buněčných receptorů, které 
jsou přímo spojeny s intracelulární enzymovou aktivitou. Mají extracelulární doménu, 
vázající ligand (PDGF, růstový hormon, insulin, FGF, EPH …). Dochází přitom k fosforylaci 
substrátového proteinu na tyrosinových zbytcích. Ligand-dependentní oligomerizace dostává 
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kinasové domény do bezprostřední blízkosti, takže fosforylace může probíhat zkříženě (cross-
phosphorylation). Tyrosinkinasové  receptory rozdělujeme do několika tříd: Tak epidermal 
growth factor receptor (EGFR)  je jednořetězcový transmembránový protein. Druhý typ, 
např. insulinový receptor, tvoří dva dimery, které mají dvě α podjednotky a dvě  
β-podjednotky, spojené disulfidovými můstky. Třetí formou je receptor pro destičkový 
růstový faktor (PDGF), který má na  N-terminálním konci v extracelulárním prostoru  
domény podobné imunoglobulinu. Tento receptor se sám fosforyluje, což vede  
k  autoaktivaci. Fosforylace tyrosinových zbytků mimo katalytickou doménu vytváří 
specifické vazebné místo pro další proteiny, přenášející signál intracelulárně z aktivovaného 
receptoru. Následuje aktivování fosfolipasy Cγ nebo aktivace intracelulárního proteinu Ras, 
který řadíme do skupiny proteinů vázajících GTP. Při aktivaci tyrosinkinasy prostřednictvím 
Ras dochází k postupné fosforylaci tří kinas. Poslední kinasa vede buď ke genové expresi 
nebo k aktivaci či inaktivaci transportních proteinů transkripčních faktorů či dalších enzymů  
v jádře. K inaktivaci tohoto receptoru dochází tyrosinovými fosfatasami.  
 
Receptory aktivující tyrosinkinasy 
Některé receptory nemají vlastní kinasovou aktivitu, ale stimulují asociovanou tyrosinkinasu 
Příkladem je receptor pro cytokiny nebo interferon, které jsou konstitučně sdruženy s členy 
Jak-rodiny tyrosinkinas. V nepřítomnosti ligandu jsou tyto kinasy inaktivní. Signalizace 
nastává ligandem stimulovanou heterodimerizací receptorů, která vede k vzájemnému  
přiblížení sousedících Jak-kinas a k aktivaci transforylací.  

Aktivace TYROSINKINASY
a intracelulární přenos signálu

růstové faktory, 
insulin, etc.

I

II

Kaskáda proteinkinasy

III

Aktivace nebo
inaktivativace:

Enzymů
Transportních 
proteinů
Transkripčních 
factorů
Genová exprese

Tyrosinkinasa

R
a
s

GTP

 
 
Poznámka:  
První protein s tyrosinkinasovou aktivitou byl objeven v roce 1980 při studiích onkogenních 
proteinů zvířecích nádorových virů (Rous sarkoma virus). V současné době je známo více 
než 50 receptorů s tyrosinkinasovou aktivitou.  

 
Receptory serin/threoninkinasy 
Jde o transmembránové proteiny s extracelulární doménou, která je receptorem pro rodinu 
transformujících růstových faktorů β (TGFβ); intracelulární doména má kinasovou aktivitu. 
TGFβ ligandy jsou  dimery, které vedou k oligomerizaci dvou typů receptorů (typ I a II); typ 
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II má enzymový potenciál, ale nemůže být sám fosforylován; tuto schopnost má typ I, jehož 
fosforylace vede k aktivaci typu II-receptoru.  
Nejvýznamnějším představitelem receptorů a kaskády se serin/threoninkinasovou aktivitou je 
tzv. MAPK (mitogen-activated protein kinase). Tento systém odpovědi buněk na stimulaci 
růstovými faktory a dalšími působky je zprostředkován specifickými receptory jak  
s tyrosinkinasovou aktivitou tak GPCR (G-protein coupled receptors). Tato fosforylační 
kaskáda aktivuje jaderné a cytosolové regulační molekuly při iniciaci buněčné odpovědi. 
MAPK je kaskáda proteinkinas a je velmi konzervativní v průběhu evoluce. Má významnou 
roli v signální transdukci všech eukaryontních  buněk od kvasinek až po člověka. MAPK je 
aktivována jako odpověď na řadu růstových faktorů a dalších signálních molekul. Především 
reguluje buněčný růst a diferenciaci.  Dosud byly charakterizovány 3 systémy MAPK. 
Nejlépe charakterizovanou MAPK je ERK (extracellular signal-regulated kinase), která má 
významnou úlohu v signalizaci buněčné proliferace na podnět  růstových faktorů. Aktivace 
receptoru je následována aktivací Ras proteinu (protein GTP - vázající krysí sarkoma virus)  
s vazbou GTP na Ras. Aktivace Ras aktivuje Raf (Ser/Thr kinasa), která fosforyluje a 
aktivuje druhou proteinkinasu - MEK (MAP kinasa/ERK kinasa). MEK je duálně specifická 
proteinkinasa, která aktivuje řadu kinas ERK fosforylací, jak  threoninových tak tyrosinových  
zbytků (např. u ERK2 - threonin 183 a tyrosin 185). ERK kinasa fosforyluje řadu jaderných  
a cytoplasmatických proteinů včetně fosfolipasy A2 a dalších proteinkinas.  Aktivovaná ERK 
se také může translokovat do jádra, kde reguluje fosforylaci transkripčních faktorů.  
V savčích buňkách byly kromě  ERK popsány další dvě MAPK, které se nazývají JNK a p38 
MAPK kinasy. Obě tyto kinasy jsou také stimulovány růstovými faktory, ale především jsou 
aktivovány cytokiny a stresovým účinkem zevního prostředí, například UV zářením. Podílejí 
se na kontrole adaptace buněk, jejich množení,  tvaru a sporulaci. 
Obr.: Schéma aktivace MAP-kinasy (mitogenem aktivované proteinkinasy) 
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BRAF je protein, který zprostředkovává přenos růstového signálu právě na úrovni za RAS-
proteinem, důležitou komponentou RAS-RAF-MAPK – signální dráhy. Tato dráha je 
klíčovým mechanismem, který přenáší extracelulární signály do buněčného jádra, kde pak 
dochází k expresi genů kódujících faktory buněčné proliferace a diferenciace. Mutace RAS-  
i BRAF-genů jsou často nalézány u řady nádorových onemocnění. Nejvíce BRAF-mutací bylo 
nalezeno u melanomu. BRAF se tedy stává možnou cílovou molekulou při léčení 
metastazujícího melanomu.  
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Obr.: Zjedenodušené schéma signalizační kaskády mitogenem aktivovaných 
              proteinkinas (MAPK) 

 
 
Receptory fosfotyrosinfosfatas (RPTP) 
Extracelulární doména receptoru tyrosinfosfatasy obsahuje fibronektin a opakující se 
imunoglobulinové sekvence, což nasvědčuje tomu, že  pravděpodobně zachycují jako ligandy 
adhezní molekuly. Tyrosinfosfatasy defosforylují (tedy inaktivují) fosforylované 
tyrosinkinasy. Avšak ne vždy působí jako protiklad tyrosinkinas, kupř. CD45 je nezbytný pro 
signalizaci receptoru pro B-buňky, který také vyžaduje aktivitu tyrosinkinasy.  
 
Receptory rodiny NOTCH 
Mají velkou extracelulární doménu, jednoduchou transmembránovou doménu  
a cytoplasmatickou doménu. Ligandy NOTCH-receptorů jsou proteiny exprimované na 
povrchu sousedících buněk a primární cílovou signalizací je aktivace transkripčního faktoru 
GBF-1 (u savců). Předpokládá se, že cytoplasmatická doména NOTCH-receptoru po aktivaci 
se proteolyticky odštěpuje a je přenesena přímo do jádra buňky, kde se naváže na transkripční 
faktor.  
 
Rodina receptorú TNF 
Jsou charekterizovány extracelulární doménou s oblastí bohatou na cystein, 
transmembránovou doménou a především cytoplasmatickou doménou označovanou jako 
doména smrti. Vazba s ligandem navozuje oligomerizaci, nezbytnou pro další přenos signálu. 
Ten způsobí aktivaci kaspasy 8, čímž je spuštěna kaskáda, vedoucí k apoptóze buňky.  
 
Receptory v buněčném jádře (nukleární receptory) 
Některé ligandy difundují přes buněčnou membránu a váží se na receptory v cytoplasmě nebo 
až v  jádře. Jsou to především steroidy, ikosanoidy, retinoidy a hormony thyreoidey. 
Receptory těchto ligand jsou transkripční faktory, které mají jak DNA- tak ligand-vázající 
doménu. Receptor bez ligandu je navázán na “heat-shock” proteiny, z nichž se uvolňují po 
vazbě s ligandem. Uvolnění z chaperonového komplexu a vazba s ligandem umožňují, aby se 
DNA-vázající doména připojila k DNA, což navodí regulaci transkripce.  
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Adhezní receptory 
Adherence buněk prostřednictvím intergrinů s extracelulární matrix nebo s jinou buňkou je 
realizována receptory, které mechanicky stimulují intracelulární signální cesty, primárně 
prostřednictvím tyrosinkinas.  Integriny se váží na molekuly v extracelulární matrix  
s motivem aminokyselinové sekvence arg-gly-asp (RGD). Aktivace integrinové signalizace 
zahrnuje jak vazbu s ligandem tak shluknutí integrinů, navozující změnu konformace 
integrinů. Integrinová signalizace je nutná především pro pohyb buňky, ale na rozdíl od jiných 
signálních drah, je adherence pro buňku trvalým signálem. To má význam pro přežívání 
buněk v neadekvátním prostředí (kupř. buněk nádorových).  
 
Adaptorové proteiny 
Pro signalizaci navozenou vazbou ligandu na receptory jsou důležité adaptorové molekuly, 
které modulují signální transdukci zprostředkovanou interakcí protein-protein nebo protein-
lipid. Adaptorové proteiny obsahují specifické homologní domény jako  je SRC-homologie 2 
(SH2), SH3 nebo pleckstrinová homologie (PH). Nemají sice enzymovou aktivitu, ale řada 
enzymů může působit jako adaptorové proteiny, protože kromě aktivního centra obsahují 
některou z výše uvedených adaptorových domén. Příkladem je člen rodiny Src-tyrosinových 
proteinkinas LYN; kromě toho adaptory jsou i některé koreceptory jako je zpárovaný 
immunoglobulin-like receptor B (PIRB) a CD19. Interakce modulů v adaptorových  
a enzymových molekulách umožňuje lokalizaci proteinů na specifickou subcelulární pozici 
nebo kontroluje enzymovou aktivitu konformačními změnami nebo přímo vytváří 
multiproteinový komplex. Příkladem adaptorových proteinů je BLNK (B-cell linker), BCAP 
(B-cell adaptor protein), GAB (GRB2-associated binding protein), LAT (linker pro aktivaci 
T-buněk), PAG (fosfoprotein sdružený s mikrodoménami bohatými na 
glykosfingofosfolipidy).  
 
Propagace signálu do nitra buňky 
Vazbou ligandů na receptor se stimulují enzymové activity uvnitř buňky jako jsou 
receptorové tyrosin- nebo serin-proteinkinasy nebo receptor G-proteinového komplexu. Jiné 
receptory intracelulární nemají enzymovou aktivitu, ale vazbou ligandů dochází k aktivaci 
následných enzymů jako je aktivace proteas receptory rodiny TNF nebo aktivace protein-
tyrosinkinasy receptory cytokinů. Signály přijímané všemi receptory ovlivní funkci 
následných proteinů signální transdukce. Jejich funkce je regulována  kovalentní modifikací, 
nekovalentní vazbou s jinými proteiny a s malými molekulami (Ca2+, cAMP) nebo 
exprimovanou výší jejich koncentrace v buňce.  
 
Základní mechanismy intracelulární signalizace 
Intracelulární kaskáda transdukce signálu funguje jako serie molekulových spínačů  
a vypínačů. Existují 2 základní mechanismy; oba spočívají v navázání (nebo odnětí) fosfátové 
skupiny: 
(1) Přeměna GDP na GTP (a obráceně) 

Tímto způsobem jsou aktivovány receptory nebo enzymy asociované s  G-proteiny. Signál 
stimuluje přeměnu GDP v komplexu na GTP (zapnutí=aktivace); při inaktivaci dochází  
k hydrolýze GTP a k opětnému vzniku GDP (vypnutí).  

(2) Fosforylace (a defosforylace proteinu) 
V tomto případě je fosforylován (zapnutí=aktivace) příslušný protein proteinkinasou, a to 
buď na tyrosinu (tyrosin-proteinkinasa) nebo na serinu a threoninu (serin/threonin-
proteinkinasa); defosforylace (vypnutí=inaktivace) se děje pomocí příslušné protein-
fosfatasy 
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FOSFORYLACE                      (kinasy)

PROTEIN-(Tyr, Ser, Threo)

DEFOSFORYLACE               (FOSFATASY)

„ZAPNUTÍ“
(aktivace)

„VYPNUTÍ“
(inaktivace)

 
Jak bylo řečeno, receptorový protein provádí první transdukční krok. Přijímá externí signál, 
na který odpovídá vyvoláním následného intracelulárního signálu, který navozuje kaskádu 
přenosu prostřednictvím signálových molekul, jejichž funkcí je: 
(1) Přenést fyzikálně signál z místa, kde byl přijat do buněčné mašinérie, která vyvolá 

odpověď, často lokalizovanou v jiné části buňky. 
(2) Transformovat signál do molekulové formy, která je schopna stimulovat odpověď.  
(3) Případně amplifikovat (znásobit) přijatý signál, který, i když má velmi malou intenzitu, 

může vyvolat výraznou odpověď.  
(4) Rozdělit (distribuovat) signál tak, že ovlivní současně několik procesů. To znamená, že  

v určitém místě kaskády může být signál rozdělen (odkloněn), a pak působit na různých 
cílových místech a vyvolat tak komplexní odpověď.  

(5) Každý krok signální dráhy je otevřený zásahu i jiných faktorů, takže přenos může být 
modifikován podle určitých podmínek (stavu) uvnitř buňky nebo i mimo ní. .  

Obr.: Schéma různých kroků intracelulární signální transdukce 
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Tab.: Enzymy v buňce stimulované aktivací receptorů 
Třídy enzymů Příklady 

Proteinkinasy 
- tyrosinkinasy 
- serin/threoninkinasy 

 
Jak 
ERK 

Proteinfosfatasy 
- tyrosin-fosfatasa 
- serin/threonin-fosfatasa 

 
SHP-2 
Kalcineurin 

Lipid-kinasy 
- fosfatidylinositol 

 
PI3-kinasa 

Liúpid-fosfatasy 
- fosfatidylinositol  

 
SHIP, PTEN 

Fosfolipasy 
- A 
- C 
- D 

 
cPLA 2 
PLCγ 
   - 

G-protein 
- heterotrimerní 
- Ras-like 

 
Gs, Gi 
Ras, Rac 

Nukleotidové cyklasy 
- adenylátcyklasa 
- guanylátcyklasa 

 
  - 
  - 

 
Kalcium/kalmodulin-dependentní proteinkinasy 
  Volné kalciové ionty jsou druhým poslem ve všech typech buněk. Jedním z mechanismů, 
kterým Ca2+ realizují svůj účinek je vazba na kalmodulin (17 kDa protein) (Ca/CaM-
komplex). Vazba 4 Ca2+ na kalmodulin změní konformaci jeho molekuly a podporuje jeho 
interakci z řadou proteinových molekul; kupř. několik tříd proteinkinas je vazbou s Ca/CaM 
aktivováno.  
Ca/CaM-dependentní proteinkinasy tvoří 3 skupiny: (a) kinasy fosforylas, (b) kinasy lehkého 
řetězce myosinu (MLCK) a (c) eEF2-kinasy. Fosforylasy kinas jsou aktivovány buď cAMP-
dependentními kinasami nebo vazbou s Ca/CaM. Tento mechanismus je zvlášť důležitý  
u glykogenfosforylasy při degradaci glykogenu, stejně jako u svalové kontrakce, která je 
regulována přechodným vzestupem Ca2+ v cytoplasmě. MLCK je skupina enzymů, které 
fosforylují regulační lehký řetězec myosinu; v hladkých svalech je kontrakce navozena 
zvýšením aktivity aktinenem aktivované myosinové ATPasy pomocí MLCK, kdežto  
v kosterním svalu má MLCK pouze modulační úlohu, tímže ovlivňuje Ca-vázané na troponin 
při interakci aktinu s myosinem. V nesvalových buňkách je tímto mechanismem 
(ovlivňováním aktin/myosinového komplexu) řízena motilita buněk. Kinasa eEF2 (=CaM-
kinasa III) fosforyluje eukaryontní elongační faktor 2, což je GTPasa nutná pro elongační 
krok proteinové translace. Fosforylace eEF2 eEF2-kinasou je přičítána ke kalcium-
dependentnímu přerušení proteosyntézy. Funkce eEF2-kinasy je narušena kupř.  
u kardiomyopatie.  
Kromě výše uvedené skupiny kinas existuje skupina multifunkčních Ca/CaM-dependentních 
proteinkinas, obsahjiící CaMKI, CaMKII, CaMKII-γ, CaMKIV a CaMKK. Tyto kinasy mají 
některé vyjímečné vlastnosti. Jejich aktivitaje inhibována autoinhibiční doménou; tato 
inhibice je ulehčována  vazbou na Ca/CaM, která dovoluje autofosforylaci autoinhibiční 
domény. Když autofosforylace vznikne, přítomnost Ca/CaM-komplexu není nutná a enzym se 
stává Ca/CaM-independentním. Tím enzym (CaMKII) si zachovává aktivitu, i když se hladina 
Ca2+ v cytosolu normalizuje; to je důležité pro udržení přechodné "paměti" neuronální 
aktivity, což se uplatňuje při synaptické plasticitě a indukce dlouhodobé potenciace (LTP). 
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Poznámka:  Poruchy aktivity CaMKII se uplatňují při poruchách chování, dlouhodobé paměti, vzniku agresivity. 
Změny CaMKI byly pozorovány u neuroblastomu a kardiohypertrofii, poruchy v aktivitě CaMKII-γ se mohou 
projevit autoimunitními chorobami, v aktivitě CaMKIV pak u mužské nepoplodnosti. 
 
Proteinkinasy C (PKC) 
    Proteinkinasy C jsou fosforylasy na cyklickém nukleotidu nezávislé, které přidávají 
fosfátovou skupinu na serinový a threoninový zbytek polypeptidového řetězce cílových 
proteinů. PKC-rodina se může dělit na tři skupiny isoenzymů podle jejich kofaktorů: (1) 
Skupina konvenční - (c)PKC (α, β1, βΙΙ γ), která potřebuje k aktivaci Ca2+ nebo 
diacylglycerol (DAG), (2) skupina nová - (n)PKC (δ, ε, η, θ, µ), která potřebuje DAG a (3) 
atypické (a)PKC (ξ, ι, I), které nepotřebují ani Ca2+

 ani DAG.  
Aktivace cPKC zahrnuje přemístění z cytoplasmy na vazebnou doménu na buněčné 
membrány. Specifické ukotvující proteiny, imobilizované na zvláštním intracelulárním místě, 
lokalizují kinasu na místo, kde realizuje aktivitu. Mezi tyto proteiny patří receptory pro 
aktivované C-kinasy (RACKs) a adduciny. To navozuje zvýšení intracelulární hladiny Ca2+.  
 
 
Nejznámější signální dráhy 
 
(1) Savčí signální dráhy kinas aktivovaných mitogeny (MAPK) a stresem (SAPK), také 

Ras/Raf/MEK/ERK 
Rodinu mitogenem-aktivovaných proteinkinas tvoří jednak MAPK, jednak SAPK 
(stresem aktivované proteinkinasy). Společně tvoří síť kaskád signálních transdukci, které 
zprostředkovávají buněčnou odpověď na řadu stimulů (růstové faktory, chemický nebo 
osmotický stres, ozáření, bakteriální infekce, prozánětlivé cytokiny). Jde o skupinu 
serin/threonin-proteinkinas strukturně příbuznou. Každá MAPK je aktivována duální 
fosforylací na motivu Thr-Xaa-Tyr předcházejícími kinasami jako MAPK nebo MEK 
(=MKK). MEKs (bylo jich popsáno 30) jsou zase aktivovány MAP3K (=MKK-kinasy 
nebo-li MKKKs). MAPK a SAPK často působí jako multiproteinové komplexy. MAP-
kinasy fosforylují a tím aktivuji přídatné a následné kinasy a transkripční faktory (p90 
Rsk, CREB, Elk a Egr-1) na serinu nebo threoninu v řetězci před prolinem; specifita je 
však ještě určena odlišnými zakotvujícími místy, které usnadňují interakci se substráty. 
Cílové molekuly jsou (transkripční faktory): Elk1; c-Jun; ATF-2; HSP27.  
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Receptor
tyrosinkinas

GRB2
mSOS

Ras

Raf

MEK

MAPK

Mitogeny Trofiny           CD 40       Stres          Zánětlivé
cytokiny

KHS4 ICK1

HPK1

MLK1-4
MEKK1_5

SEK1/2

SAPKα/β

PAK?

MEKK-X

MKK3/6

P38α/β/γ/δ

MAPKAPK2

Rac/
cdc42

p85rsk
ELK1

c-Jun

ATF-2
hsp27

 
• MAPK-dráha (klasická ERK1/2) 

[Receptor tyrosinkinasy] – [Grb-2] – [mSOS] – [Ras] – [Raf] – [MEK] – [MAPK] –  
 - [Rsk-1] 

• SAPK1 (JNK) 
[Rac a Cdc42] – [HPK] – [GCK] – [MLK3] – [MEKK] – [SEK] – [SAPK] 

• p38 (SAPK2) 
[PAK] – [MEKK-X] – [MKK3 a 6] – [p38] – [MAPKAP-kinasa-2]  

 
Klasická MAPK , také zvaná ERK (Extracellular signal – Regulation Kinase) hraje důležitou 
úlohu v buněčné proliferaci a diferenciaci. Začíná aktivací receptoru kinasy  pro růstový 
faktor a pro receptory spřažené s G-proteinem; následuje aktivace ERK1/ERK2 (p44/p42 
MAPK)-proteinů, které dále aktivují tzv. p90 ribosomal S6-kinase/MAP-kinase activated 
proteinkinase-1 (Rsk/MAPKAPK-1) a dále ELK-1 a STAT-3 transkripční faktory, což 
umožní vstup těchto transkripčních faktorů do buněčného jádra, kde navodí expresi 
příslušného genu stimulací  c-fos promotoru.  
Vyjma mitogenů jako jsou růstové faktory (PDGF, CSF-1, IGF-2 etc), je aktivátorem této 
dráhy též insulin, PMA a další signální molekuly. Neadekvátní aktivací této dráhy může  
v buňce dojít k maligní transformaci a ke vzniku nádorové proliferace.  
Až dosud bylo identifikováno 7 typů MEK (MEK1 až MEK7), dále ERK3, ERK3-kinasa, 
ERK7 (neboli CLIC3); kromě toho MAPKAP-kinasy (=MAPK-aktivované proteinkinasy): 
 4 isoformy MAPKAP-K1, MAPKAP-K2, MAPKAP-K3. 
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Obr.: Zjednodušené schéma signálních drah realizovaných prostřednictvím MAPK 

Stimulus

MAPKKK

MAPKK

MAPK

Odpověď
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Růstové                                   STRES
faktory,                    Prozánětlivé cytokiny
Mitogeny                           Růstové faktory

Růst,                                     Zánět
Diferenciace Apoptóza
Vývoj Růst

Diferenciace
 

(2) Signální dráhy protein-tyrosinkinas 
Protein-tyrosinkinasy (PTKs) katalyzují fosforylaci tyrosinových zbytků; jsou dvě velké 
třídy: (A) Receptorové PTKs a (B) Celulární neboli non-receptorové PTKs. Tyto enzymy 
regulují řadu buněčných funkcí jako proliferaci, diferenciaci, anti-apoptózovou signalizaci 
nebo vyrůstání neuritů. Neregulovaná aktivace těchto enzymů navozená bodovou mutací 
nebo nadměrnou expresí může způsobit různé formy nádorového onemocnění stejně jako 
benigní proliferaci; více než 70% známých proto-onkogenů a onkogenů kóduje nádorové 
PTKs. Důležitost PTKs ve zdraví i nemoci podtrhují ještě odchylky signalizace PTK  
u zánětlivých onemocnění a diabetu. 

Poznámka:  
Fylogenetický strom tyrosin-proteinkinas 
Při studiu charakteristik proteinkinas se vycházelo z databáze 457 popsaných proteinkinas  
u člověka. Fylogeneze katalytické domény byla odvozena od sekvencí polypeptidového řetězce všech známých 
kinas. Podle příbuznosti byly charakterizovány velké skupiny a v nich jednotlivé rodiny. Vysoký stupeň 
příbuznosti byl podkladem pro určení nadrodin.  
Při klasifikaci savčích proteinkinas se vychází z rozdělení do 2 velkých tříd, lišících se substrátovou specifitou: 
• Protein-tyrosinkinasy 
• Serin/threonin-proteinkinasy 
Tyto třídy byly dále rozděleny na podtřídy a podrodiny. Tak třída tyrosinkinas sestává z receptorů tyrosinkinas 
a z cytoplasmatických tyrosin-kinas, rozdělených dále do několika rodin (viz schéma na obrázcích).  
Serin/threonin-proteinkinasy tvoří tři hlavní skupiny: (a) AGC-skupina zahrnuje rodiny nukleotidem-regulované 
proteinkinasy: PKA (cAMP-dependentní proteinkinasa) a PKG (cGMP-dependentní proteinkinasa), dále rodiny 
aktivované diacylglycerolem a fosfolipidy (PKC) a dalčí příbuzné kinasy, (b) Skupina kinas CaMK regulovaná 
komplexem Ca2+/kalmodulin, (c) Skupina CMGC obsahující řadu rodin jako cyklin-dependentní kinasy (CDK), 
MAPK/Erk rodiny , GSK-3 nebo Clk-rodiny a další. 
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Obr.: Fylogenetický strom receptorových tyrosinkinas 

 
Signalizace receptorové PTK prostřednictvím  EGF-receptoru (EGFR neboli ErbB ) 
      Rodina receptorů tyrosinkinasy pro epidermální růstový faktor (EGF-R) sestává ze  
4 receptorů: EGF-R (ErbB1), ErbB2 (Neu), ErbB3 a ErbB4. Tyto receptory mají 
cytoplasmatickou tyrosinkinasovou doménu, jednotlivou transmembránovou doménu  
a extracelulární doménu realizující vazbu ligandu a dimerizaci receptoru. Aktivace EGF-R 
(dimerizace) má za následek iniciaci řady různých nitrobuněčných reakcí v odpovědi na 
škodlivé stimuly zevního prostředí jako ozáření UV anebo obsazení receptoru EGF. EGF-R 
tvoří homo- i heterodimery s jinými členy rodiny. Každý z dimerových receptorových 
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komplexů může iniciovat rozdílné signální cesty vytvořením efektorových proteinů 
obsahujících Src-homologii 2 (SH-2). Dimerizace má za následek iniciaci postupné  
autofosforylační kaskády vrcholící  v buněčných odpovědích jako proliferace nebo apoptóza. 
Aktivované EGF-R dimerové komplexy s adaptorovým proteinem - Grb - spřažené s faktorem 
uvolňujícím guanin-nukleotidy (SOS) v úzké návaznosti na Ras, což umožňuje aktivaci Ras.  
Tento komplex následně aktivuje signální dráhy ERK a JNK, čímž se aktivují transkripční 
faktory jako c-fos, AP-1 a ELK-1, které podporují expresi promotorových genů, a podílejí se 
tak na proliferaci buněk. 
Aktivace EGF-R může též navodit aktivaci membránového enzymu fosfolipasy C (PLC), 
která štěpí fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) (membránový fosfolipid) na inositol-1,4,5-
trisfosfát (IP3) a sn-1,2-diacylglycerol (DAG), které jsou součástí fosfoinositidové signální 
kaskády. Její aktivací může dojít k přesunům Ca2+ ze zásobníků (kalcisomy) do cytosolu, což 
spouští různé pochody prostřednictvím komplexu s kalmodulinem a jeho homologů jako je 
svalový stah nebo glukogeneze anebo přenos nervového vzruchu (Ca2+ zde pochází  
z extracelulárního prostoru). Nepolární DAG zůstává v membráně a tam aktivuje 
proteinkinasu C (PKC), která pak aktivuje proteinkinasovou kaskádu. Je třeba si uvědomit, že 
DAG je převážně 1-steroyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol; v něterých buňkách se rozkládá za 
vzniku kyseliny arachidonové, která je substrátem pro syntézu prostaglandinů, prostacyklinů, 
thromboxanů a leukotrienů, tedy působků s velmi rozmanitou fyziologickou i patologickou 
funkcí.   
Obr.: Schéma signální transdukce EGF-receptoru 
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Signalizace prostřednictvím nereceptorových (celulárních) tyrosinkinas 
    Tyto PTKs jsou lokakizovány v cytoplasmě nebo buněčném jádře nebo jsou ukotveny na 
vnitřním listu plasmatické membrány. Tvoří je rodiny jako Src, JAK, Abl, FAK, Fps, Csk, 
Syk, Btk; každá rodina má několik členů s relativně malou strukturální podobností. Src se 
podílí na růstu buněk, Abl PTK naopak na inhibici růstu, aktivita FAK je združena  
s buněčnou adhezí.  
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Obr.: Fylogenetický strom cytoplasmatických tyrosinkinas 

 
 
(3) Dráhy intacelulárních proteinů Ras-Jak-Stat a MAPK/ JAK/STAT 
     Má cytokin/interferonový receptor sdružený s JAK-kinasou, která je aktivovaná 
příslušným ligandem za tvorby oligomerů, následuje fosforylace STAT molekul na 
tyrosinových zbytcích, to vede k dimerizaci STAT a tím k možnosti translokace do jádra  
a genové expresi. Této dráhy využívají kupř. IL-2R, IL-3R, IL-5R,Epo-R, GM-CSFR a další. 
MAPK dráha zajišťuje nepřímé spojení mezi povrchem buňky a jádrem s aktivací řady 
signálních molekul. Jednou z nich je dráha JAK/STAT (JAK - Janus kinasa, STAT - signal 
transducers and activators of transcription). JAK má významnou úlohu při 
intracelulární tyrosinové fosforylaci a JAK/STAT dráha zajišťuje velmi rychlé spojení mezi 
tyrosinkinasami a transkripčními faktory. Tato fosforylace přímo ovlivňuje lokalizaci 
transkripčních faktorů a jejich funkci. Vazbou (např. cytokinu) na receptor dochází 
k fosforylaci JAK kinasy spojené s receptorem. STAT se váže svými SH2 doménami na 
sekvence cytoplasmatické domény receptoru, obsahující fosfotyrosin.  Navázané STAT 
proteiny jsou fosforylovány JAK nereceptorovými tyrosinkinasami, které jsou asociovány 
s cytokinovým receptorem.  
Fosforylace tyrosinu vede k dimerizaci STAT proteinů, které jsou následně translokovány do 
jádra, kde stimulují transkripci genů. STAT transkripční faktory zajišťují přímé spojení mezi 
receptory pro cytokiny a růstovými faktory na povrchu buňky a regulaci genové exprese 
v jádře.   
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Obr.: Schéma intracelurární transdukce signálu prostřednictví dráhy Jak/STAT  
           a RAS-Raf-MAPK 
Epidermální růstový faktor (EGF) začíná kaskádu autofosforylací vlastního receptoru (EGFR). Prostřednictvím 
adaptorového proteinu Grb2 se na guanin-nukleotid uvolňující faktor SOS; tento komplex aktivuje Ras výměnou 
guanosindifosfátu za guanosintrifosfát. Aktivovaný Ras se váže a aktivuje serin/threonin-kinasu raf, která pak 
aktivuje (fosforyluje) MAPK-kinasu a ta dále aktivuje mitogenem aktivovanou proteinkinasu (MAPK). 
Cílovými proteiny MAPK jsou jak cytoplasmatické, tak jaderné proteiny (transkripční faktory), které navodí 
transkripci genů, regulujících proliferaci buňky. 
Jak/STAT dráhu zahajuje interferon γ, který aktivuje svůj receptor, což vede k aktivaci non-receptorové 
tyrosinkinasy rodiny Jak. Tyto kinasy fosforylují serin/threonin-kinasy rodiny STAT, čímž je umožněna  jejich 
translokace a aktivace transkripce příslušného genu, vazbou na specifickou sekvenci DNA.  
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(4) Akt-signální dráhy (PDK 1 – PKB/AKT-dráha) 
    Tato proteinkinasová kaskáda hraje centrální úlohu v regulaci přežívání buněk,  
v metabolismu (transport glukosy přes membánu podporovaný insulinem, tvorba glykogenu 
katalyzovaná glykogensynthasou, vstup buněk do cyklu dělení, genová exprese). 
Serin/threonin-proteinkinasa Akt/PKB je aktivován různými faktory růstu a přežívání buněk, 
insulinem, integriny a receptory spřaženými s G-proteinem. Byly popsány 3 isoformy: Akt1, 
Akt2, Akt3. Signál je na Akt přenášen aktivací fosfoinositid-3 kinasy (PI3). Ta vytváří 
fosfoinositol-3,4-bisfosfát (PI-3,4-P2) a fosfoinositol-3,4,5-trisfosfát (PI-3,4,5-P3)  
z inositolfosfatidu buněčné membrány, které se pak vážou na PH-doménu. Akt. PI3-kinasa 
také aktivuje fosfoinositid-dependentní kinasu 1 (PDK 1), která fosforyluje threonin 308 na 
Akt; serin 473 je fosforylován pomocí ILK (Integrin-linked kinase). Akt, která je v signalizaci 
až za PI3K, působí jako část wortmannin-signální dráhy. Aktivovaná Akt podporuje přežívání 
buněk (antiapoptóza) prostřednictvím dvou odlišných drah.: (1) Inhibuje apoptózu fosforylací 
Bad-komponenty Bad/Bacl-XL-komplexu; fosforylovaný Bad se váže na faktor 14-3-3, který 
navozuje disociaci Bad/Bacl-XL-komplexu, (2) Aktivuje IKK-α, což nakonec vede k aktivaci 
NFκB a k antiapoptóze. Členové této dráhy jsou v současné době cílem možného 
terapeutického zásahu při léčení řady chorobných stavů (diabetes, nádory). 
PDK 1 aktivuje řadu proteinkinas AGC-rodiny (název od proteinkinas A,G a C)  
a proteinkinasu B (neboli Akt). Mezi různými isoformami PKB/Akt existuje funkční 
překrývání, protože všechny obsahují  motif RXRXXS/T. PDK 1 hraje tedy centrální úlohu 
při kontrole četných signálních drah.  
Na rozsáhlé funkční spektrum signalizace PKB/Akt ukazuje i úloha GSK3 (glykogensynthasa-
kinasa-3) při regulaci stability β−kateninu, a tím genové exprese. Další člen této signální sítě 
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– mTOR má aktivitu jak serin/threonin-proteinkinasy tak lipid-kinasy. Tento molekulový 
komplex má i vliv na aktivaci p70S6K a tedy je důležitý pro kontrolu proteosyntézy a kontrolu 
vývoje a růstu buněk.  
Obr.: Schéma Akt-signalizace (PDK 1 – PKB/Akt-dráha) 
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(5) Schéma transkripční aktivace genů potlačujících apoptózu 
      Proteiny kódované těmito geny působí na různé úrovni kaspasové kaskády. Indukce 
transkripčního faktoru NF-κB vede k transkripční aktivitě potlačující apoptózu. Stimulem 
může být kupř. TNFα.  
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(6) Signální dráhy ovlivňující genovou expresi cyklinů 
 Má-li buňka vstoupit z G0 do G1 a dále do S-fáze buněčného cyklu dělení, musí být 
aktivována řada cyklin-dependentních kinas (cdk). Je-li klidová buňka atakována signálem 
některého růstového faktoru, začne být podporována transkripce genu pro cyklin D1. Cyklin 
D1 se pak napojí na existující cyklin-dependentní kinasu 4 (cdk4) a za vzniku aktivního 
komplexu (cyklin D1/cdk4) je  kinasa aktivována. Může tak dojít k fosforylaci na 
specifických místech na retinoblastoma-proteinu (pRb) a tím jeho uvolnění z vazby na faktor 
E2F; tím dojde k odblokování inhibice exprese genu pro cyklin E; ten se může navázat na 
další cyklin-dependentní kinasu (cdk2), což vede k její aktivaci a tím ke kaskádě fosforylace 
dalších proteinových faktorů, jejímž důsledkem je přechod do S-fáze buněčného dělení. 
Komplexy cyklinE/cdk2 se napojí na komplexy E2F/p107, čímž se aktivuje exprese cyklinu A 
a iniciace dráhy, vedoucí k replikaci DNA. Kromě toho komplexy cyklinE/cdk2 kooperují  
s cyklinem D1, což má za následek amplifikaci fosforylace pRb. V kaskádě můž dojít na 
několika místech k blokádám: Tak aktivace exprese cyklinu E může být zastavena cdk-
inhibitorem p16; faktor p27 blokuje kaskádu na několika místech.  
Obr.: Regulační kaskáda exprese cyklinových genů 
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(7) Signální dráha proteinu p53 
Tumorový supresorový protein p53 má specifickou sekvenci pro vazbu na DNA, reaguje 
přímo s různými buněčnými nebo virovými proteiny a způsobuje zástavu buněčného cyklu 
dělení při poškození DNA v důsledku různých genotoxických škodlivin. Signalizace p53-
dependentní drahou udržuje stabilitu genomu, protože pozdrží další průběh buněčného 
cyklu až do doby opravy poškozeného úseku DNA; v případě, že k opravě nedojde, 
navodí zánik buňky. Cyklus pracuje tak, že kupř. ozáření buňky γ-paprsky aktivuje p53, 
což má za následek transkripci p21CiP1 a dále inhibici cyklin-dependentních kinas (CDK4 
a CDK2); to vede k hypofosforylaci pRb a k zábraně uvolnění z komplexu s faktorem 
E2F; důsledek je nemožnost přechodu z G1-  do S-fáze. Některé účinky p53 mohou být 
blokovány snížením exprese c-Myc, Bcl-2 nebo E2F. Aktivita p53 podléhá též 
autoregulaci (zpětnou vazbou) prostřednictvím MDM2.  
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Signální transdukce a nemoci 
 Signální transdukce jako obecný mechanismus přenosu informace mezi buňkami 
jednotlivých soustav hraje klíčovou roli v patogenezi onemocnění. Jako příklady lze uvést  
zánětlivou odpověď organismu nebo poruchy lipidového metabolismu. Narušení signální 
transdukce a regulace kaskád je jednou z příčin maligního bujení. Poruchy receptorů na 
genové úrovni vedou k závažným metabolickým a  endokrinním onemocněním, ale také vedou 
ke změnám kontraktility srdečního svalu.  
Tab.: Některé geny regulované NFκB podílející se na chorobných stavech 
Gen pro Chorobný stav 
Cyklin D1 Nádorové onemocnění 
ILS Asthma 
MCP1 Aterosleróza 
MMP9 Artritida, neoplasma 
c-Myc Nádorové onemocnění 
5´-deiodinasa Syndrom euthyreoidní thyreopatie 
HIV LTR (long terminal repeat) AIDS 
BcL-XL Nádorové onemocnění 
c-IAP2 Nádorové onemocnění 
iNOS Septický šok 
Cox-2 Zánět; kolorektální karcinom 

 
Uvádíme část přenosové dráhy signálu při zánětlivé odpovědi organismu, kde se uplatňují 
popsané  mechanismy: v případě receptoru pro IL-6 dráha JAK/STAK,  v případě receptoru 
pro IL-1β kaskáda ERK, TNFα působí na NF-κB s aktivací proteinu p50 i p65 a následnou 
syntézou proteinů.  
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Síť pro signální transdukci zánětu
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Narušení signální kaskády se významnou měrou uplatňuje v procesu rozvoje 

aterosklerózy. Následující schéma uvádí různé rizikové faktory související s oxidačním 
stresem buňky a narušení redox-senzitivních signálních drah a transkripčních faktorů, kam 
zahrnujeme:  
a) AP-1   aktivátor-protein 1 
b) NF-κB   nukleární faktor κB 
c) PPARs    receptory aktivované proliferátorem peroxisomů 

 
NF-κB je regulující molekulou v procesu aterosklerózy. Systém NF-κB, kdy je 

molekula v neaktivní formě spojena s podjednotkou IκB, je stimulován celou řadou receptorů 
buňky s následným uvolněním z těchto podjednotek. Při aktivaci tohoto komplexu pronikají 
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proteiny p50 a p65 přes jadernou membránu a dochází k jejich translokaci do jádra  
promotorových regionů. NF-κB je kódován řadou genů.  
 
Signální dráhy kancerogeneze 
Maligní transformace buněk vzniká postupným nahromaděním genetických změn, které  
v konečném důsledku vedou ke vzniku nádorového onemocnění. Dochází přitom k aktivaci 
nebo inaktivaci signálních drah kontrolujících buněčný cyklus dělení, apoptózu, replikační 
chopnost, mobilizaci zdrojů substrátů, také angiogenezu, invazivitu apod. Znalost signálních 
drah, které se na tom podílejí, může přispět k poznání cílových molekul pro možnou terapii. 
Obr.: Zjednodušené schéma sítě některých signálních drah ovlivňujících kancerogenezi 
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Jaderné hormonální receptory 
Jaderné hormonální receptory zahrnují zvláštní skupinu signálních molekul. Jak název 
napovídá, nacházejí se v jádře buněk. Jsou to malé  lipofilní molekuly. Ligandy  těchto 
receptorů jsou např.: thyreoidální hormony, kyselina retinová, steroidní hormony. 
Aktivovaný receptor se váže na DNA v oblasti promotoru a přímo reguluje transkripci 
příslušných genů.  
S porušením jaderných receptorů je spojena celá řada nemocí, jak uvádí následující tabulka. 
Jedná se o velmi významné a časté choroby, jako je diabetes 2. typu, obezita, 
hypercholesterolemie a další. U savců je celkem popsáno více než 150 jaderných receptorů.  
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Signální molekuly pro jaderné receptory volně difundují do buněk a mohou být produkovány 
autokrinními, parakrinními nebo endokrinními mechanismy. Protože se nejedná o 
polypeptidy nebo peptidy, nejsou kódovány geny. Jejich tvorba je prostřednictvím 
metabolických drah závislá na prekursorech, jejichž množství bývá limitováno dietou, tedy 
jejich příjmem (thyreoidální hormony – tyrosin a jód, kyselina retinová – vitamin A, 
eikosanoidy – esenciální mastné kyseliny, steroidy – cholesterol).  
Závažnou nemocí při poruše jaderných receptorů je akutní promyelocytární leukemie M3 
(francouzsko-americko-britská klasifikace), kdy je ovlivněna role receptoru α pro kyselinu 
retinovou. 

Frekventovanou a významnou chorobou je diabetes mellitus typu 2 (non-inzulin 
dependentní diabetes mellitus). Nová skupina perorálních látek, tzv. thiazolidindiony (TZD), 
snižuje insulinovou rezistenci a zvyšuje účinek insulinu na nižší úrovni než je insulinový 
receptor. To je dáno působením především zmíněných PPARs .  

 
PPARs - peroxisome proliferator (PP) activated receptors 

PPARs je skupina jaderných hormonálních receptorů, které se skládají z pěti nebo 
šesti strukturálních regionů (A-F), kdy A/B domény obsahují NH2-terminální zakončení. 
C doména se váže na DNA a domény  E/F (karboxylový konec) váží ligand, takže mají 
klíčovou roli v transdukci hormonálního signálu na transkripci. V současné době byly 
popsány tři typy PPARs - α (468  aminokyselin), β (441 aminokyselin) a γ (479 
aminokyselin). Přírodní ligandy PPARs jsou: mastné kyseliny, leukotrien LTB4, 
prostaglandiny (A, D, J, 15d-PGJ2). Farmakologickými přípravky, které se váží též na PPARs 
jsou thiazidy, které zvyšují účinek insulinu, ale také fibráty, které ovlivňují  Apo A1 a Apo 
A2.  
PPARs α zvyšují transkripci Apo-A1 a Apo-A2, čímž zvyšují HDL s hypolipidemickým 
efektem a negativně regulují enzym kaskády kyseliny arachidonové cyklooxygenasu 2 (COX-
2). Tím má tato skupina aktivovaných receptorů i protizánětlivé účinky. Funkcí PPARs γ je 
podpora buněčné diferenciace. Je to hlavní regulátor diferenciace adipocytů. V makrofázích 
vede k inhibici sekrece iNOS, gelatinasy B a scavenger receptoru A. Na monocytech inhibuje 
IL-1, IL-6 a TNF- α, čímž má také protizánětlivé účinky. 
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Následující schémata ukazují různé účinky PPARs na buněčné úrovni jak u  hlodavců tak  
u lidí. Je ilustrován podíl PPARs v procesu apoptózy a na akutní fázi zánětlivé reakce. PPARs 
se významně podílí na buněčné diferenciaci, kdy ovlivněním tohoto receptoru spojeného  
s RXR (receptor kyseliny 9-cis-retinové) při heterodimerizaci PPARs s RXR dochází k vazbě 
DNA.  

 

 
Ovlivnění této kaskády může vést k možnosti léčby insulinové rezistence u diabetu 

typu 2 spojeného s obezitou, ale také k ovlivnění a snížení rozvoje aterosklerózy. Případně se 
může jednat o novou možnost terapeutického ovlivnění u nádorů prsu, prostaty  
a liposarkomu. V současné době jsou intenzivně studovány funkční vlastnosti ligandů a vazby 
ligandů na domény PPARs a jejich interakce s jadernými faktory. 
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OTÁZKY 
 
1. Které enzymy (komponenty) jsou charakterické pro dané organely? 

(přiřaď k příslušným organelám) 
A. Mitochondrie 
B. Peroxisomy 
C. Lysosomy 
D. Plasmatická membrána 
E. Drsné plasmatické retikulum 
 

 1.Katalasa 
      2. Cytochrom c 
      3. Ribosom 
      4. Kyselá fosfatasa 
      5. Permeasy aminokyselin 
 
Odpověď: 
                A-2 
                B-1 
                C-4 
                D-5 
                E-3 
 
2. Molekulová aktivita biologických membrán je nejlépe charakterizována následujícím  
    tvrzením (vyber jedno) 

A. Lipidové molekuly přeskakují z jedné strany membrány na druhou. 
B. Lipidové molekuly se vyznačují laterálním pohybem v membránové dvojvrstvě.  
C. Proteinové molekuly v membráně jsou všechny umístěny na jejím povrchu.  
D. Proteinové molekuly nevykonávají laterální pohyb uvnitř membránové dvojvrstvy.  
E. Žádné z uvedených tvrzení není správné.  

 
Odpověď: Správné je B  
 
3. Antimalarikum chlorochin inhibuje následují činnost v buňce (vyber) 

A. Uspořádání aktinových filament 
B. Depolymerizaci aktinových filament 
C. Depolymerizaci mikrotubulů 
D. Uspořádání mikrotubulů 
E. Acidifikaci lyzosomálního lumen 

 
Odpověď: Správně je E 
 
V biologických membránách integrální proteiny a lipidy interagují vzájemně hlavně 

prostřednictvím (vyber) 
A. Hydrofobních interakcí 
B. Vodíkových můstků 
C. Kovalentních vazeb 
D. Iontových vazeb 
E. Hydrofobních kovalentních vazeb 

Odověď: Správné je A 
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Co nemají prokaryota? 

A. DNA 
B. Respirační enzymy 
C. Cytoskelet 
D. Chromosom 
E. Nukleolus 

 
Odpověď: C a E 
 
Kde je lokalizován mitochondriální řetězec transportu elektronů?  

A. V mitochondriální matrix 
B. Ve vnitřní mitochondriální membráně 
C. V intermembránovém prostoru 
D. Na vnitřním povrchu vnější mitochondriální membrány 
E. Na vnějším povrchu vnější mitochondriální membrány 

 
Odpověď: B 
 
Všechny níže jmenované třenašeče elektronů jsou složkami mitochondriálního 

transportního řetězce elektronů, vyjma:  
A. Koenzym Q 
B. Flavinadenindinukleotid (FAD) 
C. Nikotinamid-adenindinukleotidfosfát (NADPH) 
D. Flavin-mononukleotid (FMN) 
E. Nikotinamid-dinukleotid (NAD) 
 
Odpověď: C 

 
Důležité regulační proteiny buněčného cyklu se nazývají (vyber):  

A. Růstové faktory  
B. Cyklin-dependentní kinasy 
C. Cykliny 
D. Protoonkogeny 
E. Antionkogeny 
 
Odpověď: C, B 

 
Jaký je minimální počet vysokoenergetických fosfátových vazeb, které je potřeba 

hydrolyzovat, aby byla vytvořena 1 peptidová vazba při proteosyntéze? 
A. 2 
B. 4 
C. žádná 
D. 6 
E. 1 
F. 3 
 
Odpověď: B 
Každá peptidová vazba potřebuje k vytvoření hydrolýzu 4 energetických fosfátových vazeb:  
2  GTP → GMP. 
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10. Která s následujících sloučenin inhibuje proteosyntézu eukaryot depurinací  
     1 adeninu z 28S rRNA? 

A. Ricin 
B. Difterotoxin 
C. Cyklohexemid 
D. Kolicin E3 
E. α-Sarcin 

 
Odpověď: A 
Ricin je α-glukosidasa, která odštěpuje z rRNA adeninový zbytek, což stačí k inhibici 
proteosyntézy u eukaryot.  
 
11. Jaký je generační čas viru, který infikuje bakterii (generační čas rychle rostoucí  
       bakterie je 20-30 minut) 
 

   Odpověď: Může být 10 sekund až 20-30 minut 
    Generační čas tohoto viru musí být kratší než 20-30 min, protože pro replikaci  viru je 
    zapotřebí syntetizovat proteiny (ev. jiné makromolekuly), a to syntetizujícím aparátem  
    infikované bakterie. Replikace bakterie přeruší i replikaci viru.  
 
12. Kterou funkci mají následující proteiny (přiraď sloupec vpravo k sloupci vlevo) 
 
A. Enzymová katalýza (1) Hemoglobin 
B. Transport (2) Ribonukleasa 
C. Přenos nervového vzruchu (3) Receptor acetylcholinu 
D. Ochrana vůči infekci (4) Myosin 
E. Koordinace pohybu (5) Kolagen 
F. Kontrola růstu (6) IgG 
G. Mechanická podpora (7) Nervový růstový faktor 
 
Odpověď: A-2, B-1, C-3, D-6, E-4, F-7, G-5  
 
13. Osteogenesis imperfecta je způsobena defektem v tvorbě kolagenu („křehké kosti“). 
      Gen kódující tvorbu α-řetězce kolagenu u postižených osob způsobuje, že glycin v po- 
      zici 988 primární sekvence je nahražen cysteinem. Tato záměna  vede k tomu, že  
      α-řetězce nemohou vytvořit trojitou šroubovici. Proč? 
 
Odpověď: V oblasti helixu zaujímá glycin každou třetí pozici v polypeptidové sekvenci (asi 
1000 aminokyselin) kolagenu typu I. Každý glycinový zbytek je umístěn na vnitřní straně 
trojitého helixu, takže se tam nevejde už žádný postranní řetězec, tedy ani skupina  -CH2-SH,  
která po záměně vznikne. Tím dojde k disrupci trojitého helixu. Je pozoruhodné, že záměna 
jediného zbytku glycinu mezi 300 jinými může tak výrazně ovlivnit normální uspořádání 
kolagenu. Disrupce také vede k excesivní hydroxylaci prolinu a zvyšuje glykosylaci 
lysinových zbytků kolem pozice 988. Všechny tyto změny v molekule α-řetězce způsobují, že 
se nemůže asociovat s dalšími dvěma do normální konformace trojité šroubovice.  
 
14. Myorelaxace (uvolnění svalové kontrakce), potřebná kupř. u větších chirurgických 
operací, může být navozena 3 různými skupinami léků. Které to jsou, jakým 
mechanismem účinkují a jaké je nebezpečí jejich aplikace? 
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Odpověď:  
Přenos signálu přes synaptické nervosvalové spojení zahrnuje acetylcholinový systém. 
účinným relaxantem může být látka, která zabrání přenosu signálu zprostředkovaným 
acetylcholinem  secernovaným na synapsi.  
1. Mechanismus využívá obsazení acetylcholinového receptoru; přitom však nesmí dojít 
k navození depolarizace nervovosvalové ploténky (což je příčina kontrakce svalu). Použitá 
látka by neměla být štěpena acetylcholinesterasou, aby účinek byl relativně dlouhodobý. 
Příkladem takové látky je kurare.  
2. Mechanismus využívá blokujícího účinku analoga acetylcholinu jako je sukcinylcholin 

nebo dekamethionin, které obsadí acetylcholinový receptor a jsou acetylcholinesterasou 
štěpeny velmi pomalu. Navodí tak trvalou depolarizaci motorické ploténky. Svaly pod 
vlivem těchto látek zpočátku kontrahují i relaxují, ale postupně se stávají refrakterní vůči 
dalším stimulům, protože receptor je blokován a depolarizace ploténky přetrvává.  

3. Mechanismus spočívá v aplikaci inhibitoru acetylcholinesterasy. Důsledkem je 
skutečnost, že  acetylcholin není degradován, obsazuje receptor a depolarizace ploténky 
přetrvává. Příkladem takové látky je fysostigmin a neostigmin.  
Velkým nebezpečím použití výše uvedených látek je to, že kromě kosterních svalů také 
ovlivňují dýchací svaly a mohou způsobit až zástavu dýchání. Je nutno proto zavést 
umělou respiraci.  

 
15. Kolagenasa je enzym, který štěpí trojitou  šroubovici α-řetězců kolagenu v pozicích  
      775, 776 a 1056. Takto naštěpená šroubovice se rozvine a je přístupna účinku dalších  
      enzymů. Kolagenasa byla nalezena ve zvýšeném množství u lidské dělohy po porodu. 
       Jakou funkci má kolagenasa? 
       Proč je důležité regulovat její syntézu nebo aktivitu? 
 
 Odpověď: 
                 Úkolem kolagenasy  je účast na přestavbě a reorganizaci tkání. Kolagen je 
nejčastěji se vyskytující protein v pojivové tkáni. Kolagenasa se podílí na odstranění části 
tkání, které už nejsou potřeba. Její účinek však musí být kontrolován, aby nedošlo  
k nežádoucímu natrávení tkáně, která nemá být odstraněna. Je proto (u člověka) produkována 
jako inaktivní prekursor, z kterého je odštěpena aktivní část; kromě toho aktivitu kontrolují 
inhibující proteiny.  
 
 16. Které tvrzení, týkající se buněčných membrán, je pravdivé? 

A. Jsou primárně tvořeny lipidy a sacharidy. 
B. Představují selektivně permeabilní spojení mezi buňkami a jejich okolím a mezi 

nitrobuněčným prostorem. 
C. Někdy generují signály. 
D. Jsou nositelé procesů přeměny biologické energie při fotosyntéze nebo oxidační 

fosforylaci.  
E. Někdy obsahují receptory pro specifické podněty.  

  
 Odpověď: B, C, D, E.    
 
17. Které lipidy jsou součástí buněčné membrány? 

A. Fosfoglyceridy 
B. Glycerol 
C. Cholesterol 
D. Cerebrosidy 
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E. Cholin 
 
Odpověď: A, C, D  (Glycerol a cholin nejsou lipidy) 
 
18. Které z následujících tvrzení o proteinu pruhu 3 (band 3)odpovídá skutečnosti?  
A. Je to glykoprotein 
B. Je integrálním proteinem buněčné membrány 
C. Váže se na složky plasmatické membrány prostřednictvím ankyrinu a proteinu pruhu 

4.1 
D. Je tvořen dvěma polypeptidovými řetězci, každý z nich uspořádaný jako mnohočetná 

trojvláknová α-helikální šroubovice.  
E. Udržuje tvar a integritu erytrocytu 

 
      Odpověď: Správné je tvrzení C, D, E  
 
19. Které vlastnosti jsou společné pro membránové kanály a pumpy? 

A. Obojí jsou integrální transmembránové proteiny 
B. Obojí obsahují místa  fosforylace  
C. Obojí obsahují vícečetné podjednotky a domény 
D. Obojí mají zbytky polárních aminokyselin ve svých pórech 
E. Obojí umožňují obousměrný tok přenášených molekul 

 
      Odpověď: A, C, D  
 
20. Které tvrzení o plazmatické membráně neuronů odpovídá skutečnosti?  

A. V průběhu akčního potenciálu membránový potenciál kolísá od  +30 mV 
do - 75 mV. 

B. V klidovém stavu je membrána více propustná pro Na+ než pro K+.  
C. V klidovém stavu má membránový potenciál hodnotu kolem + 30 mV. 
D. Gradient Na+ a K+ na jedné a druhé straně membrány je udržován aktivitou  

Na+-K+ -pumpy.  
E. Rovnovážný potenciál pro K+ napříč membránou má hodnotu -75 mV.  

 
Odpověď: Správně je tvrzení A, C, D 
 
21. Kaskáda převodu signálu v buňce se děje prostřednictvím dráhy, na které 

participují následující komponenty (vyber správné).  
A. Regulační proteiny 
B. Enzymy  
C. Nukleární póry 
D. Receptory  
E. Transmembránové kanály 
  

     Odpověď: Spráné je za A, B, D, E (nikoliv C: nukleární póry) 
 
22. Jaká je úloha Ca2+-iontů v mechanismu svalové kontrakce (vyber z následujících 

tvrzení) 
A. Udržuje strukturu tlustého filamenta 
B. Odděluje myosinovou hlavu od aktinu 
C. Převede akční potenciál z plasmatické membrány na kontraktilní aparát 
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D. Vazbou na troponin způsobí pohyb tropomyosinu a tím přiblíží aktinová filamenta  
 k myosinovým hlavám 

 
Odpověď: Správné je B i C. (Přímým důsledkem impulsem navozeného akčního 
potenciálu v plasmatické membráně (zprostředkovaného acetylcholinem v neurosvalové 
ploténce) je uvolnění (přestup) Ca2+ ze sarkoplasmatického retikula do cytosolu, kde 
zvýšená koncentrace Ca-iontů navázaných na kalmodulin vazbou na troponin navodí 
posun tropomyosinu a tím následně přiblížení myosinové hlavy k aktinu, jejímž 
důsledkem je svalová kontrakce.  

 
23. Které z následujících změn nastávají při svalové kontrakci?  

A. Sarkomery se zkracují 
B. Z-disky se oddalují 
C. Aktinová filamenta se stahují 
D. Myosinová filamenta se stahují 

 
      Odpověď: Správná je odpověď  A. (Zkracují se pouze sarkomery, nikoliv filamenta; ta se 
                         po sobě posunují a tím zkracují vzdálenost Z-disků.) 
 
24. Který z následujících proteinů je členem kalcium/CaM-komplexu? 

A. Kalcineurin 
B. Kalmodulin 
C. Kalpain  
D. CREB-protein 
 
Odpověď: Správně je B (kalmodulin). Vazba  4 Ca2+ na kalmodulin navodí konformační 
změny tohoto proteinu, což podporuje jeho interakci z řadou dalších proteinů, včetně 
několika tříd proteinkinas, které se komplexem Ca/kalmodulin aktivují (Ca/CaM-
dependentní proteinkinasy) 
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KLINICKÉ PŘÍPADY 
 
Pacient 1 
 Kojenec, 10 měsíců starý má v anamnéze neprospívání a opakované infekce. Má objemné, 
mastné stolice a zvýšenou plynatost. Matka říká, že jeho pokožka při dotyku s ústy chutná 
slaně. Při narození měl komplikaci: střevní obstrukci způsobenou mekoniovým ileem. Dítě 
mělo dvě epizody pneumonie s hvízdavým expiriem. 
Vyšetření ukázalo podvyživené dítě, bledé sliznice, s difúzními respiračními fenomeny; má 
hepatomegalii a edémy dolních končetin. 
Laboratorní testy: snížený hemoglobin, celkový sérový protein a albumin. Hladina 
imunoglobulinů normální. Koncentrace Cl- a Na+ v potu výrazně zvýšena. 
Na RTG-hrudníku jsou patrné difuzní perihilové infiltráty. 
 
Otázky: 
1. Jaká je diagnóza? 
2. Jaký je molekulární mechanismus této choroby?  
 
Odpověď:  
Ad 1) Jde mukoviscidózu (cystickou fibrózu) 
 
Ad 2) Mukoviscidóza je autosomálně recesivní choroba (výskyt asi 1:2000), s četností 
přenašečů v bělošské populaci asi 1:22. Defekt spočívá v mutaci genu na chromosomu 7 pro 
transmembránový převodový regulátor (CFTR = cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator). Nejčastější mutace je ∆F508, která zahrnuje deleci tří sousedních párů bazí, což 
způsobuje nepřítomnost fenylalaninu v pozici 508. Tato delece tvoří asi 70% mutací při 
cystické fibróze. Kromě ní bylo popsáno ještě asi 1000 jiných mutací. Normální produkt 
CFTR-genu vykonává funkci cAMP-regulovaného chloridového kanálu v apikální membráně 
epitelových buněk. Je to jednak regulace objemu sekretu (epitel dýchacích cest a sliznice 
střeva), jednak regulace absorbce elektrolytů ale nikoliv absorbce objemu (potní žlázky)  
a  regulace objemové sekrece (pankreas). Tento rozdílný účinek normálního CFTR-proteinu 
vysvětluje různé projevy, způsobené abnormálním proteinem. Abnormální CFTR-protein se 
buď nedostane k apikální membráně a je degradován uvnitř buňky nebo jeho abnormální 
struktura způsobuje poruchy ve vylučování a vstřebávání elektrolytů . Vytváří se „alternativní 
kanálek pro Cl-", který je regulován hladinou intracelulárního Ca++ nebo 
uridinadenintrisfosfátem (UTP) a nikoliv cAMP-dependentní kinasou a proteinkinasou C.  
V epitelu dýchacích cest je zvýšený transport Na+ a snížená permeabilita pro ionty (Cl-), což 
vede k zahuštění sekretů, čímž není umožněna očišťovací funkce řasinkového epitelu; dochází 
k opakované infekci (zejména Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa a další)  
a vzniku chronické plicní obstrukční choroby (obstrukce sekretem, bronchiolitida, 
bronchiektazie, emfyzém).   
V duktálních buňkách exokrinního pankreatu absence CFTR-chloridového kanálu omezuje 
správnou činnost transportního mechanismu Cl-/HCO3

- na apikální membráně, čímž dochází 
ke snížené sekreci  NaHCO3 a vody do vývodu pankreatických acinů. Sekret se zde 
zahušťuje, hromadí se v něm pankreatické enzymy, které poškozují vlastní tkáň (cystická 
fibróza pankreatu).  
Ve sliznici tenkého střeva způsobuje defekt sekrece Cl- a vody špatné omývání mucinu  
a jiných makromolekul z intestinálních krypt. Snížená sekrece tekutin zprostředkovaná CFTR 
vede ke zvýšené absorpci tekutiny poruchou Na+ kanálu a jiných Na+-transportérů. To může 
vést k desikaci střevního obsahu a k možné obstrukci tenkého i tlustého střeva.  
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V hepatobiliárním systému defektní sekrece soli (Cl-) a vody do žlučových kanálků vede  
k retenci sekrece žluči a k fokální biliární cirhóze a k proliferaci žlučových kanálků asi  
u 25-30% pacientů. Neschopnost epitelu žlučníku secernovat vodu a soli způsobuje 
chronickou cholecystitidu a cholelithiázu. 
Potní žlázky pacientů s CF sice produkují normální objem potu, ale nejsou schopny 
absorbovat NaCl, takže koncentrace NaCl v potu je zvýšena (Cl- nad 60 mmol/l). 
(Diagnostický potní test).  
 
 
Pacient 2 
 Chlapec s nálezem skoliózy byl poslán k pediatrovi k dalšímu vyšetření. Ten zjistil, že 
chlapec se těší relativně dobrému zdraví, až na občasné epizody, kdy dochází k dislokaci 
kolenních a loketních kloubů. Lékaři bylo sděleno, že podobný problém měli i jiní členové 
rodiny. Chlapec od tří let nosí brýle pro silný strabismus. Fyzikální vyšetření ukázalo, že 
chlapec je extrémně štíhlý a dlouhý, s dlouhými prsty a palci (arachnodaktylie). Má ploché 
nohy a hypermobilitu všech kloubů, vysoké lomené patro a zašpičatělý hrudník (pectus 
carinatum). Při vyšetření očí měl oční čočku dislokovánu k pravé straně očnice (Oftalmolog 
potvrdil bilaterální subluxaci čočky). Dále byl u něho prokázán systolický šelest při levém 
dolním okraji sterna s propagací do zad. Na echokardiografii bylo diagnostikováno rozšíření 
aortálního kmene a prolaps mitrální chlopně.  
 
Otázky: 
1. O jakou diagnózu by se mohlo jednat? 
2. Co přichází zejména v úvahu při diferenciální diagnóze (který laboratorní test 

pomůže při rozlišení)? 
3. Jaká je příčina tohoto genetického onemocnění? 
4. Je možná prenatální diagnóza? 
 
Odpovědi: 
Ad 1) - Jedná se o Marfanův syndrom, geneticky podmíněnou chorobu, s autosomální dědič- 
            ností s prevalencí 4-6 případů/100 000, manifestující se změnami na skeletu, oční   
            čočce, srdci, způsobené patologií pojivové tkáně.  
Ad 2) - Diferenciálně diagnosticky přichází v úvahu především homocystinurie. Stanovení  
            homocysteinu v moči pomůže při rozlišení.  
Ad 3) - Příčinou je molekulární defekt genu pro fibrilin, lokalizovaném na chromosomu 15.  
            Tento gen kóduje glykoprotein o Mr-350 000, který je nezbytnou komponentou  
            mikrofibril extracelulární matrix. Tvoří hlavní složku závěsného ligamenta oční čočky, 
            a dalších pojivových elastických tkání jako je media aorty a jiných arterií, vazivo  
            kloubů apod. Bylo dosud identifikováno na 30 mutací. U 10 - 15 % pacientů jde o  
            nové mutace. 
Ad 4) - Prenatální diagnostika je možná a spočívá v genetickém  vyšetření mutací genů  
            z choriových klků.  
 
Pacient 3 
Chlapec, 4  roky starý, byl vyšetřován v nemocnici, protože se zranil pádem na schodech. 
Matka lékaři sdělila, že chlapec je při chůzi nejistý a neobratný, často padá. Při běhu (i 
pomalém) se brzy unaví a proto posedává. V posledních měsících jeho chůze začala být 
kolébavá. Při fyzikálním vyšetření bylo nalezeno výrazné snížení svalového tonu, vymizení 
patelárních reflexů a hyperreflexie Achillovy šlachy. Když byl chlapec vyzván, aby se 



 

 

 

227 

postavil z pozice vleže, musel si při tom pomáhat šplháním oběma rukama po dolních 
končetinách (Gowerův manévr). Elektromyografie byla abnormální. 
Otázky: 
1. O jakou diagnózu se nejpravděpodobněji jedná? 
2. Který biochemický laboratorní test učiní diagnózu vysoce pravděpodobnou?  
3. Jaká je etiopatogeneze tohoto onemocnění?  
 
Odpovědi: 
 Ad 1) Jde o progresivní svalovou dystrofii, typ Duchenne. Onemocnění postihuje jen chlapce. 
Jde o dědičné onemocnění s recesivní dědičností vázanou na X-chromosom. Klinicky lehčí 
forma se nazývá Beckerova muskulární dystrofie. Nástup klinických příznaků bývá obvykle 
mezi 2 - 6 lety věku (snadná svalová únavnost, chůze po palcích a kolíbavá chůze, lordóza  
a pozitivní Gowerův příznak. V 90 % je pseudohypertrofie musculus gastrocnemius, 
progresivní ochabování kosterních svalů páteře, horních končetin a později i dolních končetin. 
Chybí patelární reflexy, ale reflex Achillovy šlachy je přítomen. Terapie zatím pouze 
symptomatická: prednison (zpomaluje se nekróza myofibril). Existují však pokusy s 
inkorporací chybějícího dystrofinu. Zkouší se přenos myoblastů (buněčná kultura ze svalu 
příbuzných - otce); je však nutná imunosuprese. Další možný přístup spočívá v 
intramuskulární aplikaci rekombinantního genu pro dystrofin navázaného na vhodný 
promotor. Slibná by mohla být metoda používající retroviry s virovou DNA, do níž byla 
inkorporována chybějící nukleotidová sekvence pro dystrofinový gen.  
Onemocnění je letální; nejobvyklejší příčinou smrti bývá respirační selhání ve věku kolem 20 
let.  
 
Ad 2) Pacienti mají výrazně zvýšenou katalytickou koncentraci kreatinkinasy v séru (50-100 
krát, i více). Diagnózu potvrdí též svalová biopsie: Charakteristické chybění vláken typ 2Ba 
chybění dystrofinu. U Beckerova typu je pouze snížení vláken 2B a snížení dystrofinu. 
Používá se detekce pomocí Western blotu nebo fluorescenční imunohistochemie za použití 
specifické antidystrofinové protilátky. 
 
Ad 3)  Molekulární podstatou onemocnění jsou abnormality (delece, duplikace nebo bodové 
mutace) v genu pro dystrofin, který je lokalizován na chromosomu X 
 (Xp21.2). Dystrofin je protein (Mr- 427 000) umístěný na cytoplasmatické straně sarkolemy. 
Jeho funkcí je zakotvení aktinových filament na plasmatickou membránu buněk kosterního 
svalstva. Nepřítomnost dystrofinu vede k sekundární redukci několika glykoproteinů 
sdružených s dystrofinem na sarkolemě. Tím dochází k rozrušení vazby myocytů s 
extracelulární matrix. Nechráněný myocyt podléhá snadno nekróze.  
 
 
Pacient 4 
Mladá žena, 23 roků, si stěžovala na slabost, bolestivé polykání (dysfagie) a dvojité vidění 
(diplopie). Obtíže trvaly již několik týdnů. Měla i odlišný hlas. Až dosud byla celkem bez 
větších zdravotních obtíží. 
Fyzikální vyšetření odhalilo zrychlené dýchání (tachypnoe), pokleslá oční víčka (ptosis) a 
nosový přízvuk jejího hlasu. Při zvýšené tělesné námaze se brzy unavila. Když byla v klidu a 
odpočívala, potíže slabost a malátnost se upravily. Nález na očním pozadí byl normální, stejně 
jako šlachové reflexy. Neměla svalovou atrofii. Velice obtížně žvýkala, zvláště tužší sousta. 
Běžné laboratorní testy byly normální. Anticholinesterasový test byl pozitivní.  
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Otázky: 
1. Jaká diagnóza přichází v úvahu? 
2. Co je to anticholinesterasový test? 
3. Jaké další testy potvrdí diagnózu?  
4. Jaký je molekulární podklad onemocnění? 
5. Jaké jsou současné možnosti terapie?  
 
Odpověď: 
Ad 1)  Jde pravděpodobně o myasthenia gravis. Slabost a svalová únava má typickou 
distribuci (postižení svalů na hlavě a krku: :vnější oční svaly, svaly žvýkací a polykací; 
celková únava pro postižení též svalů končetinových, ale hluboké šlachové reflexy 
zachovány). 
Ad 2)  Anticholinesterasový test spočívá v podání velmi rychle a velmi krátce trvajícího 
inhibitoru acetylcholinesterasy (ephedronium). Dojde ke krátkodobé úpravě kupř. ptózy, 
výdrž paží v abdukci, zlepšení řeči).  
Ad 3)  Další testy zahrnují vyhodnocení opakované nervové elektrostimulace, a především 
průkaz protilátek proti receptoru pro acetylcholin v plasmě. 
Ad 4)  Jde o autoimunitní chorobu, při níž dochází k úbytku acetylcholinových receptorů ve 
svalových neuromuskulárních ploténkách. Základem je dysfunkce thymu, který tvoří 
abnormální T-buňky. Cirkulující protilátky proti proteinu acetylcholinových receptorů na 
nervosvalových ploténkách motorických nervů, které se zde zachytí, inhibují přenos signálu 
(Receptory kontrolují přenos přes ligandem řízený iontový kanál v nervosvalovém spojení,  
a tak ovlivňují svalovou kontrakci).  
Ad 5) Léčení spočívá v podávání inhibitorů acytylcholinesterasy jako neostigmin nebo déle 
působící pyridostigmin, dále v imunosupresi (methylprednisolon), po případě v plasmafereze 
pro rychlé odstranění cirkulujících protilátek. Chirurgické odstranění thymu (thymektomie) je 
další variantou terapie. 
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10.  POŠKOZENÍ a ZÁNIK BUŇKY 
 
10. 1. NEKRÓZA 
 
1. Úvod 

Normální buňka prodělává za fyziologických podmínek určité funkční i morfologické 
změny,  dané jejím genetickým programem, a reaguje tak na požadavky svého 
metabolismu, rozvíjí se podle své diferenciace  a provádí své  specifické funkční 
zaměření. Reaguje na různé fyziologické podněty, ale zůstává v určité dynamické 
rovnováze, kterou možno označit jako normální homeostázu. Větší fyziologickou zátěž 
nebo menší patologické podněty dokáže obvykle zvládnout buněčnými adaptačními 
mechanismy. Morfologické i funkční změny, které tuto adaptaci provázejí a kterými se 
buňka na novou situaci připraví, nastaví  nový, ale jiný rovnovážný stav.  Buňka je dále 
životaschopná, přizpůsobená vzniklé situaci. Příkladem mohou být svaly kulturisty, který 
záměrně přetěžuje určité svalové skupiny. Svalové buňky se této zátěži přizpůsobují 
zvětšením své hmoty - hypertrofují. Stejně tak se stává hypertrofickým kardiomyocyt, 
přetěžovaný trvale srdeční vadou. Hypertrofií se buňka přizpůsobuje nové situaci (tj. 
zvýšené námaze) a snaží se tak zabránit poškození z přetížení. Jinou adaptační odpovědí 
může být atrofie, kterou buňka odpovídá na trvalé snížení aktivity.  
Adaptivní odpověď má však své meze. Je-li zátěž přílišná nebo adaptace z určitých 
důvodů není možná, dochází k poškození buňky. To může být vratné (reverzibilní), když 
se buňka z poškození vzpamatuje nebo nevratné (ireverzibilní), končící její smrtí, tedy 
postupným ukončením jejich funkcí a porušením struktury.  
Zánik buňky může nastat nejenom jako konečný důsledek závažného poškození buňky, 
který označujeme jako nekróza, ale může být naprogramován se záměrem normální 
eliminace již nepotřebných (pro organismus) buněk. V tomto případě mluvíme  
o apoptóze. Zánik buňky, stejně jako její proliferace nebo diferenciace, hrají důležitou 
úlohu v homeostáze mnohobuněčných organismů.  
Procesy nekrózy a apoptózy se liší v řadě  bodů. V časné fázi nekrózy dochází k narušení 
buněčných membrán a buňky i jejich organely (kupř. mitochondrie) začnou „boptnat“, 
nastane únik vnitřního obsahu do okolí; tím se navodí zánětlivá reakce a nakonec rozpad 
postižené buňky. Naproti tomu apoptóza buňky je charakterizována ztrátou fosfolipidové 
asymetrie buněčné membrány, kondenzací chromatinu, úbytkem velikosti jádra, štěpením 
internukleosomální DNA, svrašťováním buňky, pukáním membrány a nakonec rozpadem 
buňky ve formě apoptotických tělísek (vázaných na zbytky membrány). Tato tělíska jsou 
rychle pohlcena (fagocytózou) příslušnými buňkami.  
 

2. Odpověď buňky na zátěž a poškození 
Můžeme ji shrnout do následujících kategorií: 
• Buněčná adaptace 

 Projevuje se jako atrofie, hypertrofie, hyperplazie, metaplazie 
• Akutní poškození  
        Může být reverzibilní nebo ireverzibilní (nekróza) 
• Sekundární změny (buněčné inkluze) 
• Akumulace některých látek v buňce (tezaurismóza) 
• Patologická kalcifikace 
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3. Příčiny poškození buňky 
Jde o široké spektrum příčin, od hrubého  mechanického a fyzikálního poškození až po 
subtilní vnitřní poruchy, kterými jsou genetické defekty. 

• Fyzikální příčiny zahrnují mechanická poranění, extrémní teploty (popáleniny nebo 
omrzliny, podchlazení), náhlé změny atmosférického tlaku, násobné zvýšení gravitace, 
ozáření, elektrický šok, apod.  

• Chemické škodliviny a léky. 
Prakticky každá chemická sloučenina může být pro buňku škodlivá, dostane-li se do ní  
v nepřiměřeném množství. Platí to i pro látky, které jsou pro život buňky naprosto 
nezbytné jako je voda (patologická hyperhydratace), kyslík (dýchání čistého kyslíku - 
poškozuje buňku vznikem jeho reaktivních forem), ale též glukosa (trvající hyperglykemie 
způsobuje glykaci proteinů a tím narušení jejich správné funkce), stejně jako NaCl 
(porušení elektrolytové homeostáze). Jiné látky označované jako jedy poškozují buňky už 
v nepatrném množství. Kupř. kyanid naruší buněčnou respiraci blokováním 
cytochromoxidasy, těžké kovy jako Hg inhibují enzymy blokováním jejich SH-skupin.  
Škodlivé jsou i léky, narkotika apod. 

• Infekční agens 
Jde o velkou skupinu biologických agens od submikroskopických virů, různé bakterie, 
houby, plísně, kvasinky, parazity, až po velké červy, které napadají buňku (tkáň), 
pronikají do ní a narušují její metabolismus. 

• Imunologické reakce 
Jde sice o obranné reakce, které ale mohou být přehnané a stát se pro buňku škodlivé, tím 
že jejich ničivé účinky se obrátí proti buňce samotné (autoimunitní reakce, alergické 
fenomény, anafylaktický šok).  

• Genetické poruchy 
Řada metabolických poruch má svůj původ v enzymových abnormitách, způsobených 
změnami v genech. 

• Nutriční nerovnováha 
Nedostatek nebo nadbytek živin nebo vitaminů, stopových prvků může velmi vážně 
poškodit buňky 

 
4. Obecné mechanismy vedoucí k poškození buňky a k nekróze 

Molekulové mechanismy odpovědné za poškození buňky, které ústí až k jejímu zániku 
(nekróze), jsou komplexní a nemají jednotný průběh, podobně jako jsou různorodé 
příčiny. Ačkoliv není vždy možné určit klíčové místo hlavního etiopatogenetického 
mechanismu, můžeme upozornit na nejčastěji zraňované buněčné systémy: 
(a) Celistvost (integrita) buněčných membrán, na které závisí iontová a osmotická 

homeostáza buňky a jejich organel.  
(b) Aerobní respirace, zahrnující oxidační fosforylaci a tvorbu ATP. 
(c) Syntéza enzymů a strukturních proteinů. 
(d) Integrita genetického aparátu. 

        
       Přitom je třeba mít na mysli následující skutečnosti:  

- Morfologické i biochemické složky buňky jsou tak úzce navzájem propojeny, že 
počáteční atak, poškozující určité místo, vyústí velmi rychle do širokého spektra 
sekundárních účinků. Kupř. porušení aerobní respirace  potlačí aktivitu Na+/K+-
ATPasové pumpy v membráně (je odvislá od přísunu energie) a tím ohrozí iontovou a 
osmotickou rovnováhu buňky. Důsledkem jsou nepříznivé poměry v obsahu vody a 
elektrolytů v buňce.  
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- Morfologické změny jako důsledek poškození buňky jsou průkazné mnohem později 
než poškození biochemických systémů. Morfologická manifestace reverzibilního 
poškození je rychlejší než je tomu u ireverzibilního poškození. Kupř. buněčný edém 
(nabobtnání buňky), které je morfologickou známkou  reverzibilního poškození, se 
objevuje už po několika minutách. Naproti tomu kupř. při nekróze myokardu 
nepochybné mikroskopické změny jsou rozpoznatelné až za 10-12 hodin, zatím co 
ireverzibilní poškození kardiomyocytu nastane už za 20-60 minut po nastalé ischemii. 
Za to biochemické markery, které přestupují z cytosolu do krevní cirkulace, jsou 
prokazatelné v patologické výši už za 1,5 – 2 hodiny (myoglobin, glykogen-
fosforylasa BB, troponin I nebo T). 

- Reakce buňky na poškozující stimuly odvisí od druhu poškození, od jeho trvání  
a závažnosti. Tak malá dávka chemické škodliviny nebo ischemie kratšího trvání 
navozují reverzibilní změny, zatímco velká dávka téže škodliviny nebo déletrvající 
ischemie je už letální a vede k buněčné smrti.  

- Typ, stav a adaptabilita buňky determinují následky  poškození. Důležitý je také 
energetický potenciál buňky (stav výživy), její metabolické potřeby. Je kupř. rozdíl 
v reakci svalové buňky příčně pruhovaného svalu a kardiomyocytu na účinek hypoxie 
při nedostatečné perfuzi. Buňka kosterního svalu může zůstat v klidu, když není 
dostatečně zásobena krví; u kardiomyocytu tomu tak není – hypoxie může trvat jen 
velmi krátkou dobu, pak dochází k ireverzibilnímu poškození. 

- U některých škodlivin je známo místo účinku i mechanismus. Škodliviny interferují 
s určitými substráty a enzymy. Tak kupř. kyanid inhibuje cytochromoxidasu, 
fluoroacetát enzymy citrátového cyklu. Některé anaerobní bakterie, kupř. Clostridium 
perfringens produkuje fosfolipasu, která atakuje membránové fosfolipidy. 

 
5. Hlavní biochemické mechanismy (mediátory) buněčného poškození 

5.1. Kyslík a reaktivní formy kyslíku 
Nedostatek kyslíku způsobený ischemií je velmi častým patogenetickým mechanismem 
poškození buňky. Na druhé straně reaktivní formy kyslíku (OH•, O2

-•, H2O2) jsou 
mediátory buněčné smrti u řady patologických stavů. Volné kyslíkové radikály 
způsobují peroxidaci lipidových komponent buňky a mají další nepříznivé účinky na 
buněčné struktury.  

5.2. Intracelulární Ca++ a porucha kalciové homeostáze 
Rozdíl mezi koncentrací Ca++ vně buňky (1,3 mmol/l) a v cytosolu (0,1 µmol/l) 
přesahuje 4 řády (104). Tento koncentrační gradient udržovaný homeostatickými 
mechanismy je podmínkou životaschopnosti buňky. Je to umožněno sekvestrací 
intracelulárního Ca++ do mitochondrií a endoplasmatického retikula a do 
extracelulárního prostoru působením Ca2+/Mg2+-ATPasy závislé na přívodu energie. 
Ischemie a některé toxiny navozují velmi rychlý nárůst cytosolového Ca++ tokem 
z mitochondrií, endoplasmatického retikula a extracelulárního prostoru, což má za 
následek nespecifické zvýšení permeability buněčných membrán a dále aktivaci řady 
enzymů, které poškozují buněčné struktury: fosfolipasy atakují fosfolipidy buněčné 
membrány, proteasy štěpí membránové a cytoskeletové proteiny, ATPasy prohlubují 
depleci ATP a endonukleasy způsobují fragmentaci chromatinu. 
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Obr.: Schéma mechanismu uplatnění změn v intracelulární koncentraci Ca2+ při 
            poškození buňky 
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5.3. Deplece ATP 

Ztráta mitochondriálních pyridinových nukleotidů s následným výrazným úbytkem ATP 
a snížení až nemožnost jeho obnovy jsou společným důsledkem ischemie nebo účinku 
některých škodlivin. Vysokoenergetické fosfátové vazby ve formě ATP jsou nutné pro 
řadu syntetických i degradačních buněčných procesů jako je lipogeneze, proteosyntéza, 
membránový transport, deacylace a reacylace membránových fosfolipidů. To vše výrazně 
ovlivňuje integritu plasmatické membrány, jejíž porucha je jednou z hlavních příčin 
zániku buňky. 

 
5.4. Defekty v membránové permeabilitě 

          Jedním z počátečních fází poškození buňky je ztráta selektivní membránové  
          permeability, která v konečném důsledku vede k jejímu narušení, což je společný rys 
          všech forem poškození buňky. Tento defekt je výsledkem řady událostí jako je deplece  
          ATP, aktivace fosfolipas zvýšenou koncentrací cytosolového Ca++ .  
          Plasmatická membrána může být také poškozena  určitými bakteriálními toxiny, 
          virovými proteiny, lytickými složkami komplementu, perforiny lymfocytů a řadou 
          fyzikálních a chemických agens přímo.  
 

5.5. Sled biochemických a morfologických změn při akutním ischemickém  
            a hypoxickém poškození  
(a) Reverzibilní poškození buňky 
První, na co působí hypoxie, je aerobní respirace buňky, tj. oxidační fosforylace 
v mitochondriích. Tak, jak klesá tenze O2, snižuje se oxidační fosforylace a tím i tvorba 
ATP. Snížení produkce ATP – zdroje bezprostřední chemické energie – má široké 
důsledky na řadu buněčných funkcí a systémů. Kardiomyocyt ztrácí schopnost 
kontraktibility už po 60 sekundách po vzniku koronární okluze. Neznamená to ještě 
jeho zánik. Pokles  buněčného ATP sdružený se vzestupem AMP stimuluje aktivitu 
fosfofruktokinasy a fosforylasy, což vede ke vzrůstu anaerobní glykolýzy a 
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glykogenolýzy, tedy náhradních zdrojů produkujících ATP. Zásoby glykogenu však 
rychle klesají, stejně jako malá zásoba kreatinfosfátu. Anaerobní glykolýza má za 
následek hromadění laktátu, hydrolýza energetických fosfátových vazeb zvyšuje obsah 
anorganického fosfátu, což oboje snižuje intracelulární pH. To má za následek už v této 
časné fázi „zaškrcování“ chromatinu (clamping).  
Deplece ATP je též odpovědna za akutní buněčný edém, což je časný morfologický 
projev poškození buňky. To je způsobeno poruchou regulace buněčného objemu 
plasmatickou membránou. Je třeba si uvědomit, že savčí buňky mají vysoký koloidně 
osmotický tlak vzhledem k větší koncentraci proteinů uvnitř buňky ve srovnání 
s extracelulárním prostorem. Pro zachování rovnováhy je nutné udržování 
intracelulárního Na+ na nízké hodnotě působením „sodíkové pumpy“ (Na+/K+-ATPasa), 
která pro svoji aktivitu potřebuje  energii. Současně je udržována vyšší intracelulární 
koncentrace K+ ve srovnání s koncentrací v ECT. Porucha tohoto transportního 
mechanismu pro sníženou dodávku ATP má za následek volnou difuzi Na+ podle 
koncentračního spádu do buňky a K+ z buňky. To je doprovázeno isoosmotickým 
nárůstem vody v buňce → buněčným edémem → dilatací endoplasmatického retikula. 
Další příčina akumulace vody v poškozené buňce je nárůst katabolitů (anorganický 
fosfát z ATP a ADP, laktát z anaerobní glykolýzy, purinové nukleotidy z NADH), které 
tak zvyšují intracelulární osmotickou nálož. U polarizovaného epitelu jakým jsou buňky 
proximálního renálního tubulu nebo absorpční buňky sliznice střevní, dochází při 
ischemii ke ztrátě polarity v distribuci membránových enzymů, což  záhy ovlivní 
transport látek těmito buňkami.  
Další fenomén, který se objevuje u buněk v hypoxii, je oddělení ribosomů od 
endoplasmatického retikula a disociace polysomů na monosomy.  
Když hypoxie pokračuje, má to za následek prohloubení membránové permeability a 
další snížení aktivity mitochondrií. Buňky, které mají mikrovilli, začínají tyto struktury 
ztrácet. Po morfologické stránce vznikají „myelinové obrazy“, derivující jak 
z plasmatické tak organelové membrány jako důsledek disociace lipoproteinů a 
„odmaskování“ fosfatidů. V této fázi naboptnávají též mitochondrie. Celá buňka je 
hyperhydratovaná pro zvýšený obsah NaCl, který přitahuje vodu. Koncentrace K+ je 
naopak snížena. Až do určitého bodu (stavu) jsou všechny tyto změny vratné, pokud se 
obnoví přísun kyslíku. 

          Poznámka: Co nejrychlejší obnovení průtoku krve, obturovené oblasti myokardu v důsledku akutního  
            infarktu s elevací úseku ST nebo se zvýšením troponinu I nebo T, je základním předpokladem úspěšné   
            léčby. Doporučuje se časné podání fibrinolytik (aspirin s nízkomolekulovým heparinem) nebo kombinace  
            fibrinolytik s inhibitory receptoru glykoproteinu IIb/IIIa (tirofiban, eptifibatid) s následnou  
            angioplastikou.  
          Ireverzibilní poškození 
          Když ischemie přetrvává, poškození buňky je nevratné. Po morfologické stránce    
          dochází k výrazné vakuolizaci mitochondrií, včetně jejich krist, dále  
          k pokračujícímu, už značnému poškození membrány, k naboptnání lyzosomů.  
          V kardiomyocytech tyto známky nastupují už po ischemii trvající 30-40 minut. Na to 
          dochází k masivnímu přesunu Ca++ do cytosolu, zvláště v ischemické zóně myokardu,  
          kde došlo k  reperfuzi. Pokračuje únik proteinů, enzymů, koenzymů a RNA  
          hyperpermeabilní membránou. Buňky také ztrácejí metabolity, které jsou nutné  
          pro tvorbu ATP, což vede k úplné depleci intracelulárních vysokoenergetických 
          fosfátů. V tomto stádiu praská lyzosomální membrána a lyzosomální enzymy se  
          dostávají do cytoplasmy (RNAsy, DNAsy, proteasy, fosfatasy, glykosidasy,  
          kathepsiny). Kyselé prostředí navozené nahromaděním laktátu a fosfátu tyto enzymy 
          aktivuje, a tak dochází k natrávení buněčných komponent. 
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          Poznámka: Počáteční acidifikace buňky navozená laktátacidózou má pravděpodobně ochranný účinek 
            vůči letálnímu poškození,  protože pH buňky po ireverzibilním zvratu poškození se stává neutrálním až  
           alkalickým.  
           V konečné fázi, už mrtvá buňka je vyplněna fosfolipidovou hmotou, což je stav známý 
jako myelinová degenerace. 
Obr. : Schéma ischemického poškození buňky 
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5.6. Mechanismus  ireverzibilního poškození  

V kterém okamžiku biochemického sledu událostí  je onen zvrat, kdy buňka neodvratně 
spěje ke svému zániku, není známo. Trvání hypoxie, které navozuje ireverzibilní 
poškození odvisí od typu buněk, nutričního a hormonálního stavu poškozeného jedince. 
Nervová buňka v mozku je nevratně poškozena už za ischemie trvající 3-5 minut; 
hepatocyty za 1-2 hodiny. Jaterní buňky obsahující větší zásobu glykogenu jsou 
odolnější. 

Ireverzibilní poškození charakterizují dva jevy: (1) Neschopnost nápravy 
mitochondriální dysfunkce po reperfuzi nebo po reoxygenaci, která vede k depleci ATP, 
a (2) rozvoj hluboké poruchy membránových funkcí. Zdá se, že hlavní roli hraje 
integrita membrány a její selektivní permeabilita, která pochopitelně odvisí od 
dostatečné dodávky energie ve formě ATP. Na poškození membrány se podílí: 

• Progresivní ztráta fosfolipidů navozená účinkem endogenních fosfolipas (PLA2) a dále 
pokles reacylačních procesů a de novo syntézy fosfolipidů; tyto činnosti potřebují 
dodávku energie - ATP.  

• Abnormity cytoskeletu 
     Filamenta cytoskeletu slouží jako zakotvení spojující plasmatickou membránu  
     s   vnitřkem buňky. Aktivace proteas zvýšenou koncentrací cytosolového Ca++ naruší toto 
     propojení, takže membrána je zbavena podpory cytoskeletu vůči svrašťování  
     a rupturám. Mechanismus poškození kardiomyocytu je provázen degradací proteinu 
     intermediárních filament – vinkulinu.  
• Reaktivní formy kyslíku 

Mezi reaktivní formy kyslíku patří jednak volné kyslíkové radikály, které mají jeden nebo 
více nepárových elektronů jako je OH•, O2•- nebo neradikálové deriváty kyslíku jako je 
H2O2 nebo kyselina chlorná (HOCl). Jde o velmi toxické částice, které poškozují 
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membrány buněk a další komponenty. Během  ischemie myokardu jsou přítomny jen 
v malém množství, které se však zvýší při obnovení krevního toku koronární arterií 
(reperfuzní paradox). Tomuto efektu může být zabráněno nebo může být zmírněn 
přítomností antioxidantů. Postischemické zvýšení reaktivních forem kyslíku vzniká 
neúplnou redukcí kyslíku v mitochondriích a tvorbou superoxidového iontu při reakci 
xanthinoxidasy, bohatě přítomné ve vaskulárním endotelu a především pak volné 
kyslíkové radikály uvolněné z polymorfonukleárních leukocytů, které přicestovaly na 
místo poškození. Není-li reperfuze obnovena, pokračující ischemie poškozuje buňky 
pravděpodobně jiným mechanismem než tvorbou reaktivních forem kyslíku.   

• Rozkladné produkty lipidů 
Tyto zahrnují neesterifikované mastné kyseliny, acylkarnitin a lysofosfolipidy, 
katabolické produkty, které se hromadí v ischemických buňkách při degradaci fosfolipidů 
membrán. Mají rovněž detergentní účinek na membrány. Také se buď do lipidové 
dvojvrstvy vklíní nebo si vymění místo s fosfolipidovými molekulami, a tak navodí 
změny v permeabilitě a elektrickém potenciálu. 

• Ztráta intracelulárních aminokyselin  
Bylo prokázáno, že určité aminokyseliny, především glycin a alanin chrání hypoxickou 
buňku před ireverzibilním poškozením membrány „in vitro". Mechanismus účinku není 
znám. 

 
5.7.  Poškození navozené reaktivními formami kyslíku a dusíku 
    Toto poškození je obvykle poslední fáze v řetězci příčin a následků vedoucích k zániku 
buňky. Navazuje na chemické nebo radiační škodliviny, stejně jako jej indukují fagocytární 
buňky, destrukce makrofágů, zánětlivé poškození a další. Kyslík (O2) se v mitochondriích 
normálně kompletně redukuje na vodu (H2O) tím, že přijímá 4 elektrony. Při nekompletní 
redukci mohou vzniknou velmi toxické deriváty: hydroxylový ion, superoxidový radikál  
a hydrogenperoxid. Dochází k tomu při řadě enzymových reakcí v různých buněčných 
složkách (mitochondrie, lyzosomy, peroxisomy, plasmatická membrána).  
Superoxidový radikál vzniká buď přímo při oxidaci v mitochondriích nebo při reakcích 
katalyzovaných xanthinoxidasou, cytochromem P-450 ev. jinými oxidasami: 

O2 → O2
-• 

Vzniklý superoxid může být inaktivován spontánně nebo mnohem rychleji účinkem 
superoxiddismutasy za vzniku H2O2: 

O2
-• + O2

-• + 2H+ → H2O2 +  O2 
   
   Hydrogenperoxid se tvoří buď dismutací O2

-• nebo přímo oxidasami v peroxisomech, 
obsahujících katalasu, která jej ihned rozkládá. 
 
  Hydroxylové radikály vznikají hydrolýzou vody při ionizační radiaci: 

H2O → H• + OH• 
nebo při interakci přechodných kovů (kupř. Fe, Cu) při Fentonově rekci: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH- 
nebo při Haberově a Weissově reakci: 

H2O2 + O2
-• →  OH- + OH• + O2  

Železo je zvlášť důležité při toxickém kyslíkovém poškození. Většina volného Fe je  
v trojmocné formě a musí být redukována na dvojmocnou, aby mohla být účinná ve 
Fentonově reakci. Redukce může být podpořena superoxidem. A tedy zdroje Fe  
a superoxidu jsou nutné pro maximální oxidační poškození buňky.  
 Příkladem vzniku volného radikálu z organické sloučeniny je biotransformace chloridu 
uhličitého v játrech. 
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CCl4 + e- → CCl3• + Cl- 
 Také oxid dusnatý (NO) je důležitým chemickým mediátorem jako volný radikál (NO•). 
Jako takový může být přeměněn na velmi reaktivní oxynitritový radikál nebo na radikál 
NO2

• nebo na anion NO3
-:  

NO•.+ O2
-• →  ONOO- + H+ 

       ↓↑ 
                                                   OH• + NO2

•  ⇔ ONOOH → NO3
- 

Všechny výše uvedené reakce se výraznou měrou uplatňují na mechanismech poškození 
buňky, zvláště pak: (a) při peroxidaci lipidů v membránách (oxidace dvojných vazeb 
vícenenasycených mastných kyselin), (b) při oxidační modifikaci proteinů (oxidace SH-
skupin), (c) poškození DNA (ataka thyminu → vznik jednovláknových přerušení 
dvojšroubovice DNA).  
Oxidační stres působí na buňky třemi faktory: (a) zvyšováním tvorby oxidantů, (b) snížením 
účinnosti antioxidační ochrany, (c) neschopností opravit oxidační poškození. Poškození buněk 
je způsobeno reaktivními formami kyslíku  (ROS), což mohou být volné radikály, reaktivní 
anionty obsahující atom kyslíku nebo molekuly s kyslíkem, které buď mohou vytvořit volné 
radikály nebo jsou volnými radikály aktivovány. Hlavním zdrojem ROS  je aerobní 
metabolismus; ROS vznikají též při peroxisomové β-oxidaci mastných kyselin, 
biotransformaci xenobiotik v mikrosomech za účasti oxido-redukčního systému 
s cytochromem P450, při stimulaci fagocytózy patogeny nebo liposacharidem, při 
metabolismu argininu a v tkáních účinkem specifických enzymů. Za normálních okolností 
jsou nadbytečné ROS odstraňovány v buňce působením superoxid-dismutasy (SOD), katalasy 
nebo glutathionperoxidasy (GSH). Nejvíce jsou v buňce účinkem ROS pozměněny 
makromolekuly jako jsou polynenasycené mastné kyseliny v membránových lipidech, 
esenciální proteiny a nukleové kyseliny. 
 V organismu je produkce i účinek reaktivních forem kyslíku a dusíku udržována v takových 
mezích, kdy není narušena činnost normálních (zdravých) buněk. Tento mechanismus se 
nazývá integrovaný antioxidační systém. Zahrnuje: 
• Preventivní antioxidanty, které brání vzniku nových reaktivních forem. Je to kupř. 

ceruloplasmin (váže Cu), metalothionein (váže Cu), albumin (váže Cu), transferin (váže 
Fe), ferritin (váže Fe), myoglobin (váže Fe). 

• Odstraňující antioxidanty, které zneškodňují už vytvořené ROS a tím blokují řetězovou 
reakci navozenou volnými radikály. Jsou to: (a) antioxidační enzymy superoxiddismutasa 
(SOD), glutathionperoxidasa (GPx), glutathionreduktasa (GR), katalasa a metaloenzymy:, 
(b) redukující sloučeniny jako je vitamin C a E, karotenoidy, glutathion, močová kyselina, 
bilirubin, flavonoidy. 
Poznámka:Některé nízkomolekulové antioxidanty mohou za určitých podmínek působit pro-oxidačně; kupř. 
vitamin E nebo vitamin C v přítomnosti kovových iontů (Fe+++, Cu++ ). Vitamin E, je-li podáván samotný se 
působením reaktivních forem kyslíku mění na tokoferoxylový radikál, který, není-li odstraněn kupř. 
askorbátem, působí prooxidačně. Tedy vitamin C a bilirubin vázaný na albumin recyklují  oxidovaný 
vitamin E, a glutathion a dihydrolipoát zase obnovují oxidovaný vitamin C. Rovněž fibrinogen působí jako 
antioxidans – chrání LDL-lipoprotein před lipoperoxidací.  

• Opravující enzymy, které opravují kupř. poškození DNA nebo enzym methioninsulfoxid-
reduktasa.  

 
5.8. Chemické poškození 
        Chemikálie poškozují buňky jedním ze dvou obecných mechanismů:  
• Přímo - vazbou na kritické biochemické molekuly nebo organely. Patří sem chemikálie  

         ve vodě rozpustné. Příkladem může být HgCl2 resp. Hg2+, který se naváže na SH- 
         skupiny proteinů buněčných membrán nebo na SH-enzymy, což způsobí zvýšení  
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         permeability nebo inhibuje ATP-dependentní transport. Nejvíce bývají poškozeny 
         buňky, které absorbují, secernují nebo koncentrují jako je tomu u tubulárních buněk 
         ledvin  nebo u absorpčních buněk GIT.  

               Kyanid zase přímo reaguje s prostetickou skupinou hemoproteinů jako je  
               cytochromoxidasa a blokuje tak buněčné dýchání.  
• Nepřímo - tj. po biotransformaci na aktivní toxické produkty. Patří sem látky rozpustné  

         v lipidech. Jejich molekuly se váží kovalentně na membránové proteiny a  
         lipidy. Příkladem je biotransformace CCl4, kdy vzniká velmi toxický radikál  
         CCl3•, který navodí řetězovou peroxidaci dvojných vazeb více nenasycených 
         mastných kyselin v lipidové dvojvrstvě membrán. Dochází tak k relativně 
         rychlému rozrušení struktury hladkého endoplasmatického retikula a disociaci  
         ribosomů.  

               Důsledkem je nahromadění lipidů pro neschopnost buňky syntetizovat  
               lipoproteiny z triacylglycerolů. To vede ke steatóze jaterní buňky. Dále dochází  
               k poškození mitochondrií a k progresivnímu nabobtnání buněk pro zvýšenou  
               permeabilitu  plasmatické membrány, která je pravděpodobně narušena aldehydy  
              mastných kyselin, vzniklými při lipoperoxidaci v hladkém endoplasmatickém  
              retikulu. Tyto aldehydy jsou schopny působit i na dálku. To pak vede k 
              masivnímu přesunu Ca2+ do cytosolu a v konečné fázi k zániku buňky.  
Obr. : Schéma mechanismu poškození jaterní buňky tetrachlormethanem 
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          Fenacetin (acetaminofen), často užívané analgetikum, je detoxikován v játrech sulfatací 
a glukoronidací; malá část je však i oxidována za katalýzy cytochromu P-450 na elektrofilní, 
vysoce toxický metabolit, který je za normálních okolností rychle zneškodněn redukovaným 
glutathionem. Je-li však nedostatek glutathionu, toxický metabolit se nahromadí a způsobí 
masivní nekrózu hepatocytů, obvykle za 3 až 5 dní po podání. 
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5.9. Morfologie poškození buňky 
(a) Reverzibilní poškození 
V klasické patologii se reverzibilní poškození nazývalo degenerace. Mikroskop odhalil 
dvě základní změny: buněčný edém a ztukovatění. 
Buněčné nabobtnání (edém) bývá první známkou. Když zvýšení intracelulární vody 
pokračuje, objevují se v cytoplasmě vakuoly, vzniklé roztažením endoplasmatického 
retikula a odloučením od něho. Tyto jevy se nazývají hydropické změny neboli 
vakuolární degenerace. Tento stav je ještě reverzibilní.  
(b) Ireverzibilní poškození (nekróza) 
K nekróze vedou dva současně působící mechanismy: (a) natrávení buňky enzymy a  
(b) denaturace proteinů. Enzymy, které  způsobují natrávení, pocházejí buď z 
lyzosomů vlastní buňky (pak mluvíme o autolýze) nebo z přicestovaných rozpadlých 
leukocytů (heterolýza). Převažuje-li denaturace proteinů, mluvíme o koagulační 
nekróze, je-li  
v popředí natrávení enzymy, pak je to označováno jako likvefakční nekróza. Tyto 
morfologické projevy se objevují až za několik hodin (8-12 hod), takže nejsou patrné 
hned po akutním infarktu myokardu, který způsobil náhlou smrt. Ten se prokáže při 
nekropsii nálezem okluze koronární tepny.  
 

5.10.  Stresové proteiny (heat-shock proteins) a poškození buňky 
Tyto proteiny jsou normální součástí buňky a mají tedy důležitou úlohu v normálním 
metabolismu. Rozlišují se dvě skupiny označované jako Hsp70 a Hsp60. Jiný název je 
chaperony. Účastní se procesu skládání polypeptidového řetězce, jeho přemísťování, 
stejně jako označování proteinů, jejichž fyziologická funkce skončila.. 
Ubikvitin je jiný malý stresový protein (Mr=8 000), který je klíčovou molekulou 
proteinové degradace; naváže se totiž kovalentně na intracelulární proteiny, které mají 
být degradovány. Předpokládá se, že za stresu zachraňují chaperony nezvrásněné  
a neagregované polypeptidy, kdežto ubikvitin usnadňuje odbourání proteinů 
degradovaných během opravných mechanismů, aby tak bylo zabráněno dalšímu 
poškození buňky. V experimentu na králících bylo prokázáno, že stresové proteiny 
chrání, respektive omezují rozsah poškození myokardu při reperfuzi ischemické tkáně. 
Podobně rozsah poškozené oblasti nervové tkáně koreluje s výší stresových proteinů. 
Také toxicita některých léků, jako je adriamycin, je částečně ovlivněna přítomností 
stresových proteinů.  

 
6. SUBCELULÁRNÍ ZMĚNY PŘI POŠKOZENÍ BUŇKY 

6.1. Autofagie (heterofagie) lyzosomů  
Lyzosomy degradují nepotřebné nebo škodlivé látky, které se dostanou do cytosolu  
endocytózou (tj. u korpuskulárních částic fagocytózou, u makromolekul pinocytózou, 
kdy vzniklé fagocytové vakuoly se spojují s primárními lyzosomy za vzniku 
fagolyzosomu). Tomu se říká heterofagie. Lyzosomy také hydrolyzují intracelulární 
molekuly proteinů nebo sacharidů, vzniklých degradací organel při jejich poškození, 
obnově (remodelaci) nebo involuci. Děje se tak autofagovými vakuolami, které se 
oddělují z části drsného endoplasmatického retikula, které už neobsahuje ribosomy,  
a které se spojují s primárními lyzosomy nebo Golgiho elementy za vzniku 
autofagolyzosomu. Tomu se říká autofagie. Autofagie je obecný fenomén, vystupňovaný 
zejména při poškození buňky. Hydrolytické enzymy obsažené v lyzosomech jako je 
kyselá fosfatasa, glukuronidasa, sulfatasa, ribonukleasa, kolagenasa, kathepsiny apod. 
štěpí proteiny nebo sacharidy, nikoli lipidy. Nerozštěpené zbytky spolu s lyzosomy 
zůstávají v buňce jako reziduální tělíska. Nerozložené intracelulární hmoty, vzniklé 
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peroxidací lipidů, vytvářejí lipofuscinová pigmentová tělíska. Lyzosomy jsou také 
jakýmsi odpadním košem pro substance, které buňka nemůže adekvátně metabolizovat; 
hromadí se v lyzosomech jako kupř. u některých dědičných metabolických poruch, 
které se souhrnně nazývají choroby z ukládání v lyzosomech. Existují však také získané 
nebo iatrogenní poruchy z ukládání v lyzosomech. Příkladem může být užívaní 
antiarytmika  amiodaronu, který je vychytáván lyzosomy a váže se na fosfolipidy;  
v této formě se pak v lyzosomech hromadí.  
 

   6.2. Indukce (hypertrofie) hladkého endoplasmatického retikula 
Je známo, že dlouhodobé podávání některých léků, kupř. barbiturátů navodí u pacienta 
stav jakési zvýšené tolerance a že příslušného účinku se dosáhne až zvyšováním dávek. 
Tato adaptace je způsobena indukcí zvýšené tvorby enzymů, které se podílejí na 
biotransformaci léků v endoplasmatickém retikulu hepatocytů. Současně též 
endoplasmatické retikulum hypertrofuje. Barbituráty jsou v játrech detoxikovány 
oxidační demethylací za katalýzy enzymového komplexu s cytochromem P-450. Ten 
má širokou působnost a podílí se na biotransformaci řady léků i jiných látek (ethanol, 
tetrachlormethan, kancerogenní uhlovodíky, insekticidy a další). Znamená to, že buňka 
takto adaptovaná na jednu látku může současně tolerovat vyšší množství i látek jiných, 
metabolizovaných tímto mechanismem.  

         
 

Otázky 
 
1. Vysoká reaktivita superoxidového aniontového radikálu participuje jako 

hlavní příčina na patogeneze nebo mechanismu následujících stavů nebo 
aktivit, vyjma : 
A. Slepota u nedonošených novorozenců, kteří dýchali směs s vysokým obsahem 

kyslíku při perinatálních problémech s dýcháním. 
B. Poškozuje buněčnou DNA. 
C. Poškozuje buněčnou membránu. 
D. Způsobuje chronickou granulomatózní chorobu. 
E. Poskytuje neutrofilním leukocytům schopnost zničit bakterie. 

        
                 Odpověď: Vyjma D. Chronická granulomatózní choroba je způsobena deficitem   
                                   leukocytů produkovat superoxidový radikál, nikoliv tím, že by ji  
                                   navodila vysoká koncentrace superoxidového radikálu.  
               

2. Ethylenglykol (součást chladicích směsí) je-li omylem požit, způsobuje velmi  
závažnou otravu tím, že poškozuje ledviny a játra. Jako antidotum se podává  
ethanol. Jaký je mechanismus tohoto účinku? Vyber správnou odpověď:  
Ethanol reaguje s ethylenglykolem a vytváří netoxický komplex 
Ethanol je kompetitivní inhibitor alakoholdehydrogenasy 
Ethanol je nonkompetitivní inhibitor alkoholdehydrogenasy 
Alkoholdehydrogenasa má mnohem nižší Michaelisovu konstantu pro 

dehydrogenaci ethanolu než pro ethylenglykol 
Ethanol navozuje syntézu jiného enzymu, který pak detoxikuje ethylenglykol 
 
Odpověď: Správné je za D. Alkoholdehydrogenasa metabolizuje obě látky, ale má 
větší afinitu k ethanolu (nížší Km) než k ethylenglykolu, a proto preferuje 
dehydrogenaci ethanolu.    
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2. APOPTÓZA 
 
1. Úvod 
Apoptóza (řecky: απο=od - πτειν=padat) je programovaný zánik buněk, tedy   fyziologická 
„odúmrť" buněk, nezpůsobená náhodným poškozením  buněk a nenavozující zánětlivou 
reakci jako je tomu u nekrózy. Předurčený zánik buňky má svůj důvod; je to kupř. splnění 
dané úlohy buňky   (morfogenetická smrt buněk v průběhu embryonálního a časného   
postembryonálního vývoje, involuce buněk zbavených nezbytných růstových faktorů, 
eliminace autoreaktivních T-buněk, usmrcení   buněk, které jsou cílovými buňkami T-buněk, 
přirozených   zabiječů nebo cytotoxických buněk indukovaných reakcí   antigen-protilátka.  
Apoptóza je podkladem řady fyziologických i patologických mechanismů jako je 
programovaný zánik buněk během embryogeneze, hormondependentní involuce u dospělých 
(kupř. destrukce sliznice endometria v určité fázi menstruačního cyklu, atrezie ovariálních 
folikulů v menopauze, regrese laktační mléčné žlázy po skončení kojení apod.), odloučení 
buněk v proliferující buněčné populaci (výstelka krypt tenkého střeva, zánik buněk 
v nádorové tkáni, zánik B- i T-lymfocytů po depleci cytokinů, stejně jako zánik 
autoreaktivních T-buněk ve vyvíjejícím se thymu), patologická atrofie 
v hormondependentních tkáních, patologická atrofie parenchymových orgánů při obstrukci 
vývodu kupř. u pankreatu, slinné žlázy ledviny, zánik buněk po noxe, která ve vyšší intenzitě 
vyvolá nekrózu, ale v menší dávce navodí apoptózu. 
Rozdíl mezi nekrózou a apoptózou 
Během časných stádií nekrózy, buňky a jejich organely (mitochondrie) bobtnají, protože došlo 
k poruše celistvosti membrán. Nitrobuněčný obsah se vyplavuje do okolí buněk, kde navodí 
zánětlivou reakci a nakonec dochází k úplnému rozpadu buňky. 
Naproti tomu při apoptóze ztrácí buňka nejprve asymetrii fosfolipidů v membráně, dochází ke 
kondenzaci chromatinu, redukci velikosti jádra, ke  štěpení internukleosomové DNA, 
k svraštění buňky, k vydouvání membrány a k rozpadu buňky na apoptotická tělíska, 
obklopená zbytky membrány, která jsou v konečné fázi fagocytována bez vzniku zánětlivé 
reakce.  
Poznámka: 
Existuje i "třetí cesta" - aponekróza - , kdy situace nedovoluje dokončení klasické apoptózy a objevují se  
známky nekrózy. Klíčovým momentem je pravděpodobně intracelulární obsah ATP; dostatek metabolické 
energie je potřebný pro kompletizaci apoptózy, není-li k dispozici, zánik buňky je dokončen formou nekrózy. 
Reaktivní formy kyslíku hrají pivotní úlohu při nekróze. Není-li při stimulaci funkční kaspasově dependentní 
dráha nebo je-li blokována, nastupuje mechanismus nekrózy. Zdá se, že u řady buněk je přítomen skrytý jak 
apoptózový, tak nekrózový mechanismus. Tumor-nekrotizující faktor (TNF) může navodit zánik buněk jak 
apoptózou, tak nekrózou, což odvisí jednak na buněčném typu, jednak na  obsahu ATP. Ukazuje se, že 
pravděpodobně Fas (CD95/APO-1) může také navodit nekrózu. Fas pravděpodobně spouští alternativní dráhu, 
vedoucí k zániku buňky, která je nezávislá na dráze zprostředkovanou kaspasou 8 a využívá kinasu RIP jako 
efektorovou molekulu v T-buňkách. RIP je klíčovou molekulou nejen  pro nekrózu navozenou FasL ale též 
iniciovanou prostřednictvím  TNF a TRAIL.  
Paraptóza, pozorovaná u některých buněk, nemá nic společného s apoptózou; je charakterizována tvorbou 
vakuol v buněčné cytoplasmě při naboptnání mitochondrií.  
 
2. Mechanismus apoptózy 
Signální dráhy vedoucí k apoptóze možno rozdělit na dvě velké skupiny: (a) vnitřní dráha, 
která zprostředkovává většinu proapoptózových signálů, vycházejících především 
z mitochondrií; je řízena vzájemným působením dvou faktorů rodiny Bcl-2 a Bax/BH3,  
(b) vnější dráha, jejíž spouštěcí mechanismus se děje aktivací smrtících domén TNF-
receptorové nadrodiny; tyto receptory jsou na plasmatické membráně buněk.  
Proces apoptózy může být  navozen různými stimuly jako je UV nebo γ-záření, 
chemoterapeutika, odstranění růstových faktorů, proapototické cytokiny (kupř. TNFα, TGFβ) 
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a další (betulinová kyselina, ceramid, perforin, granzym B), které jsou přijaty receptory 
postižené buňky pro příslušný ligand. Přirozenými iniciátory nadbytečných, poškozených 
nebo nádorových buněk jsou ligandy/receptory smrti (death-ligands/receptors), patřící do 
rodiny TNF. Mezi nejvýznamnější ligand/receptorové páry patří zejména Fas-ligand/Fas 
(CD95), TRAIL-ligandy/receptory TRAIL-R1 až R4 a TNFα/TNFR1 a R2. Rodina 
TNF/NGF proteinů tj. tumorový nekrotizující faktor α (TNFα), ligand Fas/APO-1 (=ligand 
CD95), ligand TRAIL/APO-2 spouští apoptózu vazbou na příslušné specifické receptory (tzv. 
smrtící receptory), lokalizované na povrchu buňky (TNF-R1, CD-95 a TRAIL-R1 (DR4), 
TRAIL-R2 (DR5). Tyto receptory mají extracelulární doménu bohatou na cystein, 
intracelulární doménu (DD=death domain) a centrální apoptózové regulátory. Pro spuštění 
apoptózy jedné buňky je zapotřebí vazba tří TRAIL  ligandů (trimer), která tak navodí 
trimerizaci (nebo polymerizaci) receptorové molekuly, což vede k nahromadění tzv. 
adaptorových molekul (FADD) a TRADD) na smrtící doméně smrtícího receptoru. V dalším 
průběhu apoptózové signální dráhy hrají důležitou úlohu mitochondrie (uvolnění cytochromu 
c) a aktivace tzv. kaspasové kaskády. V další fázi pak dochází ke štěpení proteinů cytoskeletu 
a jádra. Apoptóza je děj velmi komplexně regulovaný. Kromě proapoptotických molekul, 
existují molekuly antiapoptotické (kupř. Bcl-2), podporující přežívání buněk (tumory). 
Obr. : Zjednodušené schéma signální dráhy apoptózy po stimulaci TRAIL 
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 Až dosud byly popsány tři cesty navození apoptózy pomocí CD 95. První zahrnuje přídatný 
protein FADD a proenzym kaspasy 8, u druhé je přídatným proteinem Daxx, který indukuje 
tzv. JNK-cestu (JNK = c-Jun N-terminální kinasa) aktivace kaspas a u třetí cesty jsou 
přídatnými molekulami RIP a RAIDD, které aktivují kaspasu 2. 
Vlastní proces apoptózy nastává proteolýzou intracelulárních bílkovin pro buňku životně 
důležitých. Enzymy, které tuto proteolýzu katalyzují (nebo aktivují jiné efektorové molekuly), 
se nazývají kaspasy (Cytosolic Aspartate-Specific cystein Proteases = CASPASE). Kaspasy 
jsou členy ICE rodiny (Interleukin-1β Converting Enzyme) cysteinových proteinas; až dosud 
jich bylo identifikováno 14 (kaspasa 1 až kaspasa 14). Nalézají se v cytosolu v inaktivní 
formě (prokaspasy). Kaspasy 2, 8, 9 a 10 jsou označovány jako „signalizující“, protože jejich 
dlouhá prodoména umožňuje asociaci s receptory na povrchu buňky jako je FAS (CD95), 
TNF-R1 (CD120a) a DR-3 nebo CARD doména. Aktivaci může zahájit buď induktivní signál 
nebo ztráta inhibujících signálů. Kaspasy hrají klíčovou úlohu v efektorové fázi apoptózy. 
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Hlavními cílovými molekulami jsou cytoplasmatické a jaderné proteiny jako keratin 18, poly-
ADP-ribosa-polymerasa (PARP) a laminy. Nadměrná exprese kaspasy 3 navozuje apoptózu. 
Aktivace kaspas  proapoptotickými cytokiny TNFα a Fas ligandem se děje oligomerizací 
cytoplasmatické části cytokinového receptoru CD 95 za vzniku proteinového komplexu  
s přídatným proteinem FADD a proenzymovou formou kaspasy 8. Kaspasa 8  
(=FLICE/Mach 1) je tímto komplexem aktivována a svojí aktivní formou aktivuje další 
kaspasy. 
Další apoptózový mechanismus předpokládá alteraci mitochondriální membrány: Inhibující 
signál reguluje funkci mitochondriálních kanálů pro ionty a vodu. Potlačení supresivního 
signálu (antiapoptózové cytokiny nejsou k dispozici) navodí neschopnost kanálů udržovat 
normální iontový potenciál mezi vnitřkem a vnějškem mitochondrií. Kolaps 
transmembránového potenciálu zvýší permeabilitu mitochondriální membrány otevřením 
jejích pórů, což způsobí nabobtnání mitochondrií. Vnitřní mitochondriální membrána má větší 
povrch než membrána vnější, proto nabobtnání postihne především vnitřní membránu, což 
způsobí  ruptury membrány vnější a rozrušení respiračního řetězce s následným uvolněním 
cytochromu c  z intermembránového prostoru. Cytochrom c tak vede život Jekylla a Hyda (na 
jedné straně nutný pro buněčnou respiraci, na druhé straně účastníkem záhuby buňky).  

Obr.: Blokové schéma dějů při navození apoptózy 
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Obr.: Schéma aktivace efektorových kaspas 
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V současnosti jsou známy dvě teorie uvolnění cytochromu c z mitochondrií: 
První zvaná „otevření megakanálu PTP“ (Permeability Transition Pore) vysvětluje, že 
otevření tohoto kanálu způsobí průnik solutů a vody do mitochondrie, což má za následek 
rupturu membrány a vyplavení mitochondriálních enzymů, včetně cytochromu c, do 
cytoplasmy. Zdá se, že PTP obsahuje proteiny obou mitochondriálních membrán (ANT= 
adeninnukleotid-translokátor, který je na vnitřní membráně, a VDAC = napěťově dependentní 
aniontový kanál, který je na membráně vnější). Oba proteiny vzájemně spolupracují  
a umožňují tak propustnost molekul o Mr  menší než 1500. Tento model však nevysvětluje 
všechny formy apoptózy; u některých jsou totiž mitochondrie morfologicky nezměněny.  
Druhý model nepředpokládá větší disrupci vnější mitochondriální membrány, ale takovou 
formaci kanálů, která umožní přenesení cytochromu c za spoluúčasti VDAC (známý jako 
mitochondriální porin) a kanálového proteinu Bcl2.  
 Kanálové proteiny BclX a Bcl2 udržují normální funkci mitochondriální membrány. Regulace 
jejich aktivity hraje centrální úlohu při apoptóze. Inhibicí této aktivity se změní permeabilita 
mitochondriální membrány, což vede, jak bylo řečeno, k uvolnění cytochromu c  
z  mitochondrií do cytosolu. V cytosolu se cytochrom c naváže na protein označovaný jako  
Apaf 1 (Apoptotic Protease-Activating Factor 1), který také váže kaspasu 9 a dATP. Vazbou 
cytochromu c na tento komplex dochází ke spuštění aktivace kaspasy 9, která tak podněcuje 
apoptózu aktivací dalších kaspas. Nahromadění cytochromu c v cytosolu je markerem 
probíhající apoptózy. Inhibitory kaspasové aktivity nezabrání ruptuře vnější mitochondriální 
membrány, což prokazuje, že kaspasy nenatravují samy mitochondriální membránu.  
Normální funkci kanálových proteinů BclX a Bcl2 ovlivňují další molekuly náležející k rodině 
BCL2. Jde o proapoptotické proteiny, které reagují s Bcl2 (inhibují normální funkci Bcl2)  
a navodí tak v buňce apoptózu. Proteiny označované jako BAD, které jsou normálně přítomny 
v cytoplasmě, navozují apoptózu  po fosforylaci proteinkinasou. Uvolní se totiž z vazby na 
Bcl2 nebo BclX. Antiapoptózové cytokiny, které činí buňku „nesmrtelnou", musí mít BAD ve 
fosforylované formě. Jiný protein: BAXα (člen rodiny Bcl2) může vytvořit kanálek, který 
mění permeabilitu mitochondriální membrány (vytváří póry, kterými prochází cytochrom c).   
Cílovým místem účinku aktivovaných kaspas je poly(ADP-ribosa)polymerasa (PARP)  
a DNA-dependentní proteinkinasa (DNA-Pks). Oba enzymy se účastní mechanismu opravy 
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poškozené DNA. Dalším substrátem kaspas je U1-nukleoprotein, nukleární laminy, protein-
kinasa C a složky cytoskeletu jako je aktin. Není však dosud objasněno, zda kaspasy degradují 
životně nezbytné složky přímo nebo prostřednictvím dalších efektorových molekul. Je možné, 
že oba způsoby jsou využívané.  
 
Obr. : Zjednodušené schéma mechanismu apoptózy 
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Obr.: Dvě hlavní dráhy vedoucí k apoptóze 
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ARTS (apoptosis-related in TGFβ signaling pathway) je nově objevený mitochondriální 
protein, který zprostředkovává apoptózu navozovanou různými proapoptózovými stimuly. 
Původně se soudilo, že je nezbytný pro apoptózu indukovanou transformujícím růstovým 
faktorem β; později se ukázalo, že je klíčovým proteinem i pro jiné proapoptózové stimuly. 
Protein je kódován genem označovaným jako lidský septin-H5/PNUTL2/CDCrel-2b-gen. 
Protein obsahuje fosfát-vázající smrtící doménu (P-klička),  která je zakonzervována ve  
všech septinech a v řadě různých tříd ATP/GTPas. Na rozdíl od jiných septinů, ARTS je 
lokalizován v mitochondriích a je translokován do jádra, kde koinciduje s apoptózovým 
signálem navozeným TGFβ. Při mutaci, která vede k záměně aminokyselin GKS za ENP 
v pozici 137-139 v P-kličce, je narušena schopnost ARTS vstupovat do jádra, a tím  
i schopnost indukovat apoptózu. 
Poznámka:  
Předpokládá se, že pro navození apoptózy má vliv intracelulární Zn2+. Jeho asociace s cysteinem na pozici 656 
a 660 na vazebné doméně steroidního receptoru, který patří do steroidní rodiny transkripčních faktorů, brání 
vazbě ligandu na tento receptor, čímž zabrání sledu událostí, které by vedly jinak k apoptóze cílových buněk 
(kupř. thymocytů a prekurzorů B-buněk); steroidní receptor je totiž inaktivován asociací s proteiny tepelného 
šoku (Hsp90), které patrně blokují vazebné místo na DNA; glukokortikoidy (jako ligand) navodí uvolnění tohoto 
transkripčního faktoru z vazby na Hsp90; komplex receptor-ligand je pak transportován do jádra, kde se váže na 
specifické glukokortikoid-responzivní sekvence DNA za pomoci „zinkových prstů“; to má za následek aktivaci 
proapoptózových genů s následným navozením apoptózové kaskády. Zn2+  může také blokovat přeměnu 
prekurzoru kaspasy 3 na aktivní formu. Další možnou cílovou molekulou Zn je kaspasa 9 či 6.   
 
3. Jednotlivé komponenty apoptózy 
• Apaf-rodina (Apoptosis protease activating factor) 
   Jde o rodinu proteinů homologních ced-rodině u C. elegans. Apaf-3 je vlastně kaspasa 9, 
Apaf-2  pak cytochrom c, který aktivuje komplex Apaf-1 s kaspasou 9.  
• AIF (Apoptosis Inducing Factor) 
   Na počátku vývoje apoptózy dochází k poruše permeability mitochondriální membrány. 
AIF, stejně jako cytochrom c se nalézají v mitochondriích, odkud se při indukci apoptózy 
dostávají do cytoplasmy, kde aktivují kaspasovou kaskádu. Únik do cytoplasmy inhibuje 
protein Bcl-2.  
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• APO-3 (DR3) 
   Jde o člena rodiny TNF-receptorů. Podobně jako THF-R1 příslušný ligand navodí apoptózu 
a aktivaci nukleárního faktoru NF-κB prostřednictvím dalších proteinů jako TRADD, 
TRAF2, FADD a kaspasy 8.  
• Bcl-2, Bcl-xL, Bax, Bcl-xS, Bak 
  Gen Bcl-2 byl původně nalezen u pacientů s folikulárním lymfomem jako důsledek 
chromosomální translokace. Jde o prototyp člena velké rodiny genů, které kódují proteiny, jež 
mohou apoptózu inhibovat (Bcl-2, Bcl-xL) nebo podporovat (Bax, Bcl-xS, Bak). Poměr mezi 
těmito antiapoptickými a proapoptickými proteiny určuje, zda apoptóza proběhne nebo 
nikoliv. Kupř. je-li koncentrace Bcl-2 vyšší než Bax, apoptóza je potlačena a obráceně. 
Nadměrná exprese Bcl-2 (jako výsledek translokace do jiné oblasti chromosomu) může učinit 
buňky rezistentní vůči apoptóze, tzn. že je tím podpořen nádorový růst. Některá 
kancerostatika účinkují tak, že navozují apoptózu; proto nadměrná exprese Bcl-2 nebo Bcl-xL 
může navodit rezistenci vůči protinádorové terapii. Proteiny rodiny Bcl hrají centrální úlohu 
při zahájení klíčového kroku apoptózy, kterým je uvolnění cytochromu c a AIF  
z intermembránových prostor mitochondrií do cytoplasmy.  
• Kalpain 
   Je to intracelulární cysteinová proteasa, přítomná jako inaktivní proenzym, který je 
aktivován autokatalyticky  vysokými koncentracemi Ca++. Je součástí intracelulárního 
proteolytického systému, odstraňujícího degradované proteiny.  
• Kaspasy 
   Jde o rodinu cysteinových proteas štěpících proteinovou molekulu v místě aspartátu dříve 
nazývaných „ICE-like proteasy". ICE je zkratka pro Interleukin 1β - Converting Enzyme. 
Kaspasy důležité pro apoptózu zahrnují: kaspasu 2 (=ICH-1), kaspasu 3 (CPP32, Yama, 
apopain), kaspasu 6 (Mch2), kaspasu 7 (Mch3), kaspasu 8 (FLICE) a kaspasu 10 (Mch4). 
Jsou syntetizovány v inaktivní formě jako proenzymy. Aktivovány jsou buď autokatalytickým 
štěpením nebo jinými proteasami. Kupř. vazba příslušného ligandu na receptor CD 95 nebo 
TNF-R1 navodí nejprve oligomerizaci cytoplasmatické části receptoru a napojení přídatných 
proteinů a proenzymu kaspasy 8 nebo kaspasy 2. V tomto komplexu dojde k aktivaci kaspas. 
Tento „zánik navozující komplex" přiblíží dvě kaspasy do těsné blízkosti, což navodí jejich 
transmolekulární štěpení (aktivaci). Následuje proteolytické štěpení dalších kaspas (kaspasová 
kaskáda). Aktivaci této kaskády mohou způsobit též proteasy označované jako granzym B, 
které jsou uvolňovány do cytoplasmy z cytolytických granul. Jiný způsob je prostřednictvím 
AIF (apoptózu indukující faktor), který se uvolňuje z mitochondrií spolu s cytochromem c, 
když dojde k apoptózové alteraci permeability mitochondriální membrány.  
• CD 95=Fas=APO-1 
• CD 95 ligand (fasl) 
   Je to membránový protein typ II, především exprimovaný na přirozených zabíječích  
(N-killer) a aktivovaných T-lymfocytech. Proto apoptóza indukovaná CD 95-ligandem se 
účastní antivirové a protinádorové imunitní odpovědi.  
• Ceramid 
Ceramid je komplex lipidů v cytoplasmě a plasmatické membráně. Vzniká rozpadem 
sfingomyelinu působením sfingomyelinasy, což je proces provázející zánik buňky navozený 
ligandem TNF a CD 95. Zdá se, že ceramid působí jako druhý poslíček, který může 
zprostředkovat apoptózu aktivací určitých kinas.  
* Cytochrom c 
Je znám jako součást mitochondriálního respiračního  řetězce (komplex III = koenzym Q-
cytochrom c-reduktasa); je lokalizován na intermembránové straně vnitřní mitochondriální 
membrány. V časné fázi apoptózy dochází ke zvýšení propustnosti mitochondriální 
membrány a některé mitochondriální proteiny, včetně cytochromu c a AIF se dostávají do 
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cytoplasmy, kde aktivují kaspasovou kaskádu. Uvolnění do cytoplasmy je regulováno 
proteiny rodiny Bcl-2.  
• Daxx 
  Zkratka znamená „Fas death domain associated protein“ a písmena „xx“ pro event. doplnění 
nomenklatury pro další proteiny této třídy. Daxx neobsahuje vlastní „smrtící doménu“, ale 
váže se přímo na smrtící doménu CD 95, čímž je aktivována kaspasová kaskáda cestou NJK. 
Tato cesta může být blokována Bcl-2.  
• DISC 

Je to akronym pro „Death Inducing Signaling Complex“ a jsou tak označovány všechny 
komplexy navozující apoptózu.  

• FADD (MORT-1) 
Zkratka znamená „Fas-Associated Death Domain Protein“; je to cytoplasmatický protein 
s klíčovou smrtící doménou pro ligand CD 95 a TNF. Proteolýzou na membránu vázaného 
CD 95-ligandu katalyzovanou metaloproteinasou vzniká solubilní forma tohoto ligandu, 
která se váže (jako trimer) na CD 95-receptor, čímž navodí jeho oligomerizaci 
(pravděpodobně trimerizaci). To způsobí přenos apoptotického signálu do buňky.  

• FLICE-inhibiční protein (FLIP) 
Aktivace proenzymů kaspasy 8 prostřednictvím komplexu CD 95/FADD nebo 
komplexem TNFR/TRADD/FADD vyžaduje vazbu proenzymu na receptorový komplex 
homotypovou interakcí mezi efektory „smrtících" domén (DED). Bylo identifikováno 
několik virových proteinů, které obsahují dva aminokyselinové motivy (sekvence), které 
jsou velmi podobné molekulám DED (navozujícím apotózu) v buňce. Tyto virové 
proteiny, označované jako v-FLIP, inhibují apoptózu vazbou na receptorový komplex 
místo proenzymu kaspasy 8. Byl též objeven buněčný homolog virového FLIP se stejným 
inhibičním účinkem; má akronym c-FLIP.  

• Granzym B (CTL-proteinasa 1, fragmentin-2, RNKP-1) 
Je to serin-proteinasa, která se uvolňuje (jako součást  cytotoxických granul)  
z cytotoxických T-lymfocytů  a přirozených zabíječů (NK-buňky) při interakci se 
zasaženými buňkami. Sekrece granzymu B do cytoplasmy zasažené buňky, což je 
usnadňováno vytvářením pórů perforinem, navodí apoptózu tj. hlavní účinek 
cytotoxických T-lymfocytů. Granzym B má stejnou substrátovou specifitu jako kaspasy. 
Spekuluje se o tom, že granzym B buď napodobuje účinek kaspas nebo konvertuje 
kaspasy  z jejich inaktivní formy na aktivní. Granzym B aktivuje proenzym kaspasy 3 
(CPP32).  

• JNK (c-Jun N-terminální kinasa) 
JNK je prolinkinasa náležící do velké rodiny MAP-kinas. Je známo že buněčný stres 
(kupř. ozáření) může navodit apoptózu, pravděpodobně fosforylací proteinů regulujících 
transkripci nebo buněčnou proliferaci, buď přímo nebo aktivací kaspasové kaskády. Bylo 
prokázáno, že existuje další cesta, a to pomocí JNK, která realizuje apoptózu navozenou 
interakcí  Daxx a CD 95. JNK cesta je senzitivní na Bcl2.  

• Protein p53 
Je to protein, který je nezbytný pro indukci apoptózy při chromozomálním poškození 
(kupř. paprsky γ). Působí tak, že blokuje replikaci poškozené DNA na dobu, která 
umožňuje chybu opravit buněčným opravným mechanismem. Nedojde-li k opravě, buňka 
podléhá apoptóze. Buňky s alterovaným p53 mohou proto replikovat, i když jejich DNA 
je pozměněna. Tím jsou upřednostňovány další mutace a snižuje se tak kupř. účinek 
chemoterapie. Deficience p53 má podobný efekt jako nadměrná exprese Bcl2.  

• Poly-ADP-ribosa-polymerasa (PARP) 
PARP  patří do enzymového systému, který opravuje poškozenou a po té přerušenou  část 
sekvence DNA. Je cílovým místem účinku aktivovaných kaspas. PARP o velikosti 113 
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kDa je štěpena na fragmenty 24 kDa a 89 kDa. Toto štěpení pravděpodobně usnadňuje 
degradaci (fragmentaci) DNA, což patří k hlavním známkám apoptózy.  

• Perforin 
Jde o komponentu cytotoxických granul uvolňovaných cytotoxickými T-lymfocyty na 
základě specifické interakce s cílovou buňkou.  Perforiny jsou schopné vytvořit  
transmembránové póry v procesu vyžadujícím Ca++. Tyto póry způsobují narušení 
membrány, ale nestačí samotné pro zánik buňky. Předpokládá se, že hlavní funkcí těchto 
pórů je usnadnění vstupu granzymu B, který pak navodí apoptózu.  

• Fosfatidylserin (redistribuce v membráně) 
V živých buňkách je fosfatidylserin umístěn pouze v buněčné membráně na vnitřní 
cytoplasmatické straně lipido-proteinové dvojvrstvy. Při apoptóze dochází velmi záhy  
k translokaci fosfatidylserinu i na vnější stranu (povrch). Průkaz tohoto jevu možno využít 
pro časnou detekci apoptózy. Používá se k tomu detekce anexinu V pomocí průtokové 
cytometrie (označeného fluorescenčně), který se naváže za přítomnosti Ca++ na 
fosfatidylserin.  

• RAIDD (RIP-associated ICH-1/CED-3 homologous protein with Death Domain) 
Jde o jeden z proteinů navozujících transdukci smrtícího signálu, který vytváří komplex  
s RIP a oligomerním CD 95. V druhém stupni se na komplex naváže kaspasa 2, čímž se 
stane aktivní a navodí tak aktivaci kaspasové kaskády.  

• Receptor Interacting Protein (RIP) 
RIP je přídatný protein se smrtící doménou a aktivitou serin/threoninkinasy. Bývá zapojen 
jak do indukce tak do inhibice apoptózy, a to buď v komplexu s CD 95 a RAIDD 
(aktivace kaspasy 2), nebo v komplexu s receptorem TNF-1 (TNF-R1) a s TRADD 
(inhibice apotózy).  

• Sfingomyelinasa 
Enzym, který hydrolyzuje lipidový komplex sfingomyelinu s ceramidem. Ceramid pak 
působí jako druhý poslíček, který spouští apoptózu aktivací příslušných kinas.  

• Tumorový nekrotizující faktor (TNF) 
Podobně jako CD 95 a ligand Fas patří TNF k membránovým proteinům typu II. 
Proteolýzou TNF vázaného na membránu působením membránové metaloproteinasy  
vzniká solubilní forma tohoto proteinu. Trimer nebo TNF exprimovaný na povrchu buňky 
se váže na receptor pro TNF (TNF-R), což vede k jeho trimerizaci. Následuje připojení 
několika přídatných proteinů, což vede k aktivaci kaspasové kaskády nebo tvorbě 
ceramidu nebo k  aktivaci NF-κB.  

• Receptor pro tumorový nekrotizující faktor (TNF-R) 
Jde o prototyp členů rodiny TNF receptorů zahrnující TNF-R1, TNF-R2, CD 95 =FAS, 
TRAIL-receptory, DR3, (APO-3), a další receptory. Předpokládá se, že dva rozdílné 
receptory (TNF-R1 a TNF-R2) se podílejí na dvou různých cestách přenosu signálu. 
Většina se děje prostřednictvím TNF-R1.  Hlavní charakteristikou TNF-R1 a CD 95 je 
přítomnost cytoplasmatické  70ti-aminokyselinové smrtící domény (DD=Death Domain). 
TNF-R1 navozuje apoptózu aktivací NF-κB.  

• TNF-R1-Associated Protein with death Domain (TRADD) 
Jde o protein, který se specificky váže na TNF-R1, ale ne na CD 95, homotypovou 
interakcí mezi „death" doménami. Pravděpodobnou funkcí TRADD je tvorba komplexu  
s RIP, který se v nepřítomnosti TRADD jen velmi slabě váže na TNF-R1 a další proteiny 
komplexu.  

• TNF-Receptor Associated Factor (TRAF-2) 
TRAF-2 je přídatný protein, který se váže na TNF-R1 a TNF-R2. Nejdůležitější funkcí 
TRAF-2 je aktivace NF-κB.  
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• TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL, APO-2 ligand) 
TRAIL je člen TNF rodiny. Je schopen navodit apoptózu v řadě buněčných linií. 
Receptory pro TRAIL byly identifikovány tři:   TRAIL-R1 a TRAIL-R2 obsahují smrtící 
doménu podobnou obdobným doménám CD 95 a TNF-R1. Naproti tomu TRAIL-R3 
kompetuje s aktivitou TRAIL-R1 a R2. 

 
4. Morfologické změny u apoptózy 
(a) Změny v buněčném jádře 
     Jádro se svrašťuje a chromatin zhušťuje a shlukuje do chomáčků; pak se usazuje v tlustých 
pruzích na obalu jádra. Tyto změny jsou provázeny fragmentací DNA na velké množství 
pravidelných úseků. Mnohočetná přerušení dvojšroubovice, která nejsou už opravitelná, 
vedou k nemožnosti transkripce. 
(b)Změny v cytoplasmě 
    Objem buňky se zmenší (úbytek vody, ale spolu s elektrolyty, tedy isoosmoticky). Buněčná 
membrána se zcvrkává a vytvoří se na ní četné výběžky (jakoby se naježí). Tento jev je  
u apoptózy mnohem nápadnější než u nekrózy; nazývá se též zeiosis. Organely se nijak 
morfologicky nemění. Buněčný osmotický gradient je udržován. Buňka v apoptóze zesiluje 
membránu, aby zabránila nebezpečí lýzy aktivací enzymů katalyzujících sesíťování (cross-
linking enzymes) jako je kupř. transglutaminasa. Dochází tak k hlubokým změnám  
v cytoskeletu, k nabobtnání cisteren endoplasmatického retikula. Buňka rychle ztrácí 
schopnost syntézy RNA a proteinů a degraduje je. Žádná z těchto změn však neprovokuje 
zánětlivou reakci (jako tomu je u nekrózy). 
V konečné fázi dochází ke kolapsu buněčného jádra a fragmentaci buňky do tzv. 
apoptózových tělísek.  
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5. Odstranění apoptózových buněk nebo tělísek 
     Toto se děje pomocí makrofágů jako „profesionálních" fagocytů, i když i jiné buňky na 
tom mohou participovat (kupř. buňky epitelové nebo buňky nádorové), které také mohou 
„požírat" sousední buňky v apoptóze. Tento „vyčeřovací" mechanismus může být velmi 
efektivní, i když takřka nepostřehnutelný. Na rozdíl od buněk v nekróze nedochází  
k vyplavení aktivního obsahu buněk jakým jsou kupř. lyzosomové enzymy a tím nedochází  
k zánětlivé reakci. Důležité to je kupř. u zániku neutrofilů, jejichž nekrotická dezintegrace in 
vivo navodí zánět a uvolnění „toxického" obsahu, který způsobuje poškození místní tkáně.  
U apoptických buněk dochází k pohlcení fagocyty bez těchto škodlivých projevů. 
     Jak ale pozná fagocytující buňka, že buňka v její blízkosti „zestárla" a že má být 
odstraněna, bez uvolnění zánětlivých substancí jako jsou eikosanoidy nebo cytokiny? Tento 
„rozpoznávací" mechanismus může být zprostředkován několika způsoby.  
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(a) Fagocytový lektin 
    Dochází k vazbě lektinu na povrchu fagocytů s membránovým sacharidem apoptotické 
buňky, jehož koncová sialová kyselina byla odštěpená. Tím se demaskuje  
N-acetylglukosamin, N-acetylgalaktosamin a galaktosa, které slouží jako ligandy pro lektin. 
Asialoglykoproteinový receptor byl na apoptotických hepatocytech indukován. 
(b) Fagocytový vitronektinový receptor pro integrin/thrombospondin 
    Ukazuje se, že tzv. α- a β-integrin na fagocytu hraje důležitou roli též v rozpoznání 
apoptotických buněk. Vazebným proteinem je pravděpodobně thrombospondin (TSP), 
multifunkční trimerický adhezní glykoprotein secernovaný mnoha buněčnými typy. TSP se 
kooperativně váže jak na α- ß-integrin, tak na CD 36 receptor. 
(c) Fagocytový receptor pro fosfatidylserin 
     Dalším mechanismem, kterým se může vázat buňka v apoptóze na příslušný fagocyt je 
fosfatidylserin. Za normálních okolností zůstává tento membránový fosfolipid zakryt jinými 
fosfolipidy jako je sfingomyelin a fosfatidylcholin. Dojde-li k jeho odkrytí, pak jako 
polyanion (sfingomyelin je neutrální, fosfatidylcholin má kationtový charakter) dojde  
k interakci s příslušným receptorem. 
 

3. Intracelulární degradace proteinů 
Pooškozené (degradované) nebo vadně uspořádané proteiny stejně jako regulační proteiny 
s krátkou životností jsou odstraňovány dvěma hlavními proteolytickými systémy: 

(a) Pomocí kalpainů, což jsou cysteinové proteasy aktivované Ca2+. Tvoří je společná 
podjednotka o 30 kDa a isoformně specigfická katalytická podjednotka o 80 kDa. 
Velká podjednotka kalpainu I (µ-isoforma) je aktivována mikromolární 
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(µmol/l) koncentrací Ca2+, zatímco kalpain II (m-isoforma) milimolární (mmol/l). 
Buněčný stres nebo poškození vede k více nebo méně výraznému  vzestupu 
intracelulárního Ca2+, a tím k trvalé aktivaci kalpainů. Společné, konečné stadium 
dráhy buněčného zániku navozené excitotoxickými sloučeninami v nervovém systému 
vede k proteolýze zprostředkované kalpainy. 

(b) Pomocí ubikvitin-proteasomové dráhy. Ta působí v řadě buněk při metabolickém 
obratu intracelulárních proteinů. Hraje klíčovou úlohu při degradaci regulačních  
a krátkodobých proteinů, což je důležité pro regulaci řady základních buněčných 
procesů jako kupř. cyklus dělení, modulace membránových receptorů nebo iontových 
kanálů, prezentace a příprava antigenu. Tato dráha pracuje s enzymovou kaskádou, 
tvořenou  mnohočetnými molekulami ubikvitinu kovalentně vázaných k proteinovému 
substrátu. Polyubikvitinová modifikace proteinů označuje proteiny připravené 
k destrukci a směřuje je přímo k 26S-proteasomovému komplexu, kde dochází 
k vlastní degradaci. 

7. Genetická regulace apoptózy 
Apoptóza je regulována jak pozitivně tak negativně. Kromě řady faktorů indukujících 
apoptózu  byly identifikovány jiné faktory, které zabraňují apoptóze. Anti-apoptotickými 
ligandy jsou kupř. růstové faktory nebo některé cytokiny; působí kupř. na inhibici kaspas 
přímo  nebo brání jejich aktivace. Akt je serin/threonin-proteinová kinasa, která inhibuje 
pro-apoptotické členy Bcl-2 rodiny, dále faktor Bad nebo přímo kaspasu 9. Je zajímavé, 
že TNFα má kromě pro-apoptotického efektu  za určitých okolností též účinek anti-
apoptózový, tím že aktivuje transkripční faktor NF-κB, který indukuje expresi IAP, což je 
inhibitor kaspasy 3, 7 a 9. 

     Předpokládá se, že program přirozeného zániku buněk je zakódován v určitých genech. 
Kandidátem tohoto genů může být kupř. protoonkogen c-myc, který reguluje možnost 
diferenciace buňky anebo její apoptózu. Předpokládá se, že exprexe onkogenu c-myc  
(z protoonkogenu) je nenormální a nepřítomností dalších mitogenních stimulů dochází  
k aktivaci „sebevražedného" programu buňky. 
Tumorový supresorový gen p53 je také spojen s apoptózou. Genový produkt zastavuje 
proliferaci buňky a udržuje ji v G1-fázi buněčného cyklu, aby eventuelní poškození 
genetického materiálu buňky (kupř. mutace) mohlo být odstraněno. Nedojde-li k tomu. 
nastoupí „sebevražedný" program. 
Dalšími geny, jejichž alterace může spustit apoptózu jsou gen Fas a onkogen Bcl-2. 
 
8. Laboratorní průkaz apoptózy 
     Děje se tak průkazem fragmentace DNA v apoptotických buňkách, která předchází 
nejméně 4 hodiny jejich zániku. Měří se poměr nízkomolekulové cytosolové DNA  
k vysokomolekulové DNA (nízkomolekulová DNA  se u apoptózy zvyšuje) (Cell Death 
Detection ELISA kit).  
Jiná metoda používá tzv. „single cell gel electrophoresis assay" (Comet AssayTM). Metoda je 
založena na skutečnosti, že denaturované naštěpené fragmenty DNA účinkem elektrického 
proudu (při elektroforéze) migrují ven z buňky postižené apoptózou, zatímco 
nefragmentovaná DNA v buňce zůstává. Průkaz apoptózy spočívá v detekci specifického 
tvaru: ocas komety, který je patrný po obarvení barvičkou s fluorescenčním barvivem. Jev se 
prohlíží pomocí fluorescenčního mikroskopu. 

 
9. Příklady chorob způsobených apoptózou specifických buněk 
Apoptóza respektive přežívání nervových buněk, a identifikace faktorů, které při tom hrají 
klíčovou úlohu, jsou důležité pro hledání nových přístupů pro léčení neurodegenerativních 
chorob. Patří mezi ně transkripční faktory jako je CREB (cAMP-dependentní vazebný 



 

 

 

253 

protein) a CREM (cAMP-response modulatory protein), které podporují přežívání nervových 
buněk během vývoje a v dospělosti. U Huntingtonovy choroby dochází k dysregulaci signální 
dráhy, která aktivuje rodinu CREB-faktorů (CREB, CREM a aktivační transkripční faktor 1 – 
ATF1), což vede k zániku postižených neuronů. Signalizace těchto transkripčních faktorů se 
děje prostřednictvím drah Ras/MAPK, Ca2+/CaMK, PI3K/Akt a cAMP/PAK a je důležitá pro 
přežívání nervových buněk.  
Alzheimerova choroba ( A.ch.) patří do skupiny progresivních demencí začínající nejčastěji 
po 60. roce, častěji u žen. Charakteristická je porucha kognitivních funkcí mozku, zpočátku 
bez postižení motorických a senzorických (zapomínání, postupná ztráta paměti, ztráta osobní  
i sociální nezávislosti u před tím zcela normálního jedince). Jde o degenerativní proces 
postihující populaci neuronů určitých korových oblastí mozku (entorhinální kortex, 
hippokampus) především temporálního, frontálního a parietálního laloku. Motorický  
a primární senzorický kortex, stejně jako bazální ganglia a mozeček zůstávají zpočátku 
nedotčena. Histologicky postižené neurony obsahují v cytoplasmě neurofibrilární smotky 
složené z párových helikálních fibril, viditelných při specifickém barvení. Nejvýraznější 
anatomickou změnou jsou však amyloidové pláty, složené z fragmentů neuronů obklopující 
malé denzní jádro amyloidového materiálu. A.ch. má multifaktorální příčinu; na patogenezi se 
podílejí jak genetické tak enviromentální faktory. Častější výskyt A.ch. bývá u jedinců 
s isoformou apoliproteinu E ApoE-4, též u nemocných s Downovým syndromem.  
U některých pacientů s familiárním výskytem A.ch. byl identifikován gen pro presenilin-
1(PS-1) na chromosomu 14, respektive presenilin 2 (PS-2) na chromosomu 1. Mutace v PS-1 
byly specificky sdruženy se zvýšenou produkcí peptidu Aβ(42), který velmi podporuje 
apoptózu postižených neuronů tím, že destabilizuje β-katenin tj. složka signálního komplexu 
PS-proteinu. Další gen  (APP-gen = amyloid precursor gen) byl popsán na chromosomu 21.  
Přenos se děje u všech těchto genů formou autosomálně dominantní. Jiné geny zvyšují riziko 
výskytu: ε4 varianta Apo E, dále mutace genu pro α2-makroglobulin, gen pro komponentu  
2-oxoglutarátdehydrogenasy, K-variantu butyrylcholinesterasy a několik mitochondriálních 
genů. 
Vlastní patogeneze A.ch. nebyla dosud plně objasněna. Uvádějí se 2 hlavní hypotézy:  
(1) hypotéza amyloidové kaskády, která vysvětluje neurodegenerativní změny jako sérii 
událostí, které vedou k abnormální degradaci prekursorového proteinu amyloidu β (APP),  
a (2) hypotéza degenerace cytoskeletu neuronů, kdy fibrilární depozity narušují mikrotubuly 
cytoskeletu nervových buněk (agregace abnormálně fosforylovaného s mikrotubuly 
sdruženého proteinu τ (tau) (též protein 14-4-3). 
Ukládání peptidů amyloidu β (Aβ-peptidy) do extracelulárních plátů v mozkové tkáni  
u Alzheimerovy choroby se děje po té, když amyloidový prekurzorový protein (APP) 
(polypeptid o 770 aminokyselinových zbytcích) je štěpen, a to třemi proteasami: α-, β- a γ-
sekretasou. β-sekretasa štěpí N-terminus po Met671. C-terminální fragment, který zůstává na 
membráně, je dále štěpen γ-sekretasou na místě hydrofobní transmembránové domény za 
vzniku Aβ-peptidů o délce 39-43 aminokyselin. Peptidy s větším počtem aminokyselin mají 
větší tendenci k agregaci a tvorbě fibril; a stávají se neurotoxické  
(monomery nejsou toxické). Aβ(42), což je fragment o 42 aminokyselinových zbytcích, je 
značně fibrilogenní a je proto hlavní součástí depozit amyloidu. Tvorba plaků je 
mnohastupňový proces. Na počátku je agregace monomerů (Aβ42), které vytvářejí templáty 
malých fibril. V další fázi se děje depozice a vytvářejí se plaky napojováním dalších Aβ-
peptidů na tyto templáty. Fibrilární Aβ-peptidy aktivují tyrosinové kinasy (Lyn a Syk), které 
zahajují signalizační kaskádu, vedoucí k aktivaci tyrosinkinasy aktivované Ca a bohaté na 
prolin (Pyk2). Konečným efektem je aponeuróza neuronů. Znamená to, že konverze 
monomeru Aβ na nerozpustné fibrily je základním předpokladem vzniku neurotoxicity. 
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Předpokládá se, že β-sekretasa je BACE (β-site APP cleaving enzyme). Pro γ-sekretasu je 
velmi důležitý presenilin-1 (PS-1); je to buď γ-sekretasa samotná nebo její nezbytný kofaktor.  
PS-1 může být proto potenciálním místem cíleného zásahu při terapii A.ch. (inhibitory  
γ-sekretasy: L-685, 458).  
Obr.: Schéma vzniku patologického β-amyloidu 

Proteinový prekursor β-amyloidu
α-sekretasa  β-sekretasa

(770 aminokyselin)(17 a,k.-sign.peptid)

Alzheimerova choroba

sAPPα sAPPβ
    +                        +
C83              C99

γ−sekretasa
Aβ1−42

 
Neurotoxicita Aβ-peptidů u A.ch. se vysvětluje účinkem (a) zvýšeného influxu Ca2+ napěťově 
řízenými kalciovými kanály (typ N a typ L), (b) redukcí blokády receptoru NMDA Mg2+, což 
navozuje zvýšený influx Ca2+, (c) vytvořením kationtového selektivního kanálu po 
inkorporaci Aβ-peptidů do buněčné membrány. Tedy to jsou Aβ-peptidy, které navozují 
neurotoxicitu před tvorbou fibril. Jsou také důkazy, že Cu a Zn mohou modulovat strukturu 
pleiomorfních Aβ-peptidů, což vede buď k tvorbě pórů nebo k precipitaci peptidů.  
Jiná možnost toxicity Aβ-peptidů se hledá v podpoře exotoxicity prostřednictvím potlačování 
inhibičních signálů (snižují selektivní K+- konduktanci i konduktanci zprostředkovanou 
GABA), dále v navození zánětlivé reakce (uvolňování prozánětlivých 
cytokinů→zánět→apoptóza neuronů) nebo v tvorbě volných radikálů (reaktivní formy 
kyslíku a dusíku navozují změny v buňce vedoucí k apoptóze).  
Další charakterickým histopatologickým nálezem u A.ch. jsou intracelulární filamentózní 
inkluze nebo neurofibrilární smotky, složené z agregátů hyperfosforylovaného τ-proteinu (tau-
proteinu). Tento protein náleží k rodině mikrotubulárních proteinů; v neuronech je 6 isoforem. 
Jeho normální funkcí je stabilizace axonálních mikrotubulů, modulace signální transdukce, 
interakce s aktinovým cytoskeletem, modulace růstu neuritů, zakotvení enzymů jako jsou 
kinasy a fosfatasy a regulace intravezikálního transportu. Abnormální modifikace τ-proteinu, 
které byly nalezeny u A.ch. představují hyperfosforylaci, glykaci, ubikvitinaci, oxidaci  
a trunkaci. Hyperfosforylovaný τ-protein zvyšuje jak aktivitu kinasy tak potlačuje účinek 
fosfatasy. Vzniká zde řetězová reakce, při níž mutovaný presenilin 1 moduluje fosforylaci 
NF-H (neurofilamentový H-protein), který pak moduluje fosforylaci τ-proteinu, což 
v konečném důsledku způsobuje disrupci spojení neurofilamenta-mikrotubuly; to pak vede 
k narušení transportu APP a jiných proteinů axonálním výběžkem. Vzniká bludný kruh, 
v němž APP a Aβ-peptidy indukují i modululují hyperfosforylaci τ-proteinu. Intraneuronální 
filamentózní inkluze agregovaného τ-proteinu se nazývají párová helikální filamenta (PHF)  
a jejich konstituční proteiny PHF-τ-proteiny; tvoří triplet označovaný jao A69 (tau55, tau64, 
tau69). Příznivé podmínky pro tvorbu PHF je oxidační prostředí (vede k dimerizaci), 
přítomnost polyaniontů (sulfoaminoglykany).  
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Při terapii A.ch. se používají zatím inhibitory acetylcholinesterasy (tacrin, donepezil, 
rivastigmin). Další jsou v klinickém testování: inhibitory monoaminooxidasy (selegilin).  
Jako paliativní léčba se užívají antioxidanty (vitamin E a C, nesteroidní antiflogistika).  
Nové poznatky o molekulové patologii A.ch. zaměřují terapii novými směry: 

- inhibice Cdk5-proteinkinasy omezující tau-fosforylaci, event. další jako inhibitory 
kathepsinu, lithium, inhibitory MAP-kinas, fosfatasa 2A, 

- inhibitory β- anebo γ-sekretas potlačují tvorby Aβ-peptidů a tím brání vzniku Aβ 
plaků, 

- snížení tvorby Aβ-peptidů pomocí „Aβ antisense RNA“ pro APP nebo aplikace Aβ 
„antisense“ fosfothiolátových oligonukleotidů (přestupují hematoencefalickou 
bariéru), 

- hydrolýza Aβ-peptidů pomocí insulysinu (brání ukládání do amyloidových plaků), 
- inhibice vazebných schopností β-amyloidu (omezení autotoxicity a neurodegenerace), 
- objevování endogenních ochranných faktorů (jedním je  neuroprotekční humanin), 

také cliochinol by mohl bránit vzniku plaků event. likvidovat už vzniklé.  
(Vše je zatím v oblasti úvah) 
 

Obr.: Schéma mechanismu etiopatogeneze Alzheimerovy choroby  
 

VKR
NO

TNF
TGF
bFGF
cytokin

astrocyt

nervová buňkazaniklá buňka

apoptóza

mikroglie/
makrofág
(v klidu) fibrilární

Aβ

aktiv. mikroglie

SR-RAGE

GluTrans

Glutamát
(exotoxi-
cita)

 
 
Parkinsonova choroba je nejčastější forma degenerace motorického systému a druhá 
nejčastější forma neurodegenerativních chorob. V klinickém obraze je akinese, rigidita  
a klidový třes. Histopatologický nález je charakterizován degenerací neuronů 
obsahujících neuromelanin v mozkovém kmeni, zvláště v pars compacta substantia nigra, 
a přítomností eosinofilních inkluzí (Lewyho tělíska). Klinické příznaky se objeví, až 
když vymizí asi 80% dopaminu v corpus striatum. Etiologie Parkinsonovy choroby je 
multifaktoriální s genetickou predispozicí; účinek toxických látek v prostředí a vyšší věk 
jsou faktory navozující začátek onemocnění i jeho progresi jak pro hereditární tak pro 
sporadickou formu. Hereditární forma může mít charakter autosomálně dominantní, 
kódovaná mutacemi v α-synukleinovém genu nebo autosomálně recesivní, způsobená 
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mutacemi v Parkin genu na chromosomu 6; jiné autosomálně genetické formy se 
odvozují od mutací genu pro ubikvitin-karboxyterminální hydrolasu L-1 nebo od mutací 
na chromosomech 2 a 4. U sporadické formy spouštěcím mechanismem může být úraz, 
virová infekce, expozice vůči manganu nebo neurotoxinům.  
Nejvíce je přijímaná hypotéza oxidačního stresu, který navozuje zánik dopaminových 
neuronů v substantia nigra. Substantia nigra má vysoký metabolický obrat a velké množství 
oxidabilních substancí jako jsou dopamin, neuromelanin, vícenenasycené mastné kyseliny, Fe  
a přitom jen nízký obsah antioxidantů (zejména glutathionu). Znamená to, že oxidační stres 
snadno převáží antioxidační obranu, což má za následek vznik většího množství reaktivních 
forem kyslíku a dusíku, které oxidační stres udržují, a tím indukují a propagují apoptózu 
dopaminergních neuronů. Nastává opakující se cyklus zánětlivých a neurodegenerativních 
pochodů, které vedou k destrukci dopaminergních neuronů v substantia nigra. 
Neurotoxiny, které vedou k Parkinsonově chorobě, mohou být exogenní jako je protoxin nebo 
MPTP (což je 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydroxypyridin), který je v mozku metabolizován 
na volný radikál inhibující v mitochondriích komplex I za vzniku dalších ROS. Endogenním 
toxinem jsou tetrahydroisochinoliny, vznikající při reakci dopaminu s aldehydy, jako 
salsolinol a jeho metabolity. 
Jiným možným spouštěcím mechanismem je účinek α-synukleinového proteinu, který za 
fyziologických okolností hraje pravděpodobně důležitou úlohu v ochraně vezikulů 
s neurotransmitery a pomáhá jejich transporu z buňky do synapsí.  Synuklein je hlavní složkou 
proteinů cytoskeletu (spolu s ubikvitinem, synaptofysinem a tau-proteinem);  
α-synuklein má schopnost vytvářet agregáty a soudí se, že vede k tvorbě Lewyho tělísek. Na 
začátku tvorby agregátů se vytváří protoagregát (oligomer z 30 molekul α−synukleinu), který 
pravděpodobně vytváří póry v lipidové membráně a tím umožňuje unikání dopaminu 
z vezikulů do cytoplasmy. Volný dopamin zde působí toxicky a kromě toho inhibuje další 
agregaci protoagregátu do Lewyho tělísek, které mají protektivní účinek.  

 
Obr.: Hypotetický mechanismus neurodegenerace u Parkinsonovy choroby 
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Prionové choroby 
Jsou neurodegenerativní choroby známé také jako  přenosné spongiformní encefalopatie 
(Creutzfeldt-Jacobova choroba, Gerstmann-Staussler-Schenkerův syndrom, fatální familiární 
insomnie), u hovězího dobytka bovinní spongiformní encefalopatie, u ovcí scrapie (klusavka) 
a u jelenů onemocnění chronickou sešlostí. V histologickém nálezu je spongiformní 
degenerace, astrocytóza, úbytek neuronů a progresivní akumulace amyloidových plátů 
obsahujících prionový protein rezistentní vůči proteasám. Onemocnění může mít hereditární, 
sporadický nebo infekční charakter. Název priony je zkratka pro „proteinaceous infectious 
particle“ Endogenní (normální) prionový protein se označuje jako PrPC (neboli PrPsen 
senzitivní na degradační účinek proteas), jeho modifikovaná (patologická) forma PrPSc (neboli 
PrPres = rezistentní vůči degradaci proteasami) je infekční agens; PrP geny jsou odpovědné za 
dědičné projevy. 
Prionový protein je přirozený protein, který je po syntéze transportován k povrchu buňky, kde 
se zakotví k buněčné membráně prostřednictvím glykosylfosfatidylinositolu. Je konstitutivně 
exprimován v mozku a je přítomen ve vysokém množství na synapsích.  
Funkce PrP není ještě plně objasněna; soudí se, že se uplatňuje při utilizaci Cu (re-uptake Cu 
do presynapsí); PrP-Cu komplex hraje klíčovou úlohu v homeostáze synapsí svojí 
antioxidační aktivitou. Patogenita prionového proteinu, tj. rozdíl mezi PrPC a PrPSc nespočívá 
ve změnách v sekvenci aminokyselin nebo v odlišné glykosylaci, ale v konformační změně 
sekundární struktury. PrPC je tvořena ze 40 % α-helixem s dvěma velmi krátkými úseky 
s uspořádáním β-formy skládaného listu; naproti tomu PrPC je uspořádána ze 45 % jako  
β-forma skládaného listu, čímž dostává roztažený tvar, který je stabilní, nerozpustný. 
Agregáty prionových proteinů se nalézají často (nikoliv vždy) v mozku jedinců s prionovými 
chorobami. Prionové plaky se objevují ve 3 typech jako unicentrické (jedno kompaktní jádro), 
multicentrické (dvě nebo více jader) a difuzní (bez ohraničeného centrálního jádra).  
Priony mají jedinečnou vlastnost, a to tu, že jsou schopny replikace bez nukleových kyselin. 
Při infekci (naočkování) hostitele PrPSc: dochází ke specifické interakci s PrPC, který získává 
charakter patologického PrPSc. Tato konverze se vykládá dvěma mechanismy: 
Jedna z hypotéz – konverze za asistence templátu -  to vysvětluje thermodynamicky mnohem 
stabilnější molekulovou formou PrPSc než je hostitelský PrPC; je zde však kinetická bariéra 
pro tvorbu PrPSc. PrPC ale existuje v ekvilibriu s přechodným konformačním  stavem 
(označovaným jako PrP*), který musí interagovat s celulárním chaperonem (protein X) před 
tím, než dojde k heterodimerizaci s  PrPSc. Po této interakci dochází v dimeru ke spontánní  
přeměně PrPC na PrPSc. Nově vytvořený homodimer disociuje na 2 PrPSc-proteiny, schopné 
působit jako templáty, a to exponenciální rychlostí.  Identifikace proteinu X je proto středem 
zájmu při hledání způsobu, jak této interakci zabránit. 
Druhá hypotéza, známá jako nukleačně polymerizační model, předpokládá, že PrPC  
a PrPSc koexistují v roztoku v rovnovážném stavu. Monomer PrPSc.je však nestabilní a stává 
se stabilním až po interakci s druhým PrPSc. Touto cestou PrPSc-agregáty  podporují konverzi  
PrPC na PrPSc a posunují tak ekvilibrium na stranu PrPSc. 
Při hledání možných léků prionových chorob se ukázalo, že konverzi PrPC na PrPSc brání 
tricyklická antidepresiva, chinakrin a chlorpromazin, dále ftalocyaniny, deriváty porfyrinů, 
větvené polyaminy. Jiná možnost jsou specifické protilátky, které by narušily konverzi PrPC na 
PrPSc nebo látky blokující β-receptor pro lmfotoxin v lymforetikulárním systému. 
V poslední době jsou už k dispozici velmi citlivé testy na specifický průkaz patologických 
prionů nejen v tkáních uhynulých zvířat (citlivost až 50 amol/l = 10-18 mol) (!), ale i v krvi  
a moči.   
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3. STÁRNUTÍ  BUNĚK 
 
1. Úvod 
S postupujícím věkem se objevují funkční i morfologické změny skoro ve všech orgánech  
a tkáních. Tyto změny mají svůj podklad též ve stárnutí buněk. V mitochondriích se postupně 
snižuje kapacita oxidační fosforylace, podobně se mění syntéza strukturálních proteinů  
i enzymů pro alterace v DNA a RNA vznikající s narůstajícím věkem. Stárnoucí buňky mají 
sníženou schopnost opravovat poškozené chromosomy; snižuje se jejich potřeba na množství 
živin. Změny se projevují i v morfologii buňky: Jádro se stává abnormálně laločnaté a 
nepravidelné, dochází k pleomorfní vakuolizaci mitochondrií, ubývá endoplasmatického 
retikula a Golgiho aparát se zkrucuje. V  buňkách se hromadí lipofuscin, což je produkt 
lipidové peroxidace.  
 
2. Teorie stárnutí buněk 
Příčiny stárnutí buněk jsou pravděpodobně multifaktoriální. Zahrnují endogenní molekulový 
program stárnutí stejně jako neustálý a s věkem postupující vliv exogenních škodlivých 
faktorů, který ovlivňuje životaschopnost buněk. Soudí se, že dlouhověkost je specificky 
regulována na genové úrovni řídící takové aktivity jako je opravný mechanismus DNA nebo 
antioxidační obrana.  
Kandidátní geny dlouhověkosti mohou též souviset s genetickým polymorfismem 
protektivních alel lipidového metabolismu jako je kupř. ε2 alela u apolipoproteinu E2. Byla 
též zjištěna u dlouhověkých prevalence genetického polymorfismu genu paraoxonasy na 
kodónu 192.  
Pokusy in vitro  na normálních lidských diploidních fibroblastech ukázaly, že buněčná kultura 
má limitovanou životnost – asi po 50ti dělenchí se růst zastavuje. Naproti tomu buňky 
odebrané pacientovi s progerií nebo Wernerovým syndromem (předčasné stárnutí) mají 
značně zkrácený život in vitro. Nádorové buňky proliferují neomezeně – jsou „nesmrtelné“. 
Úplné vysvětlení tohoto replikačního stárnutí není zatím jasné. Bylo navrženo několik 
možných mechanismů: (a) aktivace genů pro stárnutí na chromosomu 1 a 4, (b) alterace nebo 
ztráta genů pro regulaci buněčného růstu (c-fos nebo Rb-gen), (c) indukce inhibitorů 
buněčného růstu, a další příčiny. Jednou z nich je zkracování telomer. Telomery jsou 
klíčovým stabilizačním faktorem terminální části chromosomu a ukotvují je k nukleární 
matrix. Délka telomer se zmenšuje po mnohonásobných pasážích a dále v buněčných 
kulturách od pacientů v pokročilém věku. Nejdelší jsou u spermií; u buněk fetálních jsou delší 
než u buněk z dospělých jedinců. Jejich obnovování je katalyzováno telomerasou; délka 
telomerů koreluje s obsahem telomeras. Z toho důvodu se předpokládá, že úbytek DNA od 
konce chromosomů zkracováním telomerů vede k deleci nezbytných genů, což má za 
následek omezení života buněk.  
Více je známo o získaných defektech v průběhu stárnutí. Jednou z favorizovaných teorií 
buněčného stárnutí je progresivní poškozování buněk reaktivními formami kyslíku a dusíku 
v průběhu života. Děje se tak nepříznivými vlivy z okolí jako je ionizující záření a stále se 
snižující kapacita antioxidačního mechanismu (kupř. vitamin E, glutathionreduktasa). 
Nahromadění lipofuscinu je jedním z projevů (lipoperoxidace). Lipofuscin sám sice není pro 
buňku toxický, ale peroxidace poškozuje nukleové kyseliny. Bylo prokázáno, že reaktivní 
formy kyslíku způsobují denně alteraci 10 000 bazí DNA v jedné buňce, což převýší možnosti 
opravného mechanismu, jehož kapacita se s narůstajícím věkem snižuje. Mutace se hromadí 
nejen v DNA v jádře, ale též v mitochondriální DNA. Tento jev dramaticky  roste s věkem.  
Volné kyslíkové radikály katalyzují oxidační modifikaci proteinů, včetně enzymů, což vede 
k jejich degradaci cytosolovými proteasami. Znamená to další omezení funkce buněk.  
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Na druhé straně bylo prokázáno, že vyšší poly(ADP-ribosyl)ační kapacita se vyskytuje u lidí 
stoletých. Poly(ADP-ribosyl)ace nukleárních proteinů katalysovaná poly(ADP-ribosa)-
polymerasou (PARP-1) (s NAD+ jako substrátem) je post-translační děj ovlivňující  DNA-
šroubovici, což má vliv na instabilitu genomu  způsobovanou endogenními i exogenními 
genotoxiny. S věkem  stoupají i jiné post-translační modifikace intracelulárních  
a extracelulárních proteinů, což vede k funkčním i morfologickým změnám. Jednou z nich je 
neenzymová glykace proteinů a vznik konečných produktů pokročilé glykace (AGE-poducts). 
Ty mohou vytvářet příčné spoje  se sousedními molekulami. Tyto změny pravděpodobně hrají 
významnou roli v patogeneze mikrovaskulárních změn u diabetes mellitus. Podstatou 
stařeckých očních zákalů je také glykace proteinů čočky.  
Dalším momentem, který se podílí na stárnutí buněk a zkracování jejich životnosti, jsou 
změny v indukci  proteinů tepelného šoku (heat shock proteins), zvláště Hsp70. Tyto proteiny 
jsou velmi důležitým obranným mechanismem vůči různým formám nadměrné zátěže.  
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4. MALIGNÍ TRANSFORMACE BUŇKY 
 
1. Úvod 

Množení buněk je velmi pečlivě řízeno tak, aby odpovídalo potřebám celého organismu. 
V časných fázích života jedince kapacita množení buněk převažuje nad jejich zanikáním, 
v dospělosti je v dynamické rovnováze, ve stáří začíná převažovat involuce. Pro různé 
typy buněk je to však různé: buňky sliznice tenkého střeva zanikají a jsou obnovovány 
v několika dnech, podobně jako některé formy leukocytů; naproti tomu životnost 
červených krvinek je v průměru 120 dní. Hepatocyty u zdravých dospělých zanikají jen 
zřídka a nervové buňky rovněž velmi málo, ale nejsou obnovovány vůbec.  
Některé buňky se však vyhnou kontrole replikace (neodpovídají na vnější signály, 
kontrolující jejich dělení,  jsou autonomní, a mění se tak na buňky nádorové. Ty, které si 
alespoň přibližně  zachovávají vzhled i funkci buněk normálních a především zůstávají 
stále na místě, kde vznikly, jsou buňky benigní a jejich proliferace dá vzniknout benigním 
tumorům. Buňky, které ztratily většinu vlastností buněk, od kterých jsou odvozeny a mají 
snahu pronikat do svého okolí (invazivita) i na vzdálená místa (metastázy), jsou buňky 
maligní a tvoří  maligní tumory.  
Maligní nádor je genetické onemocnění, ale jeho exprese začíná v jednotlivé buňce 
(monoklonální teorie). Jde o několikastupňový proces, kdy  na úrovni chromosomů 
dochází k postupnému nahromadění mutací (alterací) genů, kontrolujících proliferaci 
(dělení), diferenciaci a zánik buněk.  

Obr.: Klonální vývoj nádorových buněk 
1. mutace znamená „proces vykopnutí". Buňky s 1. a 2. mutací postupně v nádorové tkáni 
přerůstají nebo nahrazují buňky s 1. mutací. Další mutace (genetické změny) podněcují 
buněčnou populaci k větší agresivitě. Subklonální genetická heterogenita nádoru je odrazem 
postupujícího vývoje nádorové tkáně.  
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Ačkoli některé formy nádorů jsou dědičné, většina vzniká na podkladě mutace 
somatických buněk a je způsobena endogenními chybami v replikaci DNA nebo jsou 
změny vedoucí k maligní transformaci navozeny účinkem kancerogenů. Kupř. UV-záření 
příslušné vlnové délky může být absorbováno bazemi DNA, která je tak poškozena za 
vzniku dimerů dvou sousedících pyrimidinů. Tato změna překáží normální transkripci  
i replikaci DNA. Účinek X-paprsků (ionizující záření) je odlišný: dochází k rozštěpení 
(přerušení) DNA-řetězce; vznikají tak volné řetězce DNA, které musí být beze zbytku 
opět navázány opravným mechanismem. Nestane-li se tak (buňka netoreluje volné konce 
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DNA), může dojít k translokaci určitých úseků chromosomů, což bývá příčinou aktivace 
proto-onkogenů.  Jedna genetická  změna však nestačí navodit maligní transformaci 
buňky; ta obvykle vzniká až po několika (5ti až 10ti) genových mutacích v průběhu řady 
let. Genová alterace navodí vznik nádorového fenotypu, kupř.: proliferace epitelové buňky 
→ hyperplazie → adenom → dysplazie → karcinom „in situ" → karcinom invazivní. 
Přeměna normální tkáně organismu do stavu invazivní nádorové choroby trvá v průměru  
5 – 10 let. Ovlivňují to hereditární genetické faktory a somatické faktory epigenetické.  
Průběh kancerogeneze bývá členěn do tří stádií: (1) Iniciační stádium, které představuje 
prvotní genetickou událost, tj. mutaci určitého kritického genu. Jde o období časově 
krátké, ale nevratné; iniciovaným buňkám přináší růstovou selekční výhodu. Buňka tak 
získává potenciál maligní transformace; v tomto stádiu se může proces zastavit.  
(2) Promoční stádium, které trvá léta, až desetiletí; postižené buňky (klon) jsou 
stimulovány ještě k intenzivnější proliferaci. Promoční faktory samy o sobě nejsou však 
schopny vyvolat maligní nádorovou  transformaci, jen ji podpořit. Intenzita promočních 
mechanismů musí dosáhnout určitého stupně, aby byl iniciovaný klon stimulován,  
a naopak odstranění podpůrných faktorů může proces kancerogeneze zpomalit nebo  
i zastavit. (3) Stádium progrese je charakterizováno dalším postupným nahromaděním 
genetických změn jako je (a) nekontrolovaný růst pro trvalou aktivaci signální transdukce 
růstového stimulu, (b) alterace kritických bodů buněčného cyklu, (c) deregulace DNA- 
transkripčních faktorů. Nádor zůstává nejprve v místě svého vzniku, ale aktivací dalších 
faktorů se začne šířit do nejbližšího okolí (invaze) a cestou krevního oběhu na místa 
vzdálená (metastázy). Velmi důležitou podmínkou pro růst nádoru je dostatečný přísun 
živin a kyslíku, který musí být zajištěn vytvořením cévního zásobení (nádorová 
neoangiogeneze).  
Obr.: Schéma vývoje tumorigeneze 
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2. Nádorový genotyp  
 Současná koncepce modelu vícestupňového vývoje maligního nádoru předpokládá, jak bylo 
řečeno, nejprve postupné hromadění genetických změn. Ty se odehrávají v určitých skupinách 
genů jako jsou proto-onkogeny, tumor-supresorové geny, geny udržující stabilitu genomu a 
modifikující geny.  
• Proto-onkogeny a onkogeny 
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Proto-onkogeny tvoří normální vybavení genomu; kódují proteiny, které řídí proliferaci,  
 diferenciaci a přežívání buněk. Projekt lidského genomu popisuje 100 různých proto-
onkogenů v každé somatické buňce. Jsou cílem extra- a intracelulárních cest transdukce 
signálů (zejména mitogenních), kterými se reguluje jejich exprese. Ta pak navodí různou 
buněčnou aktivitu Kupř. proto-onkogeny erb-B a fms kódují proteiny vnější buněčné 
membrány, jež přijímají signály z okolí, proto-onkogeny abl, fes, ras, raf, src kódují 
proteiny, které jsou součástí signálních drah uvnitř buňky v cytoplasmě, proto-onkogeny 
fos, jun, myc a rel kódují faktory, které se po aktivaci navážou na specifické segmenty 
DNA v jádře a řídí tak jejich expresi.       
Dojde-li k mutaci proto-onkogenů, mění se na onkogeny a jejich aktivita získává 
tumorigenní charakter. K přeměně proto-onkogenu na onkogen stačí alterace pouze jedné 
alely genu – tzv. dominantní mutace a gen má charakter dominantního onkogenu. 
Mechanismy aktivace mají různé cesty: (a) virová transdukce (kupř. onkogen src),  
(b) genová amplifikace (myc, abl), (c) virová inzerce (myc), (d) chromosomální přestavba 
(myc, abl), (e) mutace (ras).  Onkogen může vzniknout mutací genů kódujících proteiny 
signálních drah, které realizují přenos růstového stimulu (růstového faktoru), dojde-li 
k jeho abnormální aktivitě. To může být způsobeno tím, že se tvoří v buňce, kde se 
normálně netvoří nebo se tvoří v nadměrném množství anebo v tak pozměněné formě, 
která se vymyká normální regulaci. Takovéto mutované geny jsou tumorigenní, protože 
umožňují buňce proliferovat i v nepřítomnosti extracelulárního signálu.  

 
Obr.: Mechanismus účinku onkogenu vzniklého mutací receptoru pro epidermální růstový 
faktor (EGF) anebo NEU 
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Navození transkripce onkogenů, kódujících syntézu onkoproteinů, transkripčními faktory 
zahajuje maligní transformaci buňky.  Onkoproteiny jsou velmi podobné (někdy i shodné) 
s proteiny kódované proto-onkogeny normálních buněk, jejichž úkolem je řídit a kontrolovat 
růst, proliferaci, diferenciaci a zánik buněk. Klasifikují se do pěti tříd: (1) růstové faktory,  
(2) receptory růstových faktorů, (3) intracelulární transducery signálu, (4) nukleární 
transkripční faktory, (5) proteiny kontrolující buněčný cyklus.  
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Obr. Základní skupiny proteinů kontrolujících buněčný růst 
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- Třída I – růstové faktory 

Onkogeny jen zřídka vznikají z genů kódujích růstové faktory. Je to kupř. sis-onkogen, 
který kóduje jeden typ růstového faktoru odvozeného od krevních destiček (PDGF).Ten se 
může navázat na přirozený PDGF-receptor a navodit maligní transformaci buňky. Byla 
vytvořena též arteficiální třída růstových faktorů. Kupř. byl vložen do buňky s normálním 
receptorem pro tento faktor růstový faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů 
(GM-CSF). Takto indukovaná buňka pak je trvale stimulována k proliferaci autokrinním 
mechanismem. Jiným příkladem autokrinní stimulace (autostimulace) je sekrece 
transformujícího růstového faktoru TGFα; jde o analog EGF, který je secernován řadou 
nádorových buněk a který se váže na EGF-receptor, navozuje tak jeho trvalou stimulaci.  

 - Třída II-receptory růstových faktorů a hormonů 
Receptory po vazbě příslušného specifického faktoru přenášejí růstový signál jednou nebo 
více  kaskádami signální transdukce. Některé povrchové buněčné receptory mají jako 
integrální součást tyrosinkinasu ve své  cytoplasmatické doméně. Geny těchto receptorů 
se stávají onkogeními, když po mutaci zůstávají receptory aktivní i v nepřítomnosti 
navázaného ligandu. 
Kupř. mutace (her-2 onkogen) vedoucí k záměně valinu za glutamin v transmembránové 
části NEU-receptoru způsobí trvalou aktivaci tyrosinkinasové domény. Podobný 
onkogenní účinek má delece extracelulární domény EGF-receptoru; dojde totiž ke ztrátě 
kontroly aktivace ligandem a receptor se stává konstitučně aktivní.  
Jiným příkladem je produkt erbA onkogenu, jehož proto-onkogen kóduje intracelulární 
receptor pro hormon štítné žlázy. Vazba hormonu transformuje receptor na transkripční 
faktor. Onkogenem pozměněný receptor (ErbA), který působí jako negativní faktor, 
kompetuje s endogenním tyreoidálním receptorem, a důsledkem je usnadnění buněčného 
růstu.  

 - Třída III-intracelulární převaděče signálu 
V této třídě jsou proteiny, které, jsou-li normálním proto-onkogenem, přenášejí signál 
z receptoru na cílové místo v buňce. Mezi nejznámější patří G-proteiny. Jeden z nich,  
Gs-protein aktivuje adenylylcyklasu, která produkuje cAMP, který aktivuje proteinkinasu 
A, a tím signalizaci spouštějící v konečném důsledku určitou buněčnou funkci; 
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autohydrolýza GTP (GTP-asová aktivita) podjednotkou G-proteinu vrací Gs-protein do 
inaktivního stavu. Mutací proto-onkogenu vzniká onkogen, který nemá GTP-asovou 
aktivitu systému, takže signál přetrvává a produkce cAMP neustává. Vysoká koncentrace 
cAMP v buňce způsobuje kupř. neregulovanou proliferaci pituitárních buněk a vede ke 
vzniku pituitárních tumorů.  
Onkogeny derivující od proto-onkogenů src a abl, kódují non-receptorovou proteinkinasu 
(PTK), která nemá extracelulární a transmembránovou doménu. Má ale myristát, 
připojený na  N-terminální glycin, což dovoluje částečné přichycení k plasmatické 
membráně. V tomto uspořádání může přenášet signál jako receptorová proteinkinasa.  
Fosforylace specifických proteinů na tyrosinu je v normálních buňkách málo častá; jen asi 
0,1 % tyrosinových fosfoproteinů se podílí na celkových fosfoproteinech. Působením 
některých virogenů vzniká onkogen kódující tyrosin-specifickou kinasu, která zvyšuje 
obsah fosfotyrosinu v proteinech více než 10krát. Předpokládá se, že tato situace vede 
k maligní transformaci buňky. Onkogeny src a abl kódují vinkulin, což je protein, který 
pomáhá spojovat aktinový cytoskelet s buněčnou membránou. V transformované buňce 
má zvýšený obsah fosfotyrosinu, což vede k morfologickým změnám buňky (snížená 
koncentrace aktinových mikrofilament, změněná mobilita proteinu na povrchu buněčné 
membrány, ztráta zakotvení).  
Dalšími onkogeny této třídy jsou ras-geny. Jejich proteinový produkt se váže na GTP, 
který pak podléhá hydrolýze. Mutace způsobuje záměnu valinu za glycin v pozici 12, což 
snižuje jeho GTPasou aktivitu a vede k nekontrolovanému účinku Gs-proteinu při přenosu 
signálu a v konečném důsledku k maligní transformaci. U řady lidských nádorů je možno 
prokázat ras-onkogen.  

 - Třída IV – nukleární transkripční faktory 
Onkogeny této třídy kódují tvorbu proteinů, které přímo působí na rychlost transkripce 
aktuální vazbou na příslušnou sekvenci DNA; modifikují též iniciaci transkripce. Kupř. 
proto-onkogen c-jun kóduje část transkripčního faktoru AP-1, který vazbou na 
promotorovou sekvenci podporuje transkripci řady genů. AP-1 často tvoří dimerový 
komplex s Fos (Jun+Fos). Onkoproteiny (z onkogenů fos a jun) iniciují transkripci 
klíčových genů, kódujících proteiny podporující růst nebo inhibují transkripci genů 
potlačujících růst. 
Působení PDGF na klidové 3T3-buňky stimuluje (až 50krát) produkci c-Fos a c-Myc 
(produkty normálních proto-onkogenů). Fos působí obvykle krátce, ale myc déle. Dojde-li 
k prolongované expresi  myc, účinek se mění na onkogenní.  
Klíčovým transkripčním faktorem pro řady signálních kaskád je nukleární faktor kappa B 
(NF-κB). Je v inaktivní formě v cytoplasmě v komplexu s rodinou inhibitorů (IκB), které 
po fosforylaci IKK-kinasou se od komplexu oddělí, a tím umožní translokaci NF-κB do 
jádra, kde vazbou na příslušný promotorový úsek genu dojde k expresi příslušných 
kódujících úseků. 

 - Třída V- proteiny kontrolující buněčný cyklus 
Přeměna buňky klidové v buňku, která se začne dělit, stejně jako postup cyklu z jedné 
fáze do druhé, je velmi pečlivě řízena a vyžaduje přítomnost, respektive aktivitu 
specifických proteinů jako jsou např. cykliny, cyklin-dependentní proteinkinasy, 
regulátory kontrolních bodů: p53 a RB.  
Jako onkogeny působí pozměněné tumorové supresorové geny p53 a Rb; exprese jejich 
onkoproteinů vede k poruše kontroly buněčného cyklu a k nekontrolovanému růstu 
(proliferaci). Mutované geny byly nalezeny u řady nádorů. Kromě výše uvedených k tomu  
přistupují ještě onkogeny mdm2, Cip1, p16, respektive od onkogenů odvozené 
onkoproteiny. 
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• Tumor-supresorové geny (antionkogeny také recesivní onkogeny) 
       Kromě mutací v proto-onkogenech mohou vznikat mutační změny v anti-onkogenech 
(tumor-supresorové geny). Na rozdíl od onkogenů jimi kódované proteiny mají 
antiproliferační účinek, podporují diferenciaci a apoptózu. V každé somatické buňce je asi 40 
tumor-supresorových genů. Aby se staly tumorigenními, musí být mutovány obě jejich alely – 
proto název recesivní onkogeny. S tím souvisí tzv. dvouzásahová teorie, kterou po prvé 
formuloval Knudson, když vysvětloval vznik vzácného hereditárního retinoblastomu. Na 
rozdíl od mnohem častějšího sporadického retinoblastomu, kde se jedná o náhodné mutace  
jedné a posléze druhé alely v buňce sítnice, je u hereditární formy jedna mutovaná alela 
zděděna, příslušný jedinec je heterozygot, u něhož se zděděná nádorová predispozice zatím 
neprojevuje. Dojde-li však k mutaci/eliminaci druhé alely, iniciuje se rozvoj nádorového 
klonu buněk sítnice. Tomuto procesu se říká ztráta heterozygozity (LOH=loss of 
heterozygozity). Prvně objevený tumor-supresorový gen byl nazván retinoblastomový gen = 
Rb-gen a jeho produkt Rb-protein. Vyskytuje se v každé buňce, kde reguluje buněčný cyklus 
dělení.  
Retinoblastomový gen (Rb-1) a další tumor-supresorový gen p53, respektive jejich produkty, 
fungují jako jakési brzdy buněčné proliferace. Rb-1 negativně reguluje  důležitý transkripční 
faktor  E2F a delece Rb-genu, k níž dochází při vzniku kongenitálního retinoblastomu, nebo 
sekvestrace jeho proteinového produktu v přítomnosti adenovirového proteinu E1A nebo 
proteinu E7 (při infekci virem lidského papilomu) navodí  odblokování suprese E2F. Naproti 
tomu p53 působí tím, že podporuje expresi p21/CIP, který je mohutným inhibitorem kinas 
regulujících buněčný cyklus (CDK).  
Ztráta regulující funkce Rb-genu v buněčném cyklu nebo nadměrná exprese c-myc vedou ke 
zvýšené proliferaci, ale také ke zvýšené apoptóze postižených buněk. (Některé genové 
produkty, které regulují buněčný cyklus ve smyslu aktivace, také podporují apoptózu; může 
proto dojít ke „konfliktu signálu“; totéž může vzniknout, když současně při aktivaci 
buněčného cyklu externí peptidové signály, stimulující přežívání buněk, jsou blokovány). 
Virogenní produkty jako je E1A (infekce adenovirem), T121-antigen (z SV-viru) nebo E7  
(z lidského papillomaviru) vazbou na Rb mají podobný účinek. V tomto stádiu počet 
transformovaných buněk zatím nevzrůstá. Avšak další genetická změna, způsobující ztrátu 
p19ARF nebo mutaci p53 anebo nadměrnou expresi bcl-2, vede ke zvýšené proliferaci i ke 
snížené apoptóze. Přispívají k  tomu genové produkty jako E1b (z adenoviru), velký antigen 
z SV-viru a E-6 antigen z papillomaviru, které se váží na protein p53. Zdá se, že apoptóza, 
respektive tendence k jejímu snížení, má klíčový význam pro rozvoj tumorigeneze. Další 
genetické změny ovlivňující raf, src nebo podporující expresi růstových faktorů stimulují dále 
proliferaci maligně transformovaných buněk; účinek dalších faktorů, stimulujících nádorovou 
angiogenezi, jejich proteolytickou aktivitu nebo adhezivitu, pak podporuje šíření nádoru do 
nejbližšího okolí a vznik metastáz.   
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Obr:: Vliv apoptózy na přežití nádorových buněk (pro- a anti-apoptózové faktory) 
            Nadměrná exprese Bcl-2 inhibuje zánik buněk apoptózou. Je to způsobeno vazbou Bcl-2 proteinu na 
BAX-protein, což zabrání jeho homodimerizaci, která podporuje apoptózu. Byla identifikována řada pro- a anti-
apoptotických molekul. 
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Tumor-supresorový gen p53 je klíčovým regulačním faktorem, který monitoruje poškození 
DNA. Inaktivace p53 bývá jedním z prvních kroků, který vede k maligní transformaci při 
vývoji řady nádorových onemocnění. Pacienti s Li-Fraumeniho syndromem mají obvykle 
jednu mutantní alelu v zárodečných buňkách a tím i riziko vzniku sarkomů, leukemie  
a karcinomu mléčné žlázy. Vzácně pacienti s Li-Fraumeniho syndromem nemají  
v  zárodečných buňkách tuto mutaci, ale mutaci genu CHK 2, kódující proteinkinasu, která 
fosforyluje protein  p53,  čímž dochází k jeho aktivaci. Tito pacienti však mívají alteraci 
v jiných genech – MDM 2 a p14ARF, které regulují expresi p53.   
       

Tab.: Přehled některých recesivních onkogenů podmiňujících nádorová onemocnění 
Symbol Název Nádorové onemocnění 

APC Gen adematózní polypózy 
tlustého střeva 

Kolorektální karcinom 
Karcinom pankreatu 
Desmoidy 
Hepatoblastom 

BRCA1 Gen 1 pro familiární 
karcinom  prsu/vaječníku 

Hereditární karcinom prsu/ 
ovaria 

BRCA2 Gen 2 pro familiární 
karcinom  prsu/vaječníku 

Hereditární karcinom prsu/ 
ovaria 

CDH1 Gen pro kadherin 1 Familiární karcinom žaludku 
Lobulární karcinom prsu 

CDNK2A Gen inhibitoru cyklin-
dependentní kinasy 2A (p16) 

Maligní melanom kůže  

CYLD Gen familiární 
cylindromatózy 

Cylindromy 

EP300 Gen vazebného proteinu  
300 kD-E1A 

Karcinomy kolorektální, 
pankreatu, prsu 
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Obr.: Onkogeny a antionkogeny, jejich produkty 
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• Geny udržující stabilitu genomu  

       Označují se někdy jako mutatorní geny a bývají i řazeny k tumor-supresorovým 
genům. Produkty těchto genů se uplatňují v opravných mechanismech poškozené DNA. 
Ale mutatorní geny, na rozdíl od onkogenů a tumor-supresorových genů neposkytují 
buňce schopnost nekontrolované proliferace samy o sobě. Jejich mutace vede ke zvýšené 
frekvenci mutovaných onkogenů a tumor-supresorových genů, někdy až 1000krát. 
Patří sem geny, jejichž produkty zajišťují vystřižení poškozeného úseku DNA a umožňují 
excizní opravný proces. Jejich recesivní mutace způsobuje onemocnění zvané xeroderma 
pigmentosum a Cockayenův syndrom, což jsou prekancerózy se zvýšenou náchylností ke 
karcinomům kůže navozeným expozicí na UV-záření.  
Další skupinou mutatorních genů jsou „mismatch“ opravné geny; kódované proteiny 
opravují chybné zařazení baze při replikaci DNA (nikoliv však komplementární). 
Projevem mutací těchto genů je instabilita na nukleotidové úrovni – mikrosatelitová 
instabilita. Zárodečné mutace  zejména MSH2 a MLH1 genů jsou podkladem 
hereditárního nepolypózního kolorektálního karcinomu (HNPCC) .  
Mutace genů, jejichž produkty zajišťují „opravné čtení“, jehož úkolem je identifikace 
chybných úseků DNA při replikaci, byly prokázány u karcinomu žaludku a tlustého 
střeva. Jedná se především o mutaci genu pro polymerasu δ.  
Rozpoznání poškozené DNA a aktivace p53 vyžaduje přítomnost ATK. Tento gen kóduje 
kinasu, která aktivuje jak CHK2 tak p53 při poškození DNA. Děti trpící ataxií-
teleangiektazií mají inaktivující mutaci obou alel. V klinickém obraze je pak 
imunodeficience, mozečkové příznaky a zvýšené riziko vzniku maligního nádorového 
onemocnění, především lymfomů. Buňky těchto pacientů nemohou aktivovat p53 jako 
odpověď na poškození DNA. Jiný syndrom označovaný jako NBS (Nijmegen breakage 
syndrom) je způsoben homozygotní inaktivací genu NBS, který se podílí přímo na 
opravách poškozené DNA. Do tohoto mechanismu rozpoznávajícího a opravujícího 
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poškozenou DNA vstupuje též gen BRCA1. Mutace v jedné alele zárodečných buněk 
nesoucích tento gen je odpovědná asi za polovinu případů karcinomu mléčné  
s familiárním výskytem. Při účinku proteinu BRCA1 hraje důležitou funkci jak ATM tak 
CHK2, které umožňují jeho fosforylaci, když dojde k poškození DNA. ATM také 
fosforyluje kofaktor BRCA1 - CtIP, který reguluje transkripci genu BRCA1. Defekty 
DNA-opravného mechanismu přispívají k akumulaci genetických defektů (viz genová 
nestabilita navozená genem HNPCC = gen pro hereditární nepolypózní kolorektální 
karcinom) podporují progresi maligně transformovaných buněk. 

• Modifikující geny 
Jde o geny, jejichž  mutace může ovlivnit vznik a rozvoj nádorového procesu. Jejich 
produkty mohou pozitivně nebo negativně působit na průběh kancerogeneze, a to 
s interindividuální nebo interfamiliární variabilitou. Na jejich prozkoumání se teprve čeká; 
bude umožněno nejnovějšími technikami molekulové biologie v oblasti genomiky a 
proteomiky.    

        
3. Nádorový fenotyp  
      Nádorový fenotyp je charakterizován maligní transformací buňky, která se projevuje: 
• ztrátou kontroly buněčného dělení (alterace buněčného cyklu, antiapoptóza – 

„nesmrtelnost“ nádorové buňky, alterace v transdukci signálů), 
• ztrátou kontaktu buňka-buňka, 
• invazivitou, 
• změnami v metabolismu (podpora enzymů anaerobní glykolýzy a potlačení enzymů 

oxidace cestou Krebsova cyklu, „uchvacování“ dusíku nádorovými buňkami, zvýšená 
lipolýza, tvorba nádorových antigenů), 

• podporou angiogeneze. 
       Poznámka: Maligně transformované buňky jsou pravděpodobně odolné vůči stresovým faktorům  okolí jako  
       je hypoxie, kyselé pH, nedostatek glukosy a živin, odloučení od bazální membrány, které normální buňky 
       ničí. 
              Existuje více než 200 různých buněčných typů v lidském těle a ne všechny  mají 
stejnou náchylnost k maligní transformaci. Některé buňky jako kardiomyocyty, smyslové 
receptory zrakové nebo sluchové, vlákna oční čočky přetrvávají bez dělení po celý život 
jedince, aniž by byly nahrazeny novými. Jejich maligní transformace je extrémně vzácná. 
Naproti tomu většina buněk diferencovaných tkání může být, zahynou-li, nahrazena. Buňky  
s pomalým životním obratem, plně diferencované, mohou začít proliferovat (dělit se) a dát 
vznik buňkám dceřinným. Kupř. hepatocyty jsou schopny dělení a nahradit tak buňky staré, 
zaniklé nebo poškozené. Na druhé straně tkáně s rychlým obratem jako je kůže, kostní dřeň 
nebo sliznice střevní regenerují, respektive schopnost dělení mají  jen jejich určité buňky 
(buňky základní vrstvy, buňky kmenové). Tyto tkáně mají totiž dva typy buněk, s odlišnou 
základní funkcí: Jeden typ buněk nastupuje cestu diferenciace, druhý (buňky kmenové, 
nediferencované) má schopnost proliferovat (dělit se). Buňky plně diferencované schopnost 
dělení ztratily. Kmenové buňky se odlišují od buněk diferencovaných jiným obrazem genové 
exprese. Ten je určen specifickým genovým programem buňky určité tkáně společně s faktory 
okolního prostředí buňky (kontakt mezi sousedícími buňkami,  interakce s extracelulární 
matrix, vliv hormonů, parakrinních růstových a diferenciačních faktorů, rušivé vlivy a zátěž 
jako je teplotní šok, nepříznivý účinek reaktivních forem kyslíku, ozáření nebo mechanická 
poškození).  
Z toho, co bylo řečeno, můžeme shrnout: Maligní nádorové bujení je způsobeno 
abnormalitami v sekvenci DNA. V průběhu života je DNA vystavena mutagenům, vznikají 
přitom omyly v replikaci, vyúsťující  v progresivní subtilní změny v sekvenci řetězce DNA. 
Jedna z těchto somatických mutací může pozměnit funkci některého kritického genu 
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podporujícího růst  určité buňky. To má za následek vznik expandujícího  klonu z této buňky. 
Další přídatné mutace v relevantních cílových genech a následné vlny klonální expanze dají 
vzniknout buňkám pronikajícím do okolní tkáně (nádorová invaze) a šířícím se na vzdálenější 
místa (nádorové metastázy). Klinicky se tento proces projevuje nádorovým onemocněním, 
které je nejčastějším genetickým onemocněním vůbec: Objevuje se (dříve nebo později) ve 
vyspělých zemích v průměru u každého třetího jedince.  
Proces kancerogeneze je nejen vícestupňový, ale má též více příčin (multikauzální). Existují 
negenetické příčiny maligní transformace. Jednou z nich je epigenetický přenos. Znamená to, 
že změny ve specifické  buňce  se přenášejí při dělení i na buňky dceřinné, aniž by došlo 
k alteraci  v zárodečné linii kódující sekvenci DNA. Jak se epigenetický stav udržuje, není 
úplně vysvětleno. Nepochybně mají na tom podíl proteiny regulující pochody v DNA; 
význam má i methylace DNA. Na příkladu maligního myšího teratokarcinomu bylo 
prokázáno, že epigenetické změny nádorové buňky nebrání úplné normální diferenciaci této 
velmi mladé embryonální buňky, je-li inkorporována do preimplantovaného myšího embrya. 
Na druhé straně, jsou-li teratokarcinomové buňky implantovány dospělé myši, vzniká 
teratokarcinom. Znamená to, že maligní stav je podmíněn okolím, v kterém se buňka 
s maligním potenciálem  nalézá.  
Fenomén tumorové promoce patří také mezi negenetické mechanismy indukce karcinomu. 
Chemické kancerogeny lze rozdělit na dvě skupiny. První se nazývá iniciátoři; jde o látky, 
které mají kancerogení účinek až po metabolizaci (kupř. účinkem jaterního mikrosomálního 
oxidačního systému s cytochromem P-450) na elektrofilní metabolity. Druhá skupina tvoří 
promotoři. Sami o sobě nejsou kancerogenní, ale maligní transformaci navozují až po 
předchozím působení iniciátorů. Příkladem promotoru je forbolester, který může vytvářet 
fenokopie transformovaných buněk (nemění ale genotyp). Účinek forbolesteru se děje 
prostřednictvín proteinkinasy C. Její aktivace vyžaduje přítomnosti několika kofaktorů: Ca2+, 
fosfolipidů, diacylglycerolu. Forbolester  může nahradit diacylglyceroly v kaskádě přenosu 
signálu. (Usnadňuje vazbu s Ca-ionty). Model iniciátor-promotor je relativně častým 
mechanismem kancerogeneze.  
Změny při maligní transformaci buňky 
Maligní transformace buněk je nejčastější v tkáních, které mají rychlý obrat, zvláště těch, 
které jsou vystaveny působení kancerogenů a účinku hormonů. Nejobvyklejší genetická 
alterace je způsobena aktivací proto-onkogenů nebo inaktivací tumor-supresorových genů 
(antionkogenů). V buněčné kultuře (in vitro) může být maligní transformace navozena bez 
poškození genetického materiálu. Epiblasty  vyňaté z myšího embrya a pěstované v kultuře 
vykazují nekontrolovanou proliferaci a mohou vytvořit teratokarcinomovou buněčnou linii, 
která je schopna navodit po přenosu na živého jedince teratokarcinom. Znamená to, že vynětí 
normálních embryonálních buněk z prostředí embrya vede k nekontrolovanému růstu, naopak 
teratokarcinomové buňky, které jsou opět vpraveny do embrya v časném stádiu, mohou 
diferencovat a vytvořit normální orgány a tkáně  toho místa, kam byly vneseny. Z toho 
vyplývá, že faktory okolního prostředí mají mohutný vliv na genovou expresi cílové buňky. 
Velké množství signálů, které přijme určitá buňka vede k aktivaci specifické sady 
transkripčních faktorů, které tak určují, zda buňka se bude dělit anebo diferencovat nebo zda 
zahyne. 
Transformované buňky vykazují zvýšené vychytávání glukosy pro vyšší afinitu glukosového 
transporteru v membráně (nižší KM), podobně jako je tomu normálně pouze u erytrocytů nebo 
buněk v mozku. Koreluje to s vysokou glykolytickou aktivitou.  
Chybí u nich dále povrchový fibronektin, který mají klidové buňky a který udržuje jejich tvar. 
Změny  cytoskeletových  elementů (aktinová mikrofilamenta nejsou difuzně rozptýlena, ale 
koncentrují se blíže povrchu) jsou příčinou zvýšené mobility povrchových proteinů.  
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Dalším rysem nádorových buněk je nepřiměřená sekrece transformujícího růstového faktoru 
α a β a dalších růstových faktorů, které řídí normálně vývoj embryonálních buněk. Produkují 
též plasminogenový aktivator, což je proteasa přeměňující plasminogen na plasmin. Vysoká 
tvorba plasminu nádorovou buňkou pomáhá penetraci skrz lamina basalis. 
Mikroprostředí nebo stroma, v kterém se nádorové buňky nalézají, mají rovněž vliv na 
progresi (teorie semene a půdy"). Bylo prokázáno, že metaloproteinasy stromální proteinové 
matrix (MMP 9) hrají významnou úlohu v časných stádiích vývoje tumoru a při angiogenezi. 
U metastáz karcinomu prostaty do kostí se předpokládá jakýsi „osteomimetický" účinek 
(chemoatrakce a podpora adherence ke kostnímu endotelu) a  ovlivňování vlastností a chování 
osteoblastů a osteoklastů. 
 
 4. Metastatický fenotyp 
      Dalším rysem maligně transformované buňky je ztráta závislosti adherovat k podkladu 
(substratum). V buněčné kultuře normální buňky, plovoucí volně v  živném roztoku (gelu), 
mohou sice metabolizovat (žít), ale nikoliv se dělit; nádorové buňky ano.  
Ztráta inhibice motility kontaktem se sousedními buňkami je další charakteristika nádorových 
buněk. Znamená to, že mohou růst jedna přes druhou, mohou být na sobě i pod sebou a jen 
zřídka vytvářejí mezerové spoje (gap junction). Změny na buněčné membráně jako je 
modifikace glykolipidů a glykoproteinů (snížení množství sialové kyseliny vázané na 
proteiny, redukce gangliosidů). To sice nemění strukturu transformované buňky, ale zvyšuje  
laterální mobilitu povrchových lipidů, respektive vazbu membránových proteinů na 
cytoskelet. V tom asi spočívá i změna v morfologii nádorové buňky. Maligní buňky mají 
zvýšenou motilitu a schopnost pronikat do okolí (invazivitu) a po průniku do krevní cirkulace 
usadit se a množit na jiném místě (tvořit metastázy). K tomu jsou vybaveny schopností 
produkovat receptory, aby se mohly zachytit na proteinech bazální membrány (tvorba 
adhezních molekul), dále tvorbou hydrolytických enzymů, které pomohou rozrušit kolageny, 
proteoglykany a glykosaminoglykany bazální laminy a umožnit tak pronikání do okolí, 
natrávit stěnu cév, zachytit se v cirkulaci na shlucích trombocytů a vytvořit tak nádorové 
emboly, odolávat účinkům protinádorového imunitního mechanismu, zachytit se na stěně cév 
vzdáleného místa, proniknout do intersticia tkáně, založit metastázu, proliferovat, podporovat 
angiogenezi a případně vytvářet metastázy metastáz. To je tzv. metastázový fenotyp.  
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Obr.: Schéma vývoje metastáz 
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Při vzniku metastáz hrají důležitou úlohu chemokiny. Jde o superrodinu prozánětlivých 
cytokinů, které  selektivně přitahují a aktivují různé typy buněk tím, že se váží na určité 
povrchové receptory, které náleží k „sedm-transmembránové  a s G-proteinem spřažené 
rhodopsinové superrodině. Úloha chemokinů u nádorového bujení je složitá: Na jedné straně 
mohou podporovat vrozenou nebo specifickou protinádorovou imunitu, na druhé straně 
mohou podporovat nádorový růst a tvorbu metastáz tím, že posilují proliferaci nádorových 
buněk, migraci a neovaskularizaci. Chemokiny tvořené nádorovými buňkami mohou působit 
inhibici protinádorové imunitní odpovědi, stejně jako autokrinním mechanismem působí jako 
růstové faktory. 

.  
5. Maligní transformace a dělení buňky.  
U nádorového bujení je postižena především regulace přechodu G1-fáze do S-fáze. 
Mechanismus regulace je velmi složitý. Tři komplexy cyklindependentních kinas,  cyklin 
D/cdk4, cyklin D/cdk6 a cyklin E/cdk2 fosforylují produkt retinoblastomového genu – Rb, 
a to na 10ti různých místech a mění tak schopnost Rb asociovat s buněčnými proteiny. Jeden 
takový protein  -  E2F – je transkripční faktor, který tvoří heterodimer s jiným transkripčním 
faktorem DP1, čímž se aktivuje několik genů nutných pro rozvoj S-fáze. Znamená to indukci 
aktivace dihydrofolátreduktasy, thymidinkinasy, DNA-polymerasy α, c-myc, c-myb a cdc2. 
Kromě této podpory růstových faktorů podporuje Rb také diferenciaci prostřednictvím jeho 
asociace s transkripčními faktory jako je MyoD a aktivovaný transkripční faktor, kterým jsou 
komplexy (ATF)/cAMP-response element binding proteiny (CREB). Rb je také místem 
zásahu pro transformující viry jako SV40 large T-antigen, adenovirový E1A a antigen E7 
lidského papillomaviru (human papilloma virus E7).  
Aktivita cdk je také regulována inhibitory cdk (cdki), což jsou nízkomolekulové proteiny 
s obecným inhibičním účinkem na řadu cyklin-dependentních kinas jako je p21Cip1/Waf1, 
p27Kip1, p57Kip2 nebo se specifickým inhibičním  účinkem na komplex cyklin D/cdk4 a cyklin 
D/cdk6 jako je p161NK4a, p151NK4b a p18. První člen této rodiny byl identifikován jako p21, 
který inhibuje jak cdk tak proliferační antigen buněčného jádra (PCNA), což je podjednotka 
DNA-polymerasy δ. Indukce tvorby p21, vzniklá aktivací transkripce prostřednictvím p53 při 
poškození DNA, zastaví rozvoj cyklu buněčného dělení na několika místech, včetně G1 a S-
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fáze, což umožní nástup opravného mechanismu DNA. Je-li poškození DNA příliš rozsáhlé  
a tedy neopravitelné, buňka se  stává nenormální a je eliminována apoptózou. Nedojde-li však 
k apoptóze, vzniklá mutace přetrvává a může být při dělení takto mutované buňky přenesena 
na buňky dceřiné. Vzniká tak fenomén genové nestability, který podporuje maligní 
transformaci. Stává se to častěji kupř. u nosičů genu HNPCC (hereditární nepolypózní 
kolorektální karcinom). Je zde defekt v „opravném čtení“, takže chyba v replikaci DNA není 
zjištěna a opravný mechanismus není nastartován.  
Maligně transformované  buňky se vyznačují především pokračujícím dělením. Současně se  
u nich snižují požadavky na přítomnost hormonů a růstových faktorů, které potřebuje 
normální buňka a které přicházejí z vnějšku. Některé transformované buňky produkují vlastní 
specifické růstové faktory (autokrinní stimulace). Dochází ke ztrátě schopnosti zastavit růst. 
U normálních buněk totiž snížení hladiny isoleucinu, fosfátu, epidermálního růstového 
faktoru a dalších látek, které regulují růst, pod určitou prahovou koncentraci, navodí přesun 
do klidového stavu (G0-fáze). Normální buňky začínají růst (dělit se) pouze, když jejich 
nutriční požadavky jsou řádně zajištěny. Nádorovým buňkám tato schopnost zastavit růst jako 
reakce na nedostatek živin a růstových faktorů schází; dokonce pokračují v proliferaci, i když 
přitom mohou zahynout.  
Předpokládá se, že většina nádorů vzniká z jediné buňky a nádorová progrese je výsledkem 
získané genetické variability původního klonu, která umožňuje sekvenční selekci agresivních 
subklonů.  
Aberantní regulace cyklu buněčného dělení patří mezi klíčové body nádorového bujení. 
Nádorová buňka má tendenci se vymknout fyziologickému mechanismu kontroly dělení 
buněk. Mezi faktory, které se na tom podílejí, patří také Efp (estrogen-responsive RING-
finger protein), který kontroluje odbourávání inhibitorů buněčného cyklu prostřednictvím 
ubikvitinace a usměrňuje přesmyk růstu nádorů prsu z hormon-dependentního mechanismu na 
hormon-independentní. Tento mechanismus je důležitý při léčení adenokarcinomu mléčné 
žlázy tamoxifenem (antagonista estrogenu) nebo jinými antagonisty estrogenu (SERM), když 
dojde k přesmyku nádorových buněk na typ hormon-independentních. Kritickou složkou 
ubikvitinace je E3-ubikvitin-ligasa, která má dvě úlohy: (1) působí jako substrát pro 
ubikvitinaci a (2) stimuluje vznik E2-ubikvitin-konjugujícího enzymu. Protein, který je touto 
konjugací označen, podléhá rychlé destrukci proteasomy.  
Tumor-supresorový protein p53 (TP53) je jeden z nukleárních proeinů, který má klíčovou 
úlohu v regulaci cyklu buněčného dělení při přechodu z G0 do G1-fáze. Obsahuje domény pro 
vazbu na specifický úsek DNA, dále oligomerizující  a transkripci aktivující domény. Váže se 
jako tetramer na vazebné místo na určitém úseku DNA a tím aktivuje expresi genů, kódujících 
faktory inhibující proliferaci a podporující invazivitu buněk. Mutanty genu p53 jsou nalézána 
u řady maligních tumorů. Pozměněný TP53 ztrácí schopnost vazby na příslušný lokus DNA, 
což vede k nedostatečné produkci faktorů potlačujících nádorový růst. Alterace genu p53 se 
objevuje nejen jako somatická mutace, ale též jako mutace v zárodečných buňkách u 
některých nádorových onemocnění s familiárním výskytem (syndrom Li-Fraumeni).  
Retinoblastoma protein 1 (RB1) je nukleární fosfoprotein s vazebnou aktivitou pro DNA; 
spolupůsobí s histondeacetylasou při inhibici transkripce.  
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Obr. : Schéma regulace buněčného cyklu Rb-proteinem a mechanismus potlačení  
               účinkem negativních signálů 
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Tab. : Regulátory buněčného cyklu maligních nádorů 

GEN Alterace genu TUMOR 
Retinoblastoma gen (Rb) Delece 

Bodová mutace 
Retinoblastomy, osteosarkomy 
sarkomy měkkých tkání, 
Malobuněčné karcinomy  
plic, karcinomy močového 
měchýře a prsu 

Cyklin D Translokace chromosomů, 
Genová amplifikace 

Adenom parathyreoidey, 
Některé lymfomy, 
Karcinomy mléčné žlázy, 
hlavy a krku, jater (primární), 
jícnu 

cdk4 Amplifikace, 
Bodová mutace 

Glioblastom, sarkom, 
melanoblastom 

p16INK4a (p15INK4b) Delece, bodová mutace, 
methylace 

Karcinomy pankreatu, 
ezofagu, plic (malobuněčné), 
Glioblastomy, sarkomy, 
familiární melanomy  
a karcinomy pankreatu 

 
6. Apoptóza a tumorigeneze  
Růst nádorových buněk je podmíněn nejen nekontrolovaným buněčným dělením, ale také 
snížením jejich opotřebovatelnosti a naopak zvýšenou schopností přežít. Věršina nádorových 
buněk, ne-li všechny, získala reziatenci vůči mechanismům vedoucím k jejich 
programovanému zániku – apoptóze. Existují experimentální důkazy, že narušení signalizace 
apoptózy je obecným předpokladem existence a rozvoje nádorových buněk. Velmi důležitou 
úlohu přitom má pravděpodobně onkogenní potencál faktoru rodiny Bcl2.  
Bcl2 (B-cell lymphoma 2) gen byl původně objeven jako gen napojený na imunoglobulinový 
lokus v průběhu chromosomové translokace u folikulárího lymfomu. Přitom se též zjistilo, že 
jeho nadměrná exprese má spíše než na proliferaci vliv na apoptózu, respektive na její 
narušení. Znamená to, že nascentní neoplastické buňky získávají touto inhibicí  
programovaného zániku selekční výhodu. Mohou setrvávat zahnízděny jako ložiska 
v hostitelské tkáni, zejména v místech, kam se nedostanou cytokiny a kyslík. Tento únik před 
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apoptózou je pak podpořen dalšími onkogenními sebezáchovnými mechanismy, které vedou 
ke vzniku agresivnějších klonů; defektní apoptóza též usnadňuje metastázování, protož buňky 
mohou ignorovat restrikční signály přicházející z okolí a přežívat odděleně od extracelulární 
matrix. Mutace, které favorizují rozvoj nádoru, odvracejí odpověď na cytotoxickou terapii  
a vznikají tak refrakterní klony. Úloha Bcl2 (a jeho homologů – Bcl-xL a Bcl-w) v mechanismu 
inhibice apoptózy spočívá pravděpodobně v ochranném účinku na integritu mitochondrií tím, 
že brání výstupu cytochromu c do cytoplasmy, což znemožní aktivaci Apaf-1 a následně 
aktivaci kaspasové kaskády.  

Obr. Schéma mechanismu anti-apoptózového účinku Bcl2 
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7. Nádory a „nesmrtelnost“ buněk 
Nádorová buňka se stává „nesmrtelnou“. Je to způsobeno zvýšenou aktivitou enzymu 
telomerasy. Opakované dělení buněk je omezeno - zkracováním telomer. Telomery jsou 
klíčovým stabilizačním faktorem terminální části chromosomu a ukotvují je k nukleární 
matrix. Telomery mají opakující se sekvenci nukleotidů TTAGGG. Délka telomer se 
zmenšuje po mnohonásobných pasážích (1 buněčný cyklus = zkrácení o 1 telomer) a dále 
v buněčných kulturách od pacientů v pokročilém věku. Jejich obnovování je katalyzováno 
telomerasou; délka telomer koreluje s obsahem telomeras. Z toho důvodu se předpokládá, že 
úbytek DNA od konce chromosomů zkracováním telomer vede k deleci nezbytných genů, což 
má za následek omezení života buněk.  
Počet telomer slouží jako generační hodiny, které odpočítávají jednotlivé cykly buněčného 
dělení a určují tak životnost buněk a replikační potenciál. Nádorové buňky mají replikační 
potenciál vysoký; umožňují jim to nejméně dva mechanismy, kterými si udržují dostatečný 
počet telomer, respektive jejich obnovování. Nejběžnější (aktivita prokázána u 85-90% 
nádorových buněk) je mechanismus TERT, což je proteinová komponenta telomerasy; jen 
malá část nádorových buněk využívá další mechanismus tzv. alternativní prodlužování 
telomer (ALT), které umožňuje udržování počtu telomer bez účinku telomerasy.  
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Poznámka: Průkaz  
aktivity telomerasy v nádorové buňce nebo v tkáni může sloužit k detekci malignity; stanovení v biologických 
tekutinách se začíná užívat pro diagnostiku (v moči u urothelkarcinomu močového měchýře event. i u karcinomu 
prostaty, v pleurálním výpotku nebo v bronchiální laváži u bronchogenního karcinomu.  
 
 7.  Význam angiogeneze v rozvoji nádorového onemocnění 
Angiogeneze má klíčový význam pro růst nádoru. Rostoucí nádorové ložisko může bez 
cévního zásobení dosáhnout velikosti pouze 1 – 2 mm3, kdy přívod kyslíku a živin je možný 
ještě difuzí z okolní tkáně. Nádor pro další růst potřebuje vlastní cévní zásobení. Popud je 
tomu dán vzniklou hypoxií nádorových buněk. Ta navodí genetickou nestálost, dochází ke 
vzniku mutací; mutace genu p53, který je ochráncem genomu, neumožní opravu chyby 
v záměně bazí. Dochází dále k nerovnováze mezi antiangiogenními a proangiogenními 
faktory. Tato změna, kterou se zahájí proces nádorové angiogeneze, se nazývá „angiogenní 
switch“. Objevuje se nový fenotyp nádorových buněk, vyznačující se potlačením 
antiangiogenních faktorů – thrombospondinu – a zvýšenou tvorbou angiogenních působků. 
Buňky nádoru a sousední endotélie se v tomto směru vzájemně ovlivňují parakrinní, ale  
i autokrinní sekrecí angiogenetických faktorů.  

Obr.: Vzájemné ovlivnění nádorových buněk a endotélií při angiogenezi 
VEDF=vaskulární endotelový růstový faktor; EGF=epidermální růstový faktor; PDGF=růstový faktor odvozený 
od destiček; bFGF= fibroblastový růstový faktor bazický; HGF=hepatální růstový faktor; MMP=matrixové 
metaloproteinasy; IL-6=interleukin 6; IL-8=interleukin 
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Novotvorbu cév v nádorovém ložisku předchází vazodilace cév v nejbližším okolí navozená 
především zvýšenou aktivitou NO-syntasy a tím produkcí NO-radikálu. Ten také potencuje 
mitogenní účinek VEGF. Produkce metaloproteinas rozrušuje bazální membránu, čímž se 
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usnadňuje nejen migrace endotelových buněk po fibrinových vláknech tvořených stimulcí 
fibroblastů, ale i migrace tumorových buněk. Migrující endotelie jsou zdrojem integrinů 
zajišťujících jejich životnost. Kapilární morfogenezi podporují ještě další působky – (např.  
E-selektin). Vaskularizace nádorového ložiska umožní jeho prokrvení (perfuzi), a tím jeho 
další růst. Čím je angiogeneze intenzivnější, tím je prognóza nádorového onemocnění 
nepříznivější; zvyšuje se riziko metastáz. Tento poznatek má i praktické důsledky; stupeň 
angiogeneze může sloužit jako prognostický faktor. Nejintenzivnější angiogeneze bývá na 
okraji nádorového ložiska, kde lze její intenzitu posoudit histologicky. Používá se také 
zviditelnění tzv. horkých ložisek (hot spots) pomocí monoklonálních protilátek proti cévním 
endoteliím nebo proti adhezním molekulám (CD31, CD34), event. proti von Willebrandovu 
faktoru. Citlivým ukazatelem hustoty kapilárního řečiště je stanovení akvaporinu-1 (AqP-1); 
jde o faktor působící synergicky s VEGF a významně zvyšující cévní propustnost.  
Poznání klíčové úlohy nádorové angiogeneze pro růst a metastázování nádoru vede 
k hledání způsobů, jak angiogenezu potlačit, a tím zpomalit až zastavit růst nádoru. 
Výzkum je zaměřen na různé etapy angiogenního procesu: 
• Použití přirozených antagonistů angiogeneze nebo inhibitorů stimulátorů 

Patří mezi ně preparát ABT-510, což je rekombinantní thrombospondin (thrombospondin 
mimetic peptid – TPS-1); blokuje odpvěď na angiogenní podněty, inhibuje aktivitu 
endotélií a podporuje jejich apoptózu. Ve zkoušení je testování  rekombinantního 
angiostatinu, endostatinu a neovastatu. Dále se zkouší rekombinantní destičkový faktor 4. 

• Neutralizace účinku angiogenních faktorů 
Používá se zablokování EGF nebo VEGF vytvořením komplexu se specifickou 
monoklonální protilátkou. V experimentu je humanizovaná myší protilátka – 
bevacizumab. Další možnost je blokáda receptorů těchto faktorů. Je možno použít 
solubilních VEDF receptorů, které vytvoří na membránových receptorech inaktivní 
heterodimery, neschopné iniciovat signální transdukci. Navázání růstových faktorů  
(i angiogenních) lze zabránit podáním chemoterapeutika – suraminu nebo 
nízkomolekulového proteoglykanu – tecogalanu. Další možnostíí zablokování přenosu 
intracelulárního signálu spočívá v inhibici receptorových kinas: kupř. semaxanib, derivát 
indolinu, blokuje především receptory VGFR-1 (Fit-1) a c-kit. Tyto receptory jsou 
zvýšeně exprimovány u myeloidních leukemií. Současné podání semaxanibu kombinuje 
antiangiogenní účinek s antileukemickým. Receptory VGFR-2 (Flk-1/KDR) blokuje 
přípravek SU 6668, který současně blokuje FGFbR a PDGFR.  

• Genová terapie 
Jednou z možností je použití protisměrných  oligodeoxynukleotidů v mRNA kódující 
VEGF. Další možnost je aplikace  specifického ribozymu – angiozymu. 

• Inhibice proliferace endotelu 
Tuto aktivitu má fumagilin, výtažek z houby Aspergillus fumigatus; je však příliš toxický. 
Avšak jeho syntetický derivát AGM-1470, což je o-chloracetyl-karbamoyl-fumagilol, je 
nejen netoxický, ale potlačuje proliferaci endotelií ještě účinněji. Inhibuje translokaci 
membránových bioproteinů a transkripční faktor Ets-1. Antiangiogenní účinky má také 
thalidomid; tyto jeho účinky byly pravděpodobně příčinou malformací plodu v době 
vývoje orgánů a tkání u žen, které ho užívaly během těhotenství. Zkouší se nový preparát 
– 3-aminothalidomid.  Antiangiogenní účinek je pravděpodobně zprostředkován modulací 
integrinů nebo přímou vazbou na DNA.  

• Stabilizace bazální membrány a extracelulární matrix 
Neporušená bazální membrána znesnadňuje invazi endotelií. Proto blokáda metalo-
proteinas, které bazální membránu a extracelulární matrix rozrušují, aplikací inhibitorů 
MMP (TIMP) má antiangiogenní účinek. Z přirozených inhibitorů se zkouší extrakt 
ze žraločích chrupavek – neovastat. Kromě inhibice MMP-2, MMP-9 a MMP-12 blokuje i 
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vazbu angiogenních faktorů na receptory. Nevýhodou je krátký poločas; proto byly 
hledány syntetické inhibitory. Zkouší se prinomastat AG 3340, který blokuje gelatinasu, 
stromelysin 1 a kolagenasu 3.  

 
8.  Signální transdukce a nádory 
.   Byla popsána řada onkogenních mutací signální dráhy: Alterace receptoru tyrosinkinasy, 
receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je homologní s retrovirovým 
onkogenem v-erb při stimulaci jednoho z jeho ligandů; dále to je transformační růstový faktor 
(TGFα), který je nadměrně exprimován u řady nádorových onemocnění a který spolureaguje 
s onkogenem ras, což je retrovirový homolog v-H-ras nebo v-K-ras. Ras kromě toho je 
kontrolován proteiny aktivujícími GTPasu (GAP) ; onkogení homolog NF1 přenáší signály 
prostřednictvím raf (retrovirový homolog - v-raf). Stimulace ras/raf dráhy vede ke zvýšení 
exprese nukleárních proteinů: c-jun, c-fos, c-myc (retrovirové homology v-jun, v-fos, v-myc). 
Každé zauzlení normální transdukce signálu je potenciálním místem konverze na maligní 
bujení. Složitost tohoto transformačního procesu je dále zvýšena existencí paralelních cest 
přenosu signálu, které jsou promiskuitní ve výběru biochemických partnerů. Kupř. receptor 
tyrosinkinasy HER-2 vytváří dimer buď sám  se sebou nebo s příbuznými receptory 
tyrosinkinas jako je EGFR a HER-4. Ras může být regulován buď komplexem GAP-ras nebo 
NF1; stimulace dráhy onkogenu ras aktivuje řadu mitogenem aktivovaných proteinkinas 
(MAPK).  
Jinou cestou k maligní transformaci je blokování apoptózy. Příkladem je alterace 
mitochondriálního proteinu bcl-2, který inhibuje apoptózu, je-li nadměrně nebo nepřiměřeně 
exprimován;  byla velmi často nalezena translokace chromosomů t(14q;18q), která odpovídá 
za alteraci bcl-2, u folikulárních lymfomů.  
 Translokací genu bcr v chromosomu 22  na protoonkogen abl v chromosomu 9 u pacientů  
s chronickou myeloidních leukemií (CML) vzniká hybridní protein brc-abl, který udržuje 
aktivitu tyrosinkinasy abl, což se považuje za příčinu vzniku fenotypu CML. 
Kontrola buněčné proliferace, jak bylo výše řečeno, zahrnuje 5 typů proteinů, které 
spolupůsobí při transdukci signálu. Dojde-li k alteraci některého z těchto proteinů (mutací 
nebo jinými změnami v kódujících genech), vymkne se proliferace buňky kontrole a dochází 
k neregulovanému dělení. Současně to může být i místo eventuálního terapeutického zásahu.  
Růstové faktory a jiné rozpustné polypeptidy se navážou na své receptory na povrchu cílové 
buňky, čímž se nastartují různé převodové signální cesty. Kaskáda reakcí zahrnuje kupř. 
fosforylaci tyrosinu v cytoplasmatické oblasti proteinové molekuly receptoru a dalších 
intracelulárních proteinů. Aktivace této signální kaskády vede v konečném důsledku  
k aktivaci nebo represi specifických genů v buněčném jádře, takže dojde ke spojení 
extracelulárního stimulu s genetickým aparátem buňky. Následuje transkripce mRNA  
a syntéza specifického proteinu. Nepřiměřená exprese nebo aktivace proteinů této cesty může 
vést k porušení komplikovaného a velmi důmyslně regulovaného mechanismu, což může mít 
za následek ztrátu kontroly růstu buňky ev. i zánik organismu.  
Detailní studium transdukční dráhy  vede též k poznání možných cílů zásahu při 
protinádorové terapii. Kupř. receptory z rodiny epidermálních růstových faktorů (EGFR) jako 
je ErbB-2 (neboli HER2) jsou exprimovány nadměrně na buňkách některých epitelových 
karcinomů. HER2 je receptor, který po vazbě růstového faktoru předává buňce signál k jejímu 
dělení. Je ve zvýšené míře exprimován u 25-30 % karcinomu mléčné žlázy. Tato zvýšená 
exprese je důsledkem amplifikace genu pro HER2 (HER2/neu). Nádory, ve kterých 
k amplifikaci dojde, mají špatnou prognózu. Z toho vyplývá, že inhibice HER2 (v jeho účinku 
nebo tvorbě) by mohla progresi tumoru zabránit. Jako prostředek inhibice byla připravena 
myší monoklonální protilátka, která se váže na extracelulární doménu receptoru HER2 a 
blokuje tak přístup epidermálního růstového faktoru. V imunoglobulinové molekule byly 
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všechny „myší“ úseky nahrazeny lidskými; zůstalo tak jen vysoce specifické vazebné místo. 
Takto „humanizovaná“ monoklonální protilátka dostala název transtuzumab a vyrábí se  pod 
komerčním názvem Herceptin. Jde tedy o humanizovanou monoklonální protilátku proti 
proteinu extracekulární domény receptorového proteinu 2 epidermálního růstového faktoru 
(rhuMAb HER2).  
Jiným příkladem je Ras, který patří mezi G-proteiny s malou molelulovou hmotností, tvořící 
nadrodinu regulačních proteinů  intracelulární signální kaskády. Funguje jako molekulový 
spínač cyklické změny GDP-vazby (inaktivní stav) na GTP-vazbu (aktivní stav). Pro svoji 
aktivaci potřebuje být spojen s farnesylovým radikálem na karboxy-terminálním cysteinu, aby 
se mohl navázat na buněčnou membránu a tak zprostředkovat aktivaci kaskády ERK/MAP-
kinasy. Aby bylo zabráněno této farnesylaci bylo vyvinuto několik inhibitorů enzymu 
farnesyl-proteintransferasy, patřící mezi protein-prenyltransferasy.  
Mezi jinou skupinu intracelulárních signálních proteinů  (druhý posel) patří také STAT-
proteiny (z angl. Signal Transducer and Activator of Transcription). Tyto proteiny se vážou 
na receptory transkripčních faktorů buněčného jádra a navodí tak transkripci příslušných 
genů. STAT-proteiny tvoří rodinu 7 členů (STAT 1 až 7). Jsou v každé klidové buňce  
v inaktivním stavu. K aktivaci dojde fosforylací tyrosinu v molekule prostřednictvím řady 
kinas jako jsou  Jak (kinasy sdružené s cytokinovými receptory; nejméně 3 typy) nebo 
tyrosin-proteinkinasami receptorů růstových faktorů ev. jiných buněčných kinas (c-src). 
STAT-proteiny jsou také fosforylovány na jednom serinovém zbytku (pomocí MAP-kinas 
nebo ERK1/2 a p38); tato fosforylace nevede sama o sobě k aktivaci, ale podporuje 
transkripci po fosforylaci na tyrosinu, kdy vzniká dimer reciproční fosfotyrosin-SH2-interakcí, 
který je translokován do jádra a naváže se příslušný úsek DNA. Aktivace endogenního 
celulárního STAT3 Src-onkoproteinem navozuje genovou expresi prostřednictvím Stat3-
specifického vazebného elementu (TTCCCGAA) promotoru genu pro C-reaktivní protein. 
Soudí se, že STAT3 hraje velmi důležitou úlohu v onkogenezi účinkem Src-onkoproteinu. 
 
Obr. : Mechanismus působení STAT3-proteinu 
Mezi cytokiny aktivující STAT3 patří růstový faktor, cytokiny rodiny IL-6 a G-CSF. STAT3 
stejně jako STAT5 navozuje  proliferaci buněk udržováním buněčného cyklu tím, že brání 
apoptóze expresí onkogenů jako je c-myc a bcl-X. STAT3 hraje také klíčovou úlohu při 
hematopoeze. Kromě JAK-kinas se může na fosforylaci STAT3 podílet též mTOR 
(„mammalian target rapamycin" = p70 S6-kinasa) a dále signální dráha MPK .  
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Aktivované STAT-proteiny byly nalezeny v buňkách některých maligních nádorů. Kupř. 
STAT1 a STAT5 byly nalezeny v aktivní formě u akutní lymfatické leukemie a STAT1, 3 
a 5 u akutní myeloblastické leukemie. Také pravděpodobně produkt Philadelphia-
chromosomu, bcr-abl vyžaduje aktivaci STAT k transformaci na  chronickou myeloidní 
leukemii. Bcr- abl - tyrosinkinasa fosforyluje a aktivuje STAT5; přerušení této fosforylace 
nebo následné dimerizace odstraní leukemogenní potenciál bcr-abl.  
U chronické myeloidní leukemie však nebývá zvýšená aktivita STAT-proteinů  
v B-lymfocytech mírně diferencovaných. V těchto případech se pravděpodobně 
nepřiměřená aktivace STAT1 a STAT3-proteinu projevuje fosforylací na serinovém 
zbytku molekuly (to je rozdíl od normálních B-buněk). Serinová fosforylace predisponuje 
k amplifikaci transkripční reakce navozené následnou tyrosinovou fosforylací účinkem 
cytokinů nebo růstových faktorů. Toho může být využito při léčení chronické myeloidní 
leukemie aplikací  fludarabinu (2-fluoro-substituent adenosinových antimetabolitů  
s arabinosou místo ribosy). Lék se po defosforylaci v plasmě dostává do buněčného jádra, 
kde je fosforylován na trifosfát a vytváří 2-fluoro-ara-ATP, který je pak zabudován do 
DNA a brání tak elongaci řetězce. Fludarabin však musí mít i jiný mechanismus účinku, 
protože má lepší terapeutický efekt v menších dávkách u chronické lymfatické leukemie  
s nižším „gradingem". Tento účinek se vysvětluje blokováním serinové fosforylace STAT1.  
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Místa možného terapeutického ovlivnění převodu
signálu

 

Ovlivnění aktivity STAT při terapii
LEUKEMIÍ

Aktivace STAT-proteinů hraje centrální úlohu v patogenezi 
řady tumorů; 
* produkt Philadelphia chromosomu - Bcr-Abl - potřebuje
  k účinku aktivaci STAT 5 (navozuje úvodní dimerizaci
  fosforylaci tyrosinkinasou)
  (přerušení tohoto procesu odstraní leukemoidní účinek)
* STAt 4 a 6 nutný pro diferenciaci a funkci T-lymfocytů
   a přirozených zsbiječů (podpora protinádorové obrany)
* neadekvátní fosforylace STAT-serinu se podílí na pato-
  genezi chronické myeloidní leukemie; zvyšuje tak 
  transkripce leukemoidních faktorů
  (FLUDARABIN snižuje množství STAT 1 u CLL)

 
Jinými intracelulárními proteiny participujícími na transdukci signálu jsou SMAD-
proteiny. Mají funkci transaktivátorů, tzn. přenášejí signál z cytoplasmy do jádra, a takto 
regulují aktivitu cílových genů. U člověka až dosud bylo identifikováno 8 členů této 
rodiny (SMAD 1 až 8). Ke svému účinku (pro transport do jádra) potřebují kofaktory 
označované jako Co-SMAD.  
Transformující růstový faktor β (TGFβ), který hraje centrální úlohu v regulaci řady 
buněčných funkcí jako je růst, diferenciace, apoptóza, adheze a motilita, což jsou procesy 
alterované také u maligní transformace a rozvoje nádorových onemocnění, účinkuje 
cestou signální transdukce za účasti SMAD-proteinů. TGFβ se nejprve váže na 
transmembránový receptor (TGFβ-R), pak dochází k fosforylaci  a aktivaci SMAD-
proteinů (SMAD2, SMAD3) a vytvoření heteromerního komplexu se SMAD4, čímž je 
umožněn přenos do jádra, kde je regulována (inhibována) transkripce cílových genů (pro 
růst) a tím i tvorba příslušných proteinů. Normálně TGFβ má antiproliferační efekt 
(tumorová suprese). Při genové alteraci některých z členů jeho signální cesty je tento efekt 
potlačen a je navozena nekontrolovaná proliferace. Na SMAD-proteiny působí nejen 
koaktivátory, ale též korepresory; kupř. TGIF=inhibitor TGF, resp. komplex TGIF-
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SMAD2 nebo Ski/Sno. SMAD-protein, který se dostane do jádra; zde totiž vytvoří  
2 odlišně působící transkripční komplexy: jeden tvoří s koaktivátory a druhý  
s korepresory. Bylo prokázáno, že cesta signální transdukce využívající SMAD-proteiny 
může být spřažena s jinými signálními cestami využívajícími  STAT-proteiny nebo Ras-
proteiny.  
Obr.: Signální dráha TGFβ a SMAD-proteiny 
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TGF-β reguluje růst a proliferaci buněk a na druhé straně blokuje růst jiných typů buněk. 
TGF-β receptor se skládá z podjednotky typ I a typ II, které jsou serin/threonin-
proteinkinasy a přenášejí signál prostřednictvím SMAD-proteinů. Navázání ligandu vede 
k tvorbě dimeru, při čemž je fosforylována podjednotka typu I typem II. Po té dojde 
k fosforylaci SMAD2, který se takto může navázat na SMAD4 a komplex je přenesen do 
jádra, kde dá vznik transkripčním faktorům (TF), které společně navodí expresi 
příslušných genů zprostředkujících biologický efekt.  
Úloha transkripčního faktoru  κB (NFκB) v onkogeneze  
Transkripční faktor κB je velmi důležitý faktor, který reguluje genovou expresi kódující 
cytokiny, receptory cytokinů nebo adhezních molekul, podílející se jak na imunitní nebo 
zánětlivé odpovědi tak také na kancerogeneze; kontroluje apoptózu, cyklus buněčného 
dělení, diferenciaci a migraci buněk. Kromě toho aktivace NF-κB v nádorové buňce při 
chemoterapii nebo ozáření může narušit cíl protinádorové terapie tj. zánik tumorové 
buňky. Bylo dosud identifikováno 5 členů NF-κB-rodiny: NF-κB1 (p50/p105), NF-κB2 
(p52/p100), c-Rel, RelB a RelA (p65), které se liší Rel homologní doménou tj. úseku, 
který kontroluje vazbu na DNA, dimerizaci a interakci s inhibičními faktory: IκB (IκBα, 
IκBβ, IκBε), jejichž vazba na NFκB brání jejich přestupu do jádra. Dalším členem IκB-
rodiny je Bcl-3, který reakcí s p50 a p52-podjednotkou NF-κB stimuluje transkripci  
a podporuje přesun do jádra. Ve většině maligně netransformovaných buněk komplex NF-
κB zůstává v cytoplasmě a je inaktivní, pokud buňka nedostane patřičný podnět jako je 
bakteriální lipopolysacharid (LPS) nebo  prozánětlivé cytokiny (kupř. TNF nebo IL-1). 
V tomto případě dojde signální kaskádou k fosforylaci IκB, což má za následek oddělení 
od komplexu s NFκB, následnou ubikvitinaci a degradaci v proteasomech. To umožní 
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translokaci NFκB do jádra, kde dojde k aktivaci příslušného genu. Fosforylaci realizuje 
komplex IκB-kinasy (IKK). Látky, které inhibují tuto reakci, jako kortikoidy nebo aspirin, 
snižují zánětlivý proces, zatímco jiné (jako dominantně negativní ΙκB-proteiny) mohou 
potencovat účinek protinádorové chemoterapie nebo radioterapie. Konečným efektem je 
buď potlačení apoptózy nebo stimulace proliferace, inhibice diferenciace, podpora 
angiogeneze nebo vznik metastáz. NF-κB také stimuluje expresi enzymů, jejichž produkty 
se podílejí na patogenezi zánětlivých procesů, včetně inducibilní formy NO-synthasy 
(iNOS) a inducibilní cyklooxygenasy (COX-2), která vytváří prostanoidy. NF-κB-signální 
cesta je také důležitá pro kontrolu imunitní odpovědi: Moduluje přežívání B-lymfocytů, 
mitogen-dependentní buněčnou proliferaci a přesmyk isotopů, který vede k diferenciaci B-
lymfocytů na plasmatické buňky. Abnormality v regulaci NF-κB-signální dráhy byly 
často pozorovány u různých nádorových onemocnění jako leukemií, lymfomů i solidních 
tumorů. Bylo nalézáno vyšší množství NF-κB v buněčném jádře nádorových buněk  
z ovaria, mléčné žlázy, prostaty nebo tlustého střeva. Většina těchto změn byla 
pravděpodobně způsobena změnami v regulačních proteinech, podílejících se na aktivaci 
NF-κB-signální dráhy. Také mutace, které vedly k inaktivaci IκB-proteinů, se na tom  
u některých tumorů podílely. 

Obr.: Účinek aktivace NF-κB v onkogeneze 

NFκB

NFκB proliferace
inhibice diferenciace

angiogeneze
metastázy

Onkoprotein

apoptóza

 
Indukci apoptózy prostřednictvím NF-κB může realizovat kupř. TNF event. další stimuly. 
Exprese genů kóduje řadu proteinů, které potlačují apoptózu na úrovni regulace kaspasové 
kaskády. 
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Obr.: Indukce apoptózy TNF prostřednictvím aktivace NF-κB 
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Poznámka: 
Problémem aktivace signalizace apoptózy prostřednictví TNFα směřovaná na nádorové buňky je současný 
proapoptózový účinek na buňky nenádorové. Ukázalo se, že mnohočetný účinek TNFα (čili kachektinu), který 
zahrnuje na jedné straně usmrcování buněk nádorových, na  straně druhé jako mediátor zánětlivé reakce, 
šokového  stavu, syntézy iNOS a tím NO-radikálu s toxickým účinkem na některé tkáně (sliznice tenkého 
střeva), je možno oddělit. V pokuse na myších s melanomem nebo sarkomem při jejich vystavení vlhkému teplu 
42°C byla zachována reakce usmrcující nádorové buňky, ale blokována nepříznivá (toxická) reakce systémová. 
Bylo prokázáno, že molekulovým podkladem tohoto efektu je zvýšená citlivost tumorových buněk navozená 
proteiny tepelného šoku (heat shock proteins) HSP70. U člověka pobyt v sauně o teplotě kolem 100°C tento 
efekt však nebyl prokázán. U pacientů protinádorový účinek TNFα vysvětlován jiným než přímým  
proapoptózovým účinkem; TNFα narušuje vaskulaturu nádoru inaktivací integrinu ανβ3 v endotelových 
buňkách.  
Mechanismus ovlivnění NF-κB-signální dráhy některými léky 
Studium a detailní pochopení signální kaskády NF-κΒ skýtá možnost vývoje nových léků pro 
ovlivnění zánětlivých reakcí, imunity nebo rozvoje nádorových onemocnění. Blokování 
signální kaskády NF-κΒ produktem IκΒα mutantního genu (tzv. super-represor protein) 
podporuje citlivost buněk pro navození apoptózy proapotózovými stimuly, kupř. TNFα. 
Exprese mutantního IκΒα-proteinu v buňkách fibrosarkomu podporuje senzitivitu těchto 
buněk pro zánik na základě apoptózy navozené ionizačním zářením nebo daunorubicinem, 
které aktivují signální kaskádu NF-κΒ. Naproti tomu IκΒα-super-represor neúčinkuje při 
prevenci apoptózy po podání staurosporinu jako inhibitoru kinasy. Mutantní IκΒα-protein 
také potlačuje aktivaci signální kaskády NF-κΒ  prostřednictvím TNFα u karcinomu hlavy  
a krku.  
Mechanismus účinku glukokortikoidů (dexamethason, prednison) spočívá v indukci exprese 
IκB, který blokuje translokaci NF-κΒ do jádra. Dexamethason však může též potlačovat IL-6 
expresi a p65-dependentní transaktivaci myších endotelových fibroblastů i jiným 
mechanismem, kupř. přímou protein-protein interakcí mezi aktivovaným glukokortikoidním 
receptorem a NF-κΒ. „Protein-cross linking" a kompetice mezi NF-κΒ a glukokortikoidním 
receptorem je také vysvětlována omezením množství potřebných koaktivátorů jako je CREB-
binding protein nebo SRC-1 (steroid receptor coactivator). Nesteroidní protizánětlivé léky 
kromě účinku na záněty také navozují regresi adematózních polypů tlustého střeva inhibicí 
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cyklooxygenasy (COX) a tím ovlivňují syntézu prostaglandinů. Aspirin a salicyláty inhibují 
aktivaci signální kaskády NF-κΒ  prostřednictvím TNFα; potlačují vznik mRNA pro syntézu 
adhezních molekul, expresi VCAM-1 a ICAM-1 na endotelových buňkách, čímž brání 
transendotelové migraci leukocytů. Jiný mechanismus je také inhibice vazby ATP k IKKβ, 
čímž je značně inhibována fosforylace IκB v NF-κB-komplexu. 
Sulindac je podobný indomethacinu; střevními bakteriemi je přeměňován na aktivní metabolit 
sulindac-sulid, který blokuje syntézu prostaglandinů neselektivní inhibicí COX-1 i COX-2 a 
na sulindac-sulfon, který tento účinek nemá. Oba tyto metabolity však mohou inhibovat 
fosforylaci NF-κB, což může ovlivnit růst buněk karcinomu tlustého střeva.  
Cyklosporin a tacrolimus (FK-506) používané jako imunosupresiva při transplantacích brání 
reakci hostitele vůči štěpu. Tyto látky v komplexu s buněčným proteinem cyklofilinem 
inhibují aktivitu kalcineurinu (Ca2+-kalmodulin-dependentní serin/threonin-fosfatasy), což má 
za následek inhibici aktivace buněk. Kalcineurin je nutný pro aktivaci transkripčního faktoru 
NF-AT, který se váže na IL2-promotor a tak ovlivňuje expresi IL-2 v T-lymfocytech.  
FK-506 a cyklosporin ovlivňují též aktivitu NF-κB kaskády, ale každý jiným mechanismem: 
Cyklosporin působí jako nonkompetitivní inhibitor aktivity podobné chymotrypsinu v 26S-
proteasomu a tím je zabráněno degradaci IκBα a tedy i aktivaci NF-κB.  Naproti tomu FK-
506 inhibuje translokaci c-Rel do jádra jak T- tak B-buněk V c-Rel aktivaci má také podíl 
aktivace kalcineurin-dependentní dráhy.  
Protizánětlivý účinek tzv. cyklopentenových prostaglandinů (cyPG), které působí jako 
intracelulárníní regulátory zánětlivé, imunitní i proliferční odpovědi buněk, se děje aktivací 
PPARγ, což je člen nadrodiny jaderného receptoru. CyPG-metabolit PGA1 inhibuje také 
přímo TNFα-indukovanou fosforylaci IκB.  
Flavonoidy (quercetin, resveratol, myricetin) působí negativní regulaci NF-κB-signální 
kaskády, což může působit chemopreventivně na vznik nádorů, potlačovat zánětlivou reakci 
nebo rozvoj aterosklerózy. Resveratol, který je obsažen kupř. v červeném víně, inhibuje 
aktivitu NF-κB a má silný inhibiční účinek na expresi iNOS a tvorbu NO v aktivovaných 
makrofázích. 
Obr.: Schéma místa účinku některých léků v NF-κB-signální dráze 
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9.  Protinádorová terapie (chemoterapie, radioterapie)  
V současné době je chemoterapie limitována především vedlejšími toxickými účinky na 
normální (nenádorové buňky). Vysoké dávky běžných antikancerózních léků, které jsou 
potřeba pro usmrcení rezistentních nádorových buněk, mohou navodit letální poškození 
pacienta. Vývoj subklonů vyvíjejícího se tumoru, navozený selekčními tlaky na 
apoptózové mechanismy, tuto situaci ještě více komplikuje. Porozumění molekulovým  
a buněčným rozdílům mezi buňkou nádorovou a nenádorovou, může odhalit specifická 
místa terapeutického zásahu v maligně transformované buňce.  
Jak bylo řečeno výše, jedním z významných rozdílů mezi nádorovou a normální buňkou je 
alterace kontrolních mechanismů buněčného cyklu. Na neštěstí tytéž alterace mohou 
učinit nádorovou buňku více rezistentní vůči toxickému účinku protinádorové terapie. Ku 
příkladu genetická nestálost je častým rysem nádorových buněk a přispívá ke vzniku 
častých mutací v průběhu tumorigeneze. Takováto genetická nestabilita, vzniklá mutací 
genů kontrolujících buněčný cyklus nebo genů opravného mechanismu poškozené DNA, 
může poskytnout nádorové buňce příležitost stát se odolnější vůči chemoterapii. V tom 
případě je třeba hledat takový způsob zásahu, kdy navození zvýšené apoptózy předejde 
vzniku rezistence. Jinou možností je následné podání dvou agens: První zastaví dělení 
buněk (nádorových i nenádorových), tím že neprojdou kontrolním bodem G1-fáze; to však 
buňky neusmrtí. Následné podání určité specifické substance může učinit nádorovou 
buňku mnohem citlivější vůči radioterapii (začne se opět dělit), než jsou buňky 
nenádorové, jejichž buněčný cyklus zůstává blokován a radioterapií nejsou poškozeny. 
Jiný scénář vychází z pozorování, že buňky kvasnic, které jsou defektní, co se týče 
kontroly G2-kontrolního bodu, jsou mnohem více citlivé na ozáření, a že také odstranění 
funkce G2-kontrolního bodu u savčích buněk (kupř. kofeinem) činí tyto buňky citlivější 
vůči agens poškozujících DNA. Tumorové buňky, které ztratily kontrolu G1-bodem pro 
mutaci p53, jsou zvláště náchylné k potlačení funkce G2-kontrolního bodu.  
Telomerasa poskytuje další potenciální cíl terapeutického zásahu. Jak už bylo řečeno, gen 
pro její produkci je aktivován v embryonálním období; u diferencovaných buněk je 
potlačen; k reaktivaci dochází při tumorogenezi. Inhibice této reaktivace by teoreticky 
mohla potlačit nádorový růst. Problém je v tom, že současně by byl tento zákrok toxický  
i pro normální kmenové buňky (v kostní dřeni, gastrointestinálním traktu).  
Rezistence vůči kancerostatikům 
Příkladem může být genová amplifikace u přežívajících buněk, navozená kupř. 
dlouhodobým podáváním methotrexátu, který brzdí množení buněk tím, že se 
ireverzibilně váže na dihydrofolátreduktasu (DHFR), čímž inhibuje v konečném důsledku 
celou syntézu DNA. Přežívající buňky se však mohou vůči tomu bránit tím, že vytvoří 
mnohonásobný přebytek DHFR amplifikací genu pro DHFR (bylo prokázáno 
v přežívajících až 1000-násobek kopií). Tento efekt je omezen pouze na buňky nádorové. 
Amplifikované geny nejsou však v buňkách přítomny stále a po vysazení methotrexátu se 
přebytečné geny vytratí.  
Jiným příkladem je amplifikace genu pro tzv. multidrug- transport- protein neboli P170, 
což je transmembránový fosfoglykoprotein (Mr-170 000), který působí jako ATP-pumpa 
při vytlačování řady hydrofobních léků nebo toxických látek z cytosolu do 
extracelulárního prostředí. P170 je také Cl--kanálem a má určitou podobnost 
s transmembránovým regulátorem cystické fibrózy (CFTR). Vyskytuje se za normálních 
okolností zejména v hepatocytech, enterocytech nebo buňkách renálních tubulů, kde 
pomáhá zbavovat tyto buňky vstřebaných toxických látek. Do této nadrodiny 
membránových transportérů patří ABCA1-protein (ATP-binding cassette transporter), 
který přenáší cholesterol přes vnitřní i plasmatickou membránu. Nádorové buňky 
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(zejména derivující od předešlých) amplifikují geny pro tyto transportní proteiny 
působením některých cytostatik, vůči nimž se pak stávají rezistentní. Byl prokázán u řady 
pacientů s akutní leukemií s málo diferencovaným fenotypem a sekundárně (po indukci 
chemoterapeutickou léčbou) též u mnohočetného myelomu. Další možnost rezistence 
spočívá v inaktivaci cytostatik některými enzymy (kupř. GSH systém) nebo ve změně 
cílových buněk, na které cytostatika působí (kupř. topoisomerasa), ve zvýšené schopnosti 
reparace DNA, ve změnách procesů navozujících apoptózu jako je ovlivnění bcl-2 nebo 
p53 a konečně ve změně cytokinetiky populace nádorových buněk.   
Nádorové buňky mají obdivuhodnou schopnost vyvinout rezistenci nejen vůči 
chemickým, ale i vůči biologickým a fyzikálním antineoplastickým agens. Je to dáno 
vysokou nestabilitou nádorového genomu, který umožňuje velmi rychlý vznik 
fenotypových variant subpopulací, přizpůsobených daným podmínkám. Z tohoto 
předpokladu vychází také alternativní možnost protinádorové terapie, a to zasáhnout 
fenotypově stabilní normální diploidní buňky nádorové tkáně, které ale mají zásadní 
význam pro růst nádoru. Těmi jsou kupř. mikrovaskulární endotelové buňky v průběhu 
tumorové neovaskularizace; jde o buňky v aktivním stavu buněčného dělení (na rozdíl od 
vaskulatury normální tkáně), které jsou velmi citlivé vůči zásahům do jejich proliferace.  

 
10.  Protinádorová imunitní obrana 
Pro existenci protinádorového imunitního dohledu nasvědčuje skutečnost, že jedinci  
s kongenitální imunodeficiencí mají 200krát vyšší riziko vzniku nádorového onemocnění. 
Podobně pacienti s AIDS nebo na dlouhodobé imunosupresivní terapii. Často u nich vznikají 
imunoblastové lymfomy z B-buněk. Je zřejmé, že nádorové buňky se snaží uniknout z toho 
imunologického dohledu organismu kupř. selektivní proliferací  antigen-negativních subklonů 
nebo snižováním exprese molekul HLA I. třídy na tumorových buňkách. Některé nádorové 
buňky také snižují hladinu přídatných molekul jako ICAM-1 nebo ligand CD11a. Secernují 
také imunosupresivně působící faktory  jako TGFβ. Na druhé straně však zánětlivá reakce, 
která vyvolává výraznou imunitní odpověď rozvoj tumorigeneze spíše podporuje (uvolněním 
prozánětlivých cytokinů spouštějících proliferaci a podporujících přežívání nádorových 
buněk, stejně jako podporujících angiogenezi.  
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     V protinádorové imunitní odpovědi hrají důležitou úlohu T-lymfocyty. Bylo prokázáno, že 
secernují určité cytokiny jako IL-2, IFNγ, TNFα a GM-CSF. Tumorová rejekce značně odvisí 
od přítomnosti správně fungujících cytolytických T-lymfocytů typu CD8+. Ale též  
T-lymfocyty typu CD4+ hrají svoji roli: Pomáhají iniciovat a dále udržovat protinádorovou 
imunitní odpověď; kontrolují regulační funkci dalších složek imunitního systému, včetně  
B-lymfocytů a CD8+ - lymfocytů. Aktivované T-buňky CD4+  exprimují CD40 ligand 
(gp39), který aktivuje CD40-receptor na antigen-prezentujících buňkách jako jsou dendritické 
buňky. Ty pak secernují prozánětlivé cytokiny, zejména IL-12, který zase aktivuje  
T-lymfocyty typu CD8+  a tím navozuje produkci IFNγ a IL-2, což má za následek atrahování 
dalších imunokompetentních buněk do cílového místa.  
Schématicky znázorňuje efektorové mechanismy protinádorové imunitní obrany obrázek:  
Obr.: Protinádorové imunitní mechanismy  
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Kromě cytolytických T-lymfocytů, které vyžadují aktivaci (IL-2) a prezentaci cílového 
antigenu za přítomnosti HLA I. třídy, jsou ještě NK-buňky, nevyžadující prezentaci antigenu. 
Některé NK-buňky  participují na buněčné cytotoxicitě vyvolané specifickou protilátkou 
(antibody-dependent cellular cytotoxicity = ADCC). Také aktivované makrofágy (pomocí 
INFγ) se mohou podílet na protinádorové cytotoxicitě (účinkem reaktivních forem kyslíku). 
Humorální protilátky působí dvěma mechanismy: (a) aktivací komplementu a (b) aktivací 
NK-buněk ADDC-mechanismem. 
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Poznámka: 
První aktivační signál je založen na rozpoznání tumorových rejekčních antigenů (TRA) s charakterem hlavního 
histokompatibilního komplexu molekul třídy I (MHC I) a pomocí odpovídajících receptorů exprimovaných na 
povrchu T-lymfocytů. Druhý synergický signál je  kostimulační signál realizovaný interakcí molekul CD80 (B7-
1) a CD86 (B7-2), exprimovaných na buňkách prezentujících antigen, s příslušným ligandem (CD28) 
exprimovaným na lymfocytech. Expanze aktivovaných efektorových buněk je zprostředkována třetím signálem, 
a to mitogenním signálem navozeným polypeptidy vzniklými v průběhu imunitní reakce, primárně interleukinem 
2 (IL-2). Tumorové buňky však mohou operovat mechanismem, který snižuje exprimaci MHC I molekul, a tím 
blokují imunitní reakce dependentní na T-buňkách. 
Takto pozměněnou expresi molekul MHC I možno klasifikovat do 4 fenotypů: 
• Totální ztráta nebo výrazné snížení tvorby molekul MHC I (mutace β1-mikroglobulinu, defekt v expresi 

složek  pro zpracování antigenu, alterace transkripčních faktorů pro transkripci MHC I). 
• Ztráta haplotypu MHC I (ztráta chromosomu nebo delece velké části chromosomu nesoucí geny pro těžký 

řetězec MHC I). 
• Ztráta lokusu MHC I. 
• Ztráta alely MHC I (bodová mutace, delece genů nebo strukturální alterace chromosomu ovlivňující 

transkripci nebo translaci těžkých řetězců MHC I). 
 Důsledek některých výše zmíněných genových alterací lze částečně napravit podáváním cytokinů jako je INFγ 
nebo TNFα. Jiná možnost je aplikace IL-2, IL-12 nebo geneticky upravených tumorových vakcín. Podávání IL-2 
znásobuje aktivaci a expanzi NK-buněk, a tím také tvorbu cytokinů jako je IFNγ. Kromě toho lokální dendritické 
buňky svojí interakcí s onkoproteiny mají podobný účinek. Aktivované dendritické buňky produkují IL-12  
a tímto způsobem podporují diferenciaci a aktivaci Th1-buněk. Z toho vyplývá, že modifikované GM-CSF-
vakcíny by mohly podpořit vznik i funkci lokálních dendritických buněk, a tak působit příznivě při léčení tumorů 
s antigeny MHC I třídy.  
Obr.: Mechanismus aktivace a expanze buněk předkládajících antigen u protinádorové 
imunity 
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O renesanci Burnetovy a Thomasovy hypotézy o imunologickém dohledu nad maligně 
transformovanými buňkami v organismu se zasloužily nové experimenty na myších ve vztahu 
k novým poznatkům molekulové biologie. Účinek imunitního systému postiženého organismu 
se označuje novým termínem „cancer immunoediting“, které má 3 fáze: 

(1) V eliminační fázi nejprve buňky přirozené imunity (NK, NKT, γδT) 
rozpoznávají antigeny vzniklých nádorových buněk, jejichž počet překročil 
určitý minimální práh; dalším krokem je stimulace tvorby IFNγ, který startuje 
kaskádu reakcí přirozené imunity za vzniku angiostatických chemokinů 
(CXCL10, CXCL9 a CXCL11), které blokují neovaskularizaci vznikajícího 
nádůrku; také podněcují tvorbu dalších NK-buněk, dendritických buněk, 
makrofágů a dalších efektorových buněk v místě nádoru za vzniku dalších 
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molekul INFγ a dále ještě interleukinu 12 (IL-12). To má za následek zánik 
některých tumorových buněk; vzniklá buněčná drť je fagocytována 
dendritickými buňkami, které putují do lymfatických uzlin. Růst nádoru je 
hlídán cytotoxickou aktivitou NK-buněk a aktivovaných makrofágů, zatímco 
v lymfatických uzlinách diferencují CD4+ CD8+ T-lymfocyty se specifitou 
vůči nádorovým antigenům a putují podle chemokinového gradientu do místa 
nádoru, kde rozpoznávají a ničí nádorové buňky, exprimující příslušný 
nádorový antigen.  

(2) Fáze ekvilibrační se vyznačuje tím, že některé nádorové buňky (odlišné 
varianty) přežijí a jsou vystaveny selekčnímu tlaku protinádorového 
imunitního mechanismu. Vznikají nové klony, které musí  imunitní systém 
hostitele rozpoznávat jako cizí, aby je mohl odstranit. NK-buňky a makrofágy 
infiltrující nádor se vzájemně aktivují a produkují další molekuly IFΝγ a IL-12  
a ničí nádor navozením apoptózy prostřednictvím signální dráhy tumorového 
nekrotizujícího faktoru (TNFα), perforinu a reaktivních forem kyslíku a dusíku 
Pokud je růst a vývoj nádorových buněk vyvážen s imunitní obranou 
organismu, nádor zůstává lokalizován. a může trvat i léta. Selekční tlak však 
vytvoří nové varianty – klony tumorových buněk, které začnou být rezistentní 
vůči destrukčním účinkům hostitele a nádor přechází do dalšího stádia –  
(3) fáze vymanění, kdy určitý klon nádorových buněk uniká rozpoznání  
a destrukci, ale dokonce ničí cytotoxické T-lymfocyty tím, že exprimuje Fas-
ligand, který navodí apoptózu T-buněk s Fas-receptorem;  nastává 
nekontrolovaný růst tumoru a jeho šíření do okolí i na vzdálená místa a jeho 
klinická manifestace. Nové pojetí protinádorového imunologického dohledu 
má řadu neobjasněných míst, musíme je však vzít v úvahu při výběru a 
časovém nasazení léčby; příliš agresivní terapie v určité fázi může poškodit 
více obranyschopnost organismu než nádorové buňky, a tím podpořit rozvoj 
choroby.  

Obr.: Obranná reakce nádorových buněk na imunotoxicitu T-lymfocytů 
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Na imunosupresivním účinku Cyklosporinu A (CsA) a glukokortikoidů participuje inhibice 
produkce interleukinu 2 (IL-2) ev. dalších cytokinů (IL-4). CsA ovlivňuje signální transdukci 
pro IL-2 potlačením kalcineurinu, což je Ca-dependentní fosfatasa, která umožňuje 
translokaci transkripčního faktoru NF-AT a NF-κB; glukokortikoidy mají mnohočetný 
účinek, včetně inhibice IL-2 a dalších cytokinů tím, že interferují při vazbě aktivátoru 
transkripčního faktoru proteinu-1 a NF-AT.  Proto stanovení specifické iRNA obsahující 
informaci pro syntézu těchto cytokinů technikou PCR-RT v reálném čase umožňuje 
specifické a přesné monitorování farmakodynamického účinku CsA u jednotlivých pacientů. 
 
11.  Nádorová chemoprevence 

Nádorová chemoprevence pomáhá předejít, zastavit nebo i zvrátit iniciační fázi 
kancerogeneze nebo proliferaci nádorových buněk. Výzkum v této oblasti je zaměřen na 
hledání a ověřování látek s tímto účinkem, ať už jde o látky přírodní jako jsou vitaminy 
(folát, vitamin E, vitamin D), minerály (Ca, Se) nebo látky rostlinného původu (jako 
kurkumin, genistein, indol-3-karbinol, L-perillylalkohol), nebo syntetické sloučeniny 
(jako jsou retinoidy, selektivní modulátory estrogenních receptorů  
a inhibitory cyklooxygenasy 2). Zásah do vícestupňového rozvoje kancerogeneze je 
možný intervencí  ve fázích, znázorněných na schématu.  
Obr.: Místa možného účinku nádorových chemoprotektivních látek 

Anti-iniciace        Anti-promoce,
                             anti-proliferace

* alterace metabo-
  lismu kancerogenu
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* odstranění elektrofil-
  ních látek a reaktiv-
  ních forem kyslíku

* odstranění reaktivních forem kyslíku
* ovlivnění genové exprese
* potlačování zánětlivé reakcre

* potlačení proliferace
* indukce diferenciace
* navození apoptózy
* podpora imunity
* omezení angiogeneze

nádorové buňkypreneoplastické buňky
iniciovaná buňka

 
Předpokládaný mechanismus účinku některých látek 
U fytochemikálií jako je diallylsulfid (z česneku nebo cibule) účinek spočívá asi  
v potlačení buněčného dělení (setrvání v klidové G-fázi a potlačení přechodu do M-fáze). 
Chemoprotektivní účinek byl prokázán u kolorektálního karcinomu. Genistein, což je 
preparát ze sóje potlačuje proliferaci neoplastických buněk karcinomu prostaty. 
Potenciálním chemopreventivem, který je současně užívaným lékem benigní hypertrofie 
prostaty je finasterid (inhibitor 5-α−reduktasy). Pro chemoprevenci karcinomu mléčné 
žlázy je doporučován (zkoušen) tamoxifen respektive raloxifen, které se používají pro 
léčení tohoto nádoru. Podpůrný účinek má v této chemoprevenci i N-(4-hydroxyfenyl)-
retinamid. Selektivní inhibitory COX-2 jako jsou preparáty typu celecoxibů (specifické 
potlačení zánětlivé reakce) mají mít vliv na výskyt karcinomu kolon, jícnu, kůže, prsu.  
U nádorů děložního čípku pak 9-cis-retinová kyselina, N-(4-hydroxyfenyl)-retinamid 
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 a 2-difluoromethylornithin. Ve zkoušení u řady dalších nádorů je účinek selenu a jeho 
preparátů (L-selenomethionin), dále sojové isoflavonony, polyfenon E, fenethyl-
isothiokyanát, lykopen, targretin, butesonid, anetholetrithion, flutamid, analoga vitaminu 
D a řada dalších. Tyto látky zasahují na úrovni membránových receptorů, komponent 
signální transdukce nebo přenosu signálu do genetického materiálu, který je odpovědný za 
expresi faktorů buněčného růstu (proliferace), diferenciace nebo programového zániku. 
Jejich účinek může dále spočívat v biotransformaci kancerogenních látek na metabolity 
méně toxické, v neutralizaci reaktivních forem kyslíku a dusíku, vedoucích k poškození 
genetického aparátu, k podpoře opravného mechanismu chyb v replikaci DNA,  
v potlačení angiogeneze. 

 
12.  Využití molekulárně genetických objevů k časné diagnostice rizika  
        nádorového onemocnění 

Kolorektální karcinom, který patří k nejrozšířenějším nádorovým onemocněním  
v rozvinutých zemích, může být při velmi časné diagnóze úspěšně léčitelný  
(v lokalizovaném stadiu až  90 %). Existují genetické abnormality, které vedou nejprve  
k benigní proliferaci buněk sliznice tlustého střeva tj. k tvorbě polypů, dále pak adenomů  
a nakonec ke vzniku adenokarcinomu, popřípadě adenokarcinomu brzy metastazujícímu. 
Asi  1/3 populace mívá po padesátce adenomy tlustého střeva; ale jen u 10 % vznikne  
karcinom. Tyto adenomy možno klasifikovat podle jejich velikosti, patologie 
(makroskopická struktura) a dysplazie (mikroskopická struktura) na málo a na vysoce 
rizikové. Histopatologická krité1ria nejsou však dostatečně objektivní. Mnohem lepší je 
průkaz mutace genu K-ras, který patří k protoonkogenům, uplatňujícím se v kaskádě 
transdukce signálu a je tedy částečně odpovědný za přeměnu adenomu na adenokarcinom. 
Mutace genu K-ras se většinou objevují v exonu 1, a to buď na kodónu 12 (GGT) nebo 13 
(GGC). Oba triplety (GGT i GGC) kódují glycin. Vznikne-li mutace na jedné z obou bazí 
(kupř. GGT→GCT), pak v sekvenci polypeptidu je glycin nahrazen alaninem. Tuto 
mutaci lze detekovat pomocí minisekvenační techniky. (Kupř. SNaPshot ddNTP Primer 
Extension Kit, Applied Biosystems).  
 
Průkaz onkologických markerů pomocí DNA-mikroaray testů 
    Tato technika spočívá v umístění tisíců imobilizovaných DNA sekvencí 
oligonukleotidových značek v miniaturizovaném čipu, který má rozměry 
mikroaudiokazety nebo i menší. Každá vybraná DNA- sekvence má svoji tečku na 
mikrodestičce (zatím je možné navzorkovat až 2000, ale hovoří se o možném limitu  
65 000 – 75 000). Pro detekci určitého nádorového onemocnění nebo jeho zvýšeného 
rizika je však zapotřebí  obvykle 10 –30 teček s DNA-sekvencemi. Hledají se tak subtilní 
alterace DNA – polymorfismy, které vedou ke změněné expresi kódovaných proteinů ke 
změnám v jejich aktivitě, která u vyšetřované osoby kupř. zvyšuje náchylnost vůči 
působení kancerogenů nebo promotorů nádorové transformace. Velmi zjednodušeně lze 
princip metody popsat takto: Nejprve se izoluje vzorek DNA z buněk odebraných 
vyšetřované osobě a ten se označí fluorescenčním činidlem. Označená DNA se pak 
hybridizuje se vzorky (tečkami) určitých DNA sekvencí (DNA array) na destičce. Po 
promytí se pozoruje (měří) fluorecence na „DNA-array“  a hodnotí pomocí počítače. 
Takto byla kupř. provedena genotypová klasifikace (subtypy) akutní  lymfoblastické nebo 
akutní myeloidní leukemie. Podobně je testována exprese genů BRCA1 a BRCA2, které 
jsou markerem genetického rizika vzniku adenokarcinomu mléčné žlázy nebo ovaria.  
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      Otázky 
 
1. Které regulační molekuly jsou v průběhu každého buněčného cyklu vždy  

      syntetizovány a opět degradovány (vyber) 
A. Růstové faktory 
B. Cyklin-dependentní kinasy (cdk) 
C. Cykliny 
D. Proto-onkogeny 
E. Tumorové supresorové geny 
Odpověď: C 

         
2. Které z následujících tvrzení je (jsou) správné ?   

A. Produkty protoonkogenů vysílají stimulační signály k buňkám 
B. Nádorové buňky vykazují obvykle několik genetických lézí 
C. Všechny protoonkogeny kódují kinasy 
D. Produkty antionkogenů potlačují proliferaci buněk 

 
            Odpověď: A, B, D 
 

3. Nejčastější translokace chromosomů nalézaná u chronické myeloidní leukemie  
           dospělých je : 
A.       t(8;14) 
B. c-myc protoonkogen 
C. c-jun a c-fos protoonkogeny 
D. bcr a abl protookogeny 
E. t(9;21) 

 
             Odpověď: D 

 
4. Které tvrzení je správné?  

A: Plasmatická membrána je nepropustná pro všechny molekuly s nábojem. 
B. Kanálové proteiny se musí nejprve navázat na molekuly solutů před tím, než  
     vyčlení ty, které mohou projít. 

            C: Bez trvalého přísunu energie se buňky rozpadnou.  
            D: Přenosové proteiny dovolují solutům procházet membránou mnohem rychleji než  
                 mimo buňku. 
            E: Plasmatická membrána mnohých živočišných buněk má otevřené K+-kanály, i když  
                 koncentrace K+ v cytosolu je mnohem vyšší než mimo buňku.  
            F: Membránový potenciál axonu se dočasně stane více negativní, když jej excituje  
                akční potenciál.  
             Odpovědi: 
              C: ano 
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Příklady pacientů 
 
1. Muž, 48 roků, delší dobu se cítí unavený, ubývá na váze, občas se mu spustí krev z nosu, 

    cítí napětí v levém horním kvadrantu břicha. V krevním obraze má mírnou anemii, 
thrombocytopenii a především 125 000 leukocytů/µl, s výrazným posunem do leva  
k blastům. Biochemické vyšetření vykazuje hyperurikemii (490 µmol/l).  

 
Otázky: 
1. Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza a která vyšetření je vhodné provést ? 
2. Co to je Ph1-chromosom a jak vzniká ? 
3. Které  onkogeny jsou pro toto onemocnění charakteristické ?  
4. Které signální molekuly hrají důležitou roli v patogeneze tohoto onemocnění ? 
5. Jak byste vysvětlili hyperurikemii u tohoto pacienta ?  
 
Odpovědi: 
Ad 1): Jde o chronickou myeloidní leukemii. K dalším laboratorním vyšetřením patří 
vyšetření kostní dřeně. Kostní dřeň je hypercelulární, s poměrem myeloidní : erythroidní řada 
>1 : 15 (20) oproti normálu 1 : 3. Další specializované testy zahrnují vyšetření cytogenetické 
a vyšetření onkogenních markerů.  
 
Ad 2: Ph1-chromosom (Philadelphia chromosom) je abnormální chromosom 22 (je nalézán  
v 80-95 %). Vzniká reciproční translokací mezi dlouhým raménkem chromosomu 9  
a chromosomu 22 ; t(9;22). 
Ad 3: Molekulární změna translokace t(9:22) znamená translokaci protoonkogenu c-abl 
chromosomu 9 do specifické oblasti zlomu na chromosomu 22 za vzniku chimerického genu  
bcr-abl. Tato změna má za následek produkci nádorově specifického fosfoproteinu p210, 
který má trvale zvýšenou aktivitu tyrosinkinasy, což způsobuje buněčnou proliferaci bílé řady, 
nezávislou na normální regulaci a kontrole růstových faktorů.  
Ad 4) V patogenezi chronické myeloidní leukemie hrají důležitou úlohu STAT- proteiny, 
především STAT 1, 3 a 5. STAT 5 je fosforylován bcr-abl-tyrosinkinasou, STAT 1 a 3 serin- 
kinasou, která sice neaktivuje STAT- proteiny přímo, ale amplifikuje aktivaci po následné 
tyrosinové fosforylaci. Aktivované STAT-proteiny se dostávají z cytoplasmy do jádra, kde 
spouštějí transkripci genů pro růstové faktory.  
Ad 5) Hyperurikemie je způsobena rozpadem jaderných elementů (blastů), což má za 
následek nadměrný katabolismus purinů a tedy i jejich konečného metabolitu - močové 
kyseliny. Klinickým projevem vypadávání močové kyseliny z roztoku bývá dnavá artritida 
nebo nefrolitiáza.  
 
2. Muž 49 roků, při preventivní prohlídce měl pozitivní test na okultní krvácení ve stolici. 

Při kolonoskopii byl objeven polyp. Po jeho odstranění  pacient docházel na pravidelné  
kontroly. Po jedné z nich (za 1 rok) byl znovu nalezen polyp. Lékař doporučil provést 
molekulárně biologické vyšetření na přítomnost onkogenu v extirpované tkáni. 

Otázky: 
1. Jaké vyšetření onkogenu přichází v úvahu při podezření na kolorektální karcinom ? 
2. Jak se liší normální proto-onkogen od tohoto typu onkogenu ? 
3. V které fázi transdukce signálu působí produkt uvedeného onkogenu ? 
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Odpovědi: 
Ad 1) Vyšetřuje se ras-onkogen, který vzniká bodovou mutací c-ras-proto-onkogenu.  
Ad 2)  Onkogen c-ras se liší od svého normálního partnera v tom, že bodovou mutací  
          v kodonu 12 (pozice 35 sekvence DNA) je thymin (T) nahrazen guaninem (G).   Tato  
          záměna v sekvenci DNA způsobuje, že v kódovaném proteinu je místo glycinu valin.   
Ad 3) Proto-onkogen ras kóduje transdukční proteiny zvané G-proteiny (váží GTP), které se  
          podílejí na přenosu signálu z růstového faktoru na intracelulární protein. Normální Ras 
          se aktivuje vazbou s GTP, při čemž dochází k hydrolýze GTP na GDP a anorganický  
          fosfát; tím se Ras dostává opět do inaktivního stavu. Mutovaný Ras však zůstává stále  
          aktivní, což vede k pokračující stimulaci růstu (proliferaci) buněk.  
 
SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK A TERMÍNŮ 
A  

A1 
 
 
A20 
 
ABL (c-Abl) 
 
ACTR 
ADM 
Akt (PKB) 
 
Alfa-aktinin 

 
Alfa – synuklein 
 
Alfa-sekretasa 
 
Ack 

 
AIF 
AIP1 
 
Annexin-V 
 
ANT 
Apo E 
 
APP 
 
AP-1 
 
AP-2 
 
APAF-1 

 
APAF-2 
APAF-3 

Člen rodiny Bcl-2, nazývaný také protein BFL-1. Je exprimován 
v hemopoetické tkáni, prodlužuje přežívání buněk a umožňuje 
diferenciaci myeloidních buněk 
Protein inhibující apoptózu kódovaný genem v odpovědi na 
cytokinový stimulus 
Ableson tyrosinkinasa; intracelulární nonreceptorový protein 
tyrosinkinasy (150 kDa) 
A histone-acetyltransferase 
Adrenomedulin 
Proteinkinasa B (PKB); jde o serin/threonin-proteinkinasu  
s rozvětvenou signální kaskádou s řadou funkcí 
Cytoskeletový protein nalezený v destičkách, který se váže na 
integriny v místě adheze (103 kDa) 
Složka neuronálních a gliových inkluzí v mozku pacientů s těžkými 
neurodegenerativními chorobami (14 kDa).  
Štěpí amyloidový prekurzorový protein (APP) za vzniku  
N-terminálního fragmentu 
Nereceptorový protein tyrosinkinasy, který aktivuje 
tyrosinkinasu sdruženou s CDC42 (118,9 kDa) 
Faktor  inhibující apoptózu (Apoptózový protein 8) 

Protein inhibující apoptózu, produkt genu  alg2 
 
Protein vázající fosfatidylserin používaný k detekci buněk  
v apoptóze 
Adenin-nukleotid translokační tunel 
Apolipoprotein E; mutace v alele genu ε4 je spojena s predispozicí  
k vzniku Alzheimerovy choroby 
Amyloidový prekurzorový protein = transmembránový protein, 
který štěpením sekretasami dává fragmenty amyloidu β (Aβ) 
Aktivátorový protein 1, který je kombinací dimerových 
transkripčních faktorů, vzniklých z podjednotek jun a fos 
Aktivátorový protein 2, který jako transkripční faktor aktivuje 
expresi podjednotky p21waf1 
Apoptózové proteasy aktivující faktor 1; aktivuje kaspasu 9  
(136 kDa) 
Apoptózové proteasy aktivující faktor 2, známý jako cytochrom c 
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APO-1 (CD95) 
APO-1L (Fas-ligand) 
APO-2 
APO-2L 
APO-3 (DR3, WSL-1,   
TRAMP nebo LARD) 
APO-3L 
 
Apopain (Caspase 3) 
Apoptosom 
 
 
APS 
 
ARC 
Arp2/3 
 
ASIP 
ASK1 (MEKK5; 
MAPKK5) 
AT-1 
 
 
AT-2 
 
Atf-1 
 
Atf-2 
 
Atf-3 
 
Atf-4 
 
ATM 
ATR 
AVP 

Apoptózové proteasy aktivující faktor 3 = kaspasa 9 
Člen rodiny TNF-receptorů; navozuje apoptózu 
Ligand APO-1; člen rodiny TNF, navozuje apoptózu 
Receptor pro TRAIL/APO-L 
Ligand pro APO-2 
Receptor obsahující smrtící doménu 
 
Ligand pro APO-3; jde o transmembránový protein navozující 
apoptózu a aktivaci NFκB 
Kaspasa 3 
Komplex, který má centrální úlohu při aktivaci apoptózy; obsahuje 
Ced-4 protein, Apaf-1, holo-cytochrom c (extramitochondriální), 
deoxyadenosintrifosfát a prokaspasu 9 
Adaptorová molekula obsahující homologii pleckstrinu a SH2-
doménu; inhibuje JAK/STAT-dráhu 
Represor apoptózy (v kosterním a srdečním svalu) 
Protein podobný aktinu, který se podílí na nukleaci podjednotek 
aktinových filament, váže cdc42 –GTPasu, Fyn a WASP (41 kDa) 
Agouti switch protein 
Kinasa 1 regulující apoptózový signál 
 
Jeden z podtypů receptoru angiotensinu, který aktivuje PKC,  
Gq-11-protein, PLC, A2, kalciové kanály, tyrosinkinasy a inhibující 
adenylátcyklasy (40-60 kDa) (zvýšený u MAP-kinasy a Jak/STAT) 
Podtyp R-angiotensinu, který se chová antagonisticky vůči AT-1  
(45-65 kDa); aktivuje  Ser/Thr-fosfatasu 
Aktivační transkripční faktor 1, součást ATF/CREB rodiny DNA 
vázajících proteinů (30 kDa) 
Aktivační transkripční faktor 2, součást ATF/CREB rodiny DNA 
vázajících proteinů (20-30 kDa) 
Aktivační transkripční faktor 3, součást ATF/CREB rodiny DNA 
vázajících proteinů (21 kDa) 
Aktivační transkripční faktor 4, součást ATF/CREB rodiny DNA 
vázajících proteinů (38 kDa) 
Ataxia teleangiectasia mutated protein kinase 
ATM and Rad3-related protein-kinase 
Arginin-vasopresin 

B  
BACE 
 
 
Bad 
 
Bak 
Bam32 
BCAP 
BAR 
Bax (isoformy α, β, γ 
ΒCA-1 
Bcl-2 

(Beta-site  Amyloid precursor protein- Cleaving Enzyme) 
Klonovaná aspartát-proteasa s aktivitou  β-sekretasy  
u Alzheimerovy choroby  
Člen rodiny Bcl-2 proapoptózových faktorů (23 kDa)  
(Bcl-2 – associated death promoter) 
Bcl-2 antagonista/zabiječ; je proapoptózový (cca 20 kDa) 
Adaptorová molekula B-buněk (32kDa 
Adaptor B-buněk pro PI3K 
Regulátor apoptózy; může propojit kaspasu  a Bcl-2 
Člen rodiny Bcl-2 proapoptózových faktorů (21, 24 kDa) 
B-lymphocyte chemoattractant, chemokin CXCL13 
(B-cell Chronic  lymphocytic Leukemia 2); člen Bcl-2 rodiny  
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Bcl-10 
Bcl-b  
Bcl-g 
Bcl-xL 
Bcl-xS 
Bcl-10 
 
BCR 
BCR/ABL 
 
Beclin 
BER 
Beta Amyloid 
(Aβ) 
Beta-catenin 
• katenin) 
BDNF 
 
BID 
 
Bfl-1 
BH (1 - 4) 
Bimp 1 
Blk 
 
 
Bim (Bip-1) 
BMK-1 (ERK 5) 
BK 
Bok 
Boo 
Btf 
 
BLNK 
BRCA 
Btk 
 

faktorů, regulujících přežívání buněk (26 kDa) 
B-cell leukemia  protein 10 
Nový člen rodiny Bcl; reguluje Bax a Bak 
Nový člen rodiny Bcl; je proapotózový 
Člen rodiny Bcl-2  s anti-apoptózovým účinkem (26 kDa) 
Člen rodiny Bcl-2  s pro-apoptózovým účinkem (25 kDa) 
Protein obsahující CARD s homologií proteinu E10 herpesviru 2; 
byl identifikován v MALT B-cell lymfomech 
B-cell receptor 
Hybrid tyrosinkinasy (produkt fuze genů c-ABL a BCR)  
(210/190 kDa).  
Protein interagující s Bcl-2 
Base Excision Repair; odstranuje 1 nebo 2-6 nukleotidů na 3´-konci 
Fragmenty se 42 a 43 zbytky aminokyselin jsou fibrilogenní a tvoří 
depozity u Alzheimerovy choroby (senilní plaky) 
Protein (92 kDa), který hraje roli v interakci buňka-buňka, váže se 
na E-kadherin. Je signální komponentou dráhy Wnt/wg 
(Brain Derived Neurotropic Factor). Neurotropní faktor z mozku – 
indukuje vývoj motorických i senzorických neuronů 
BH-3 spolupůsobící se smrtící doménou – agonista navozující 
apoptózu  a ICE-like proteázy (22 kDa) 
Homolog Bcl-2 isolovaný z fetálních jater, je anti-apoptózový 
Homolog Bcl-2 domény 1 - 4 
B-lymphocyte –induced  maturation protein 1 
Kinasa B-lymfocytů – člen rodiny Src-nereceptorových tyrosin-
kinas, která je fosforylována stimulem navozeným  prostřednictvím 
membránových imunoglobulinů na povrchu  B-buňky (55 kDa) 
Člen Bcl-2 rodiny; je proapoptózový 
Big MAP-kinasa 
Bradykinin 
Bcl-2 related ovarian killer; je proapoptózový 
Inhibuje apoptózu 
Transkripční faktor sdružený s Bcl-2; interaguje s Bcl-2 a Bcl-x       
a má úlohu proapoptózovou 
B-cell linker protein 
Breast cancer growth suppressor protein 
Brutonova tyrosin-kinasa (77 kDa), člen Tec-rodiny cytoplasmatic- 
kých tyrosinkinas (Big MAP-kinasa = ERK-5) 

C  
C3G 
c-Abl 
Cadherin (Kadherin) 
CADTK 
CAK-beta 
Caldesmon (kaldesmon) 
Calmodulin 
(kalmodulin) 
Calpain (kalpain) 
 
CaM 

Guanin nucleotid-releasing factor 2 
Onkogen Abelson 
Transmembránový protein účastnící se buněčné adheze (120 
kDa) 

Tyrosin-kinasa, známá též jako Cak-beta, Pyk2, FAK-2 
Kinasa buněčné adheze (99-125 kDa) 

Protein vázající aktin a kalmodulin (129 kDa) 
Intracelulární Ca-vázající protein (cca 22 kDa) 
 
Člen rodiny Ca2+-dependentních intracelulárních cysteinových 
proteas 
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CaMK 
CaMKK 
CaM-kinasa II 
 
Cannabinoid-receptor 
(CB1 a CB2) 
 
 
CARDIAK  
(RICK, RIP2) 
 
CARD 
 
CARMEN (Bcl-10, 
 c-E10, CIPER, CLAP, 
mE10) 
CART1 (TRAF4) 
 
CAS 
Caspase-2 
(Kaspasa-2) 
Caspase-3 
 
Caspase-4 
Caspase-5 
Caspase-6 
Caspase-7 
Caspase-8 
 
CASPASE-9 
Caspase-10 
Caspase-11 
Caspase-12 
Caspase-13 
Caspase 14 
Caveolin –1 
 
 
CBF 
CBP 
CCK 
CCKA 
CCKB 
CXCR1, 2, 3, 4 
CD40 
 
CD40L 
CD45 
 
 

Kalmodulin 
Kalcium/Kalmodulin-dependentní proteinkinasa 
Kalcium/Kalmodulin-dependentní proteinkinasa-kinasa 
Kalmodulin-dependentní proteinkinasa II (50-60 kDa), 
serin/threonin-proteinkinasa aktivovovaná Ca2+ 
Dva typy inhibičních receptorů spřažených s G-proteinem, 
exprimovaných na nervových a imunokompetentních buňkách, 
modulují aktivitu kalciových kanálů, vidění a imunitní funkce 
(ICH-1 nebo NEDD-2).  
ICE- asociovaná kinasa s CARD-doménou; navozuje produkci 
prozánětlivého cytokinu IL-1β aktivací kaspasy-1  
 
Aktivační a vyrovnávací doména kaspas (Caspase Recruitment  
Domain) 
CARD-doménu obsahující molekula podporující NF-κB; aktivuje  
NF-κB; je proapoptózová 
 
Kruhová doména bohatá na cystein proteinu Traf; jde o nový člen 
rodiny TNF-receptorů 
Protein náchylnolsti k buněčné apoptóze; hraje úlohu v toxinech 
Jde o cystein-aspartylproteasu 2, iniciátor apoptózy v kaspasové 
kaskádě (49 kDa) 
(LICE, CPP32, YAMA, apopain nebo SCA-1); kaspasový efektor 
apoptózy (33 kDa) 
( ICErel-II, TX, ICH-2) 
(ICErel-III, TY) 
(Mch-2) 
(Mch-3, ICE-LAP-3,, CMH-1) 
( MACH, FLICE nebo Mch5). Iniciátor kaspasové kaskády při 
apoptóze (55 kDa) 
( ICE-LAP6, Mch6 nebo APAF-3). Iniciátor apoptózy (59 kDa) 
(FLICE-2, Mch4) 
 
 
(ERICE) 
(Mini-ICE) Nadměrná exprese navozuje apoptózu 
Jeden ze 3 cholesterol-vázajících proteinů. Reguluje putování 
cholesterolu  signální dráhou integrinu, PDGF a neurotrofinu  
(21 kDa) 
CCAAT-binding factor  
CREB binding protein 
Cholecystokinin 
Receptor pro cholecystokinin 
Receptor pro gastrin 
Receptory chemokinů (IL-8, též IL-8, IP-10, SDF-1α) 
Člen nadrodiny receptorů TNF; reguluje proliferaci B-lymfocytů, 
přesmyk mezi třídami Ig a apoptózu 
(CD154, TRAP) Ligand receptoru CD40 
Transmembránová tyrosinfosfatasa. Kontroluje signalizaci TCR, 
reguluje fosforylaci tyrosinu na CD22 a zprostředkovává aktivaci 
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Cdc 
CED-1 
c-fos 
 
 
CDK1 (cdc-2) 
 
 
CDK2 
 
CDK3 
CDK4 
 
CDK5 
 
 
CDK6 
CDK7 
CDK8 
CDK9 
CFTR 
cGK 
CGRP1,2 
 
Chk 
CHOP 
CIDE 
 
c-Jun 
 
Cip 
CIPER 
 
CIS 
CLAP (Bcl-10, 
CARMEN, CIPER.) 
c-Fos 
 
c-Jun 
Clathrin (klathrin) 
 
CLIC3 
c-myc 
 
Cortactin 
 
COX-2 
 
CNTF 
CSF 

SHP-1 
Cell-division control protein 
Gen pro buněčnou smrt u nematod 
Krátkodobý transkripční faktor, který je členem rodiny 
aktivátorového proteinu 1 (AP-1), je aktivován β-kateninem a 
v intracelulární signální kaskádě, disassembly aktinu, RSK a MAPK 
Cyklin-dependentní kinasa 1. Je to serin/threonin-proteinkinasa, 
která jako katalytická podjednotka cyklinu B, kontroluje nástup 
mitózy (34 kDa) (aktivátor cyklin A, cyklin B1-B3) 
Spojuje se primárně s cyklinem A při přechodu  G1 do S-fáze  
(33 kDa); aktivátor cyklin A a E 
 
Spojuje se s cyklinem D1, D2 a D3 a fosforyluje Rb-protein  
(36 kDa); aktivátor cyklin D1-D3 
V aktivní formě pouze v nervových buňkách, kde se aktivuje 
nervovým proteinem podobným cyklinu (31 kDa);aktivátor 
p35/p25, p39, cyklin D1 
G1-fáze 
Transkripce, buněčný cyklus 
Transkripce 
Transkripce 
Transmembránový regulátor cystické fibrózy  
cGMP-dependentní proteinkinasa 
Calcitonin Gen-related Peptide Receptors 1 a 2 patří do rodiny 
s peptidy jako amylin a adrenomedulin 
Kinasa kontrolního bodu 
C/EBP-homologní protein 
Nová rodina aktivátorů zániku buněk homologní s 45 kDa 
podjednotkou DNA-fragmentačního faktoru 
Krátkodobý transkripční faktor rodiny AP-1. Působí jak indukci tak 
inhibici apoptózy a podporuje trofické změny v orgánech (36 kDa) 
Cdk-interagující protein 
(Bcl-10, C-E10, CARMEN, CLAP, mE10) Proapopotózový protein 
obsahující doménu CARD, homologní s prodoménou CED-3/ICH-1 
Cytokinem inducibilní protein s SH2-doménou 
CARD-like apoptotic protein 
 
Proto-onkogen řídící buněčný růst, diferenciaci a vývoj; regulován 
p90Rsk 

Onkogen 
Hlavní protein obalu veziklů; podílí se na endocytóze 
zprostředkované receptorem 
Chloridový intracelulární kanál 3 
Transkripční faktor při signální dráze pro mitózu, apoptózu, 
pravděpodobně reguluje aktivitu telomerasy (onkogen) 
Vláknitý aktinový propojovací protein a substrát Src-tyrosin- 
kinasy (80-85 kDa) 
Cyklooxygenasa 2 = Prostaglandin-endoperoxidsynthasa-2, 
„pohotovostní enzym“ s funkcí opravovat a bránit buňku (70 kDa) 
Ciliární neurotofní faktor 
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CPAN (DFF40) 
 
CPP32 
CRADD 
CRE 
CREB 
 
CRF 
CRF-BP 
CRF1 (CRF-RA) 
Crk 
CrmA 
 
CSBP 
CSIF 
CSK 
CT-1 
Cytochrom c 
 
 
Chemokiny 
 

Faktor stimulující kolonie 
Kaspásou aktivovaná nukleasa; degraduje DNA a navozuje 
fragmentaci DNA 
Kaspasa-3 
Kaspasa a RIP adaptor se smrtící doménou 
CAMP-response element; část DNA vázající CREB 
Element vázající se na transkripční faktor v odpovědi na cAMP  
(45 kDa); kontrolován fosforylací na serinu p90Rsk a p44/42 MAPK 
Kortikotropin uvolňující faktor 
Vazebný protein pro kortikotropin-uvolňující faktor  
Receptor pro CRF 
Adaptorový protein obsahující SH2 a SH3-domény (40 kDa) 
Modifikátor A odpovědi na cytokiny; virový produkt inhibující 
apoptózu 
Stress-activated mitogen-activated protein kinase p38 
Cytokinovou syntézu inhibující faktor 
C-terminální Srk-kinasa, cytosolová tyrosin-proteinkinasa 
Kardiotropin-1 
Člen respiračního řetězce v mitochondriích a kromě toho 
komponent apoptózové dráhy odpovídající na poškození DNA 
nebo jiné formy buněčného stresu 

Specifické chemoatraktanty leukocytů, všechny kromě lymfotaktinu 
mají nejméně 4 cysteiny blízko sebe (CXC-chemokiny, C-C   a pod) 
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Cytokiny 
  Interleukiny 

 
Primární aktivity 
(Signální dráha) 

 
 
Zdroj 

IL-1•; -•  (17 kDa) 
 
 
IL-2 (15 kDa) 

 
 
 
 
IL-3 (15-17 kDa) 

 
 
 
IL-4 (20 kDa) 
 
 
 
 
IL-5  

 
 
IL-6 
 
 
 
 
 
IL-7 
 
 
IL-8 
 
IL-9 (14 kDa) 
 
 
IL-10 
 
 
 
 
IL-11 (23 kDa) 
 
IL-12  (70 kDa) 
 
 
IL-13 (12 kDa) 
 
IL-14 (50-60 kDa) 

Podporují aktivitu T-buňky v od- 
povědi na antigen 
(PLC; Src; MAPK) 
Proliferace B-buněk a aktivova-
ných T-buněk, NK-buněk 
(JAK1,Pyk2/STAT3,5); 
(Ras/Raf/MAPK); 
(PKB/AKT) 
Růst hematopoetických progeni- 
torových buněk 
(JAK1,2/STAT5); (SRC/STAT3) 
(Ras/Raf/MAPK); AKT 
Proliferace B-buněk, růst  
a funkce eosinifilů a mastocytů, 
inhibice produkce monokinů 
(JAK1,3; STAT3,5,6); IRS;  
MAPK 
Růst a funkce eosinofilů 
(JAK2/STAT1,5),  
(Ras/Raf/MAPK) 
Reakce akutní fáze, proliferace 
B-buněk, trombopoeza, synergic- 
ký účinek s IL-1 a TNF na  
T-buňky 
(JAK1,2, STAT1,3) 
(Ras/Raf/MAPK) 
T- a B-lymfopoeza 
(JAK1,3, STAT3,5) 
(Ras/Raf/MAPK) 
Chemoatraktant pro T-buňky a  
neutrofily 
Účinek na hemopoezu a 
thymopoezu 
JAK1,3; STAT1,3,5 
Inhibuje produkci cytokinů,  
Podporuje proliferaci B-buněk a 
produkci protilátek; potlačuje  
buněčnou imunitu a růst masto- 
cytů 
Synergický účinek na hemo-
poezu a trombopoezu 
Proliferace NK-buněk, produkce 
IFNγ 
(JΑΚ2; SΤΑΤ3,4) 
IL-4-like aktivita 
STAT3,5,6 
Indukuje proliferaci B-buněk, 

:Makrofágy a jiné antigen- 
-prezentující buňky 
 
Aktivované Th1-buňky, 
NK-buňky 
 
 
 
Aktivované T-buňky 
 
 
 
Th2 a mastocyty 
 
 
 
 
Th2 a mastocyty 
 
 
Th2-buňky, buňky prezentující  
antigen a jiné somatické buňky 
 
 
 
 
Buňky stromatu v thymu a kostní 
dřeni 
 
Makrofágy, jiné somatické  
buňky 
T-buňky 
 
 
B-buňky, makrofágy 
 
 
 
 
Buňky stromatu 
 
B-buňky, makrofágy 
 
 
Th2-buňky 
 
T-buňky 
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IL-15 (13 kDa) 
 
 
 
IL-16  (13 kDa) 
 
 
IL-17 (31 kDa) 
 
 
IL-18 (18 kDa) 

inhibuje sekreci Ig, selektivně  
expanduje určitou populaci  
B-buněk 
Růstový faktor pro T-buňky s 
podobnou aktivitou T-buněk jako 
IL-2 
(JAK1,3, STAT3,5) 
Atraktant pro CD4+ - 
T-lymfocyty 
PKC; SAPK; MAPK 
Stimuluje epitelové, endotelové  
a fibroblastové buňky k sekreci 
IL-6, IL-8 a GM-CSF 
Aktivuje tvorbu IFNγ ve slezině, 
podporuje cytotoxicitu NK-
buněk, potencuje produkci  
GM-CSF a snižuje produkci  
IL-10 
STAT4; JNK; MAPK 

 
 
 
I-buňky 
 
 
 
CD8+ T-lymfocyty 
 
 
Aktivované paměťové 
B-buňky 
 
Játra 
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Interferony Primární aktivita 
(Signální dráha) 

Zdroj 

IFN-α; −β 
 
 
 
 
 
 
IFN-γ 
 
 
 
 
 
 

Antivirový účinek, indukce  
MHC I. tř. na somatických buň- 
kách; aktivace NK-buněk  
a makrofágů 
α: (JAK1, FYN, ERK2/STAT1) 
     STAT2,4; IRS-1 
β: (JAK1, ERK2/STAT1) 
Indukce MHC I. tř. na všech 
somatických buňkách, indukce 
MHC II. tř. na APC a somatic- 
kých buňkách, aktivuje 
makrofágy, neutrofily, NK-buň- 
ky, podporuje imunitu zprostřed- 
kovanou buňkami, má antivirový  
efekt 
(JAK1, JAK2/Pyk2/ERK2/ 
/STAT1) 

Makrofágy, neutrofily a některé 
somatické buňky 
 
 
 
 
 
Aktivované Th1 a NK-buňky 
 
 
 
 
 
 
 

Faktory stimulující 
kolonie (CSF) 

  

G-CSF 
 
 
M-CSF 

 
 
 
GM-CSF 
 
 
 

Stimuluje proliferaci granulocy-
tové linie kmenových buněk  
kostní dřeně 
Stimuluje makrofágovou linii 
buněk kostní dřeně 
(Src/STAT3); Pyk2/PI3K; 
PKD/Paxilin 
Stimuluje proliferaci kmenových 
buněk kostní dřeni jak granulo-
cytové tak makrofágové linie 
(JAK1,2/STAT5) 
(Ras/Raf/MAPK) 

Aktivované monocyty, 
makrofágy a neutrofily 
 
Monocyty, granulocyty,  
endotelové buňky, fibroblasty 
 
 
Aktivované T-buňky  
a makrofágy 
 

Tumorové nekrotizující 
faktory 

 
Primární aktivita 

 
Zdroj 

TNF-α 
 
 
 
 
TNF-β 
 
 

Navozuje expresi jiných auto- 
krinních růstových faktorů, 
proto-onkogenů a indukuje 
signální dráhy, vedoucí 
k proliferaci 
Zabíjí nebo navozuje terminální 
diferenciaci různých typů buněk 

Aktivované makrofágy 
 
 
 
 
Cytotoxické T-buňky 

D  
D4-GDI 
 
DAG 
 
 
DAP-1,-3,-5 

Inhibitor GDP-disociace u Ras-related Rho-family GTPase; je 
substrátem kaspasy 3 
1,2-diacylglycerol: intracelulární sekundární poslíček, nalézá se na 
fosfolipidové dvojvrstvě buněčné membrány, kontroluje strukturu 
lipidů aktivací PKC a fosfolipasy 
Death associated protein 1, -3,-5 ; zprostředkovávají INFγ-
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DARPP-32 
DAT 
Daxx 
DCR-1,-2,-3 
 
 
DD 
DED 
DEFT 
 
DEDD 
Desmin 
DFF 
DISC 
 
DNA-PK 
DP-1 
DP5 
DR-3 
(Apo-3,, WSL-1, 
TRAMP, LARD) 
DR-4 (TRAIL-R1) 
DR-5 (TRAIL-R2) 
DRAK1, 2 
DRP-1 
 
dsBR 

indukovanou apoptózu 
Dopaminem a cAMP-regulovaný fosfoprotein (32 kD) 
Dopaminový transportér 
Protein vázající Fas 
Decoy receptor 1,-2,-3; jde o receptor pro TRAIL, inhibující 
signální dráhu TRAIL; DCR-3 se váže na FasL a inhibuje apoptózu 
navozenou FasL 
Death Domain (smrtící doména) 
Death Effector Domain 
Molekula obsahující efektor smrtící domény exprimovaná  
v zárodečných buňkách ve varlatech 
Protein s DED; navozuje apoptózu 
Myogenní protein intermediárních filament (54 kDa) 
DNA-fragmentační faktor; heterodimer proteinů o 45 a 40 kDa 
Zánik navozující signální komplex (Death Inducing Signaling 
Complex) 
DNA-dependentní proteinkinasa 
Transkripční faktor DP-1 
Nervový smrtící protein 
Člen rodiny TNF-receptorů (Death receptor 3) 
 
 
Jeden z receptorů pro TRAIL 
Jeden z receptorů pro TRAIL 
DAP-podobné proteinkinasy navozující apoptózu 
Serin/threonin-proteinkinasa regulovaná Ca2+/kalmodulinem s pro- 
apoptózovým účinkem 
Double Strand Break Repair 



 

 

 

304 

E  
E2F-1 
 
EAAT (GLAST) 
eEF 
EGF-R 
 
 
 
EGR-1 
 
Elf-2• 
 
elF-4E 
Elk1 
 
eNOS 
Eotaxin 
EPAC 
EPO 
ERICE (caspase 13) 
ERK1/2 = MAPK 
 
 
 
 
ET-1,2,3 
ETS 

Protein vázající DNA (46 kDa); transkripční faktor rodiny s E2F  
a DP-podobnou podjednotkou 
Excitační aminokyselinový transportér 
Elongační faktor eukaryot 
Známý také jako Erb-1; jde o receptor epidermálního růstového 
faktoru, což je transmembránová tyrosin-proteinkinasa, která vede 
k aktivaci kaskády Ras/Raf/MAPK a k fosforylaci faktorů 
účastnících se na proliferaci (180-190 kDa) 
Early growth response factor 1; také Nerve growth factor induced-A 
Patří do rodiny Zn-finger transkripčních faktorů  
Eukaryontový faktor iniciující translaci; je inhibován fosforylací na 
Ser51 (36 kDa) 
Eukaryontní iniciační faktor 4E 
Transkripční faktor zprostředkující stimulaci c-fos promotora 
růstovým faktorem ; člen rodiny ETS-onkogenů 
Endotelová NO-synthasa 
Chemokin CCL11 
Exchange protein aktivovaný cAMP 
Erythropoetin 
Kaspasa aktivovaná FLICE (Evolutionary related ICE) 
Extracelulárním signálem regulovaná proteinkinasa; až dosud 
popsáno 5 forem (ERK1-5); ERK1 (p44mapk) a ERK2 (p42mapk) 
jsou prolin-proteinkinasy, které jsou aktivovány dvojitou fosforylací 
na motivech pT x pY) a katalyzovány MEK; regulují transkripci, 
buněčný cyklus, diferenciaci, učení a paměť 
Endothelin 1,2,3 
C-ets-1 protein; transkripční faktor 

F  
F-aktin 
FADD 

 
FAF-1 
FAP-1 
FAK 
 
 
 
FARR 
FAS 
FAS-ligand receptor 
(FAS, APO-1, CD95) 
Fas-L 
FKHR 
FLAME-1 
 
FLICE (Caspase 8) 
 
 
 

Fokální adhezní protein vázající se k integrinům 
Smrtící doména sdružená s Fas, adaptorový protein 
zprostředkovávající  apoptózu z receptoru na proteasu 
Fas associated factor 1, potencuje apoptózu 
Fas-associated phosphatase 1; tyrosinfosfatasa 
Fokální adhezní kinasa (pp125FAK); nereceptorová tyrosin-
proteinkinasa; působí v signální kaskádě navozené integrinem  
a růstovým faktorem; účastní se regulace buněčné adheze, migrace  
a buněčného cyklu (125 kDa) 
Receptor aktivovaný mastnými kyselinami 
CD95-gen 
Navozuje apoptózu po vazbě s FAS-L (38 kDa) 
 
Fas-ligand 
Forkhead in rhabdomyosarcoma 
FADD-like anti-apoptotic molecule; inhibitor apoptózy navozené 
Fas/TNF-R1 
FADD-like ICE (Fas-associated death domain-like IL-1β-
converting enzyme) 
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FLIP (CASH, CLARP, 
Casper, FLAME-1, 
MRIT) 
Fgr 
 
Fos-B 
 
Fra-1 
 
 
Fra-2 
FRK 
 
FRS2 
Fraktalkin 
FYB 
 
Fyn 

Protein inhibující FLICE; reguluje apoptózu 
 
 
Protein, člen rodiny Src; hraje úlohu v signalizaci navozené 
integriny, BCR a Fc-fragmentem Ig (59 kDa) 
(FBJ-osteosarcoma virus). Člen rodiny AP-1 transkripčních faktorů, 
sdružený s nádorovou expresí Rb-proteinu (46 kDa) 
(Fos-related Ag-1) Člen rodiny transkripčních faktorů AP-1, 
sdružený s nádorovou nadměrnou expresí p16 a cyklinu E  
(42-43 kDa) 
(Fos-related Ag-2) Člen rodiny transkripčních faktorů AP-1 
Kinasa regulující Fos; jde o MAP-kinasu, která kontroluje 
transkripční aktivitu AP-1 a c-fos 
Na lipidy zakotvený Grb2-vázající protein 

Chemokin CX3C 
Vazebný protein pro Fyn; hematopoetický protein, který působí jako 
komponenta fyn-SLP-76 signální kaskády v T-buňkách (130 kDa) 
Člen rodiny Src-kinas (59 kDa), složený z podjednotek α, β, γ; 
Onkogenní protein pp59 

G  
Gab1 
GADD34  
GAP 
GCK 
GCN2 
 
GCP-2 
GF 
GLUT-4 
GM-CSF 
GP30 
GPCR 
Granzym A 
 
Granzym B 
 
Grb 
 
Grb2 
GRIP 
 
Grk 
 
GRO-α,β,γ 
GSK-3• 
Guanylin 

Vazebný potein 1-sdružený s Grb2  
Růst zastavující a DNA-poškozující protein 34 

GTPasu-aktivující protein 
Germinal Centre Kinase;  specificky aktivuje SAPK/JNK-dráhu 
Protein-2 generální kontrolor biosyntézy aminokyselin; 
serin/threonin-proteinkinasa 
Granulocytový chemotaktický protein 2 (CXCL6) 
Růstový faktor, viz cytokiny 
Glukosový transporter typ 4 
Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů 
Transmembránový protein 
Receptor spřažený s G-proteinem 
Serin-proteasa v granulích cytotoxických T-buněk a NK-buněk, 
která se účastní indukce apoptózy cílové buňky 
Serin-proteasa v granulích cytotoxických T-buněk a NK-buněk, 
která se účastní indukce apoptózy cílové buňky 
Adaptorový protein (v komplexu s aktivovaným EGF-R), 
spřažený 
s faktorem uvolňujícím guanin-nukleotid: Sos 
Adaptorový protein 2 pro receptor růstového faktoru (25 kDa) 

Protein interagující s glukokortikoidovým receptorem; histo-acetyl-
transferasa 
Receptorová kinasa spřažená s G-proteinem, slouží k odpojení s G-
proteinem sdružených receptorů, což vede k aktivaci ERK (80 kDa) 
Growth-Related Oncogene α,β,γ (CXCL1,2,3) 
Kinasa pro glykogensynthetasu.  (48 kDa) 
Inhibitor guanylyl-cyklasy 
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H  
HDAC 
Hck 
 
HGF-R 
 
Hpk 
Hrg 
 
HRI 
Hrk 
 
Hrk/DP5 
Hsp27 

Histon-deacetylasa 
Kinasa hematopoetických buněk; jeden z 9 známých členů Src-
rodiny kinas (57-59 kDa) 
Receptor hepatocytového růstového faktoru; reguluje signalizaci 
RAS (83 kDa) 
Hematopoetická proteinkinasa; reguluje SAPK-dráhu (97 kDa) 
Heregulin, rodina s několika členy, s vazebným motivem 
k receptorům Erb 
Inhibitor regulovaný heminem 
Kinasa pro 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA-reduktasu; člen Bcl-2 
rodiny proapoptózových faktorů 
Harakiri protein, aktivátor apoptózy 
Nejmenší protein indukovaný tepelným šokem (Heat shock protein) 

I  
IAP 
ICAD 

ICE 
IκB 
IKK 
IL-1 až 18 

ILK 
IL-R 
Ile-Ser-Bk 
INF 
INK4 

Insulinový receptor 
 
 
IRS-1 
I-TAC 

Inhibitor apoptózy 
Inhibitor kaspasou aktivované deoxyribonukleasy 
Interleukin-1β konvertující enzym (Caspase 1) 
Inhibitor NF-κB 
IκB-kinasa 
Interleukiny; viz cytochromy 
Integrin-linked kinase 
Interleukin receptor  
T-kinin 
Interferon; viz cytokiny 
Inhibitor cdk4 
Receptor pro insulin; má extracelulární α-řetězec a 
transmembránový β-řetězec, který obsahuje několik fosforylačních 
míst 
Insulin receptor substrate-1 
INF-inducible T-cell α-chemoatracttant (CXCL11) 

J  
JAB1 
JAK1 
 
 
JAK2 
 
 
JAK3 
 
 
JIP-1 
JNK1 (SAPKγ) 
 
 
 
JNK2, JNK3 
 

Jun-aktivační doména vazebného proteinu 1 (40 kDa) 
Janus-aktivační kinasa 1; jde o tyrosin-proteinkinasu aktivovanou 
fosforylací v odpovědi na signál cytokinů nebo růstových faktorů 
(135 kDa) 
Janus-aktivační kinasa 2; jde o tyrosin-proteinkinasu aktivovanou 
fosforylací v odpovědi na signál cytokinů nebo růstových faktorů; 
indukce JAK vede k fosforylaci STAT-kaskády (130 kDa) 
Janus-aktivační kinasa 2; jde o tyrosin-proteinkinasu aktivovanou 
fosforylací v odpovědi na signál cytokinů nebo růstových faktorů; 
indukce JAK vede k fosforylaci STAT-kaskády (120 kDa) 
JNK-interagující protein 1 
(c-Jun aminoterminální kinasa). Člen nadrodiny MAP-kinas; 
aktivuje v odpovědi na stresové stimuly, růstové faktory a cytokiny; 
hraje úlohu v regulaci životnosti buňky, v embryonální 
morfogenezi, buněčné proliferaci a apoptóze (46 kDa) 
(c-Jun aminoterminální kinasa). Člen nadrodiny Map-kinas; aktivuje 
v odpovědi na stresové stimuly růstové faktory a cytokiny; hraje 
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c-Jun 
JunD 

úlohu v regulaci životnosti buňky, v embryonální morfogenezi, 
buněčné proliferaci a apoptóze 
Zprostředuje regulaci transkripce AP-1 
Člen rodiny onkogenů Jun 

K  
Kaspasy (viz caspases) 
KSR 

 
 
Kinase suppressor RAS 

L  
LAT 
 
 
Lck 

LIF  
LSP-1 
Lyn 
 
Lys-BK 

Vazebné rameno (linker) pro aktivaci T-buněk; integrální palmitoyl- 
protein plasmatické membrány, který podporuje aktivaci T-buněk 
napojením kinas na specifickou doménu TCR-komplexu (40 kDa) 
Člen Src-rodiny kinas (56 kDa) 
Leukemii inhibicující faktor 
5-LO- lymphocyte specific protein 
Člen Src-rodiny kinas; působí hlavně v hematopoetické tkáni  
(59 kDa) 
Kallidin 

M  
MADD 
MALT1 
MAP 

MAPK 
MAPKAP 

MAPKK 
MARCKS 
MCP-1,2,3,4 
MDC 

Mdm2 
MDR 
MEF2C 
MEK (MKK) 
MEKK1 
 
MKP 
MLK3 

 
 
MMR 
MNK 
MSK 
mTOR 
Mxi2 
MYC 
MyoD 

Protein se smrtící doménou aktivující MAP-kinasu 
Mucosa-associated translocation 1 
Microtubule-associated protein 
Mitogeny aktivovaná proteinkinasa 
MAPK-aktivovaný protein 
MAP-kinasa-kinasa 
Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate 
Monocytový chemoatraktant-protein 1,2,3,4 (CCL2,8,7,13) 
Chemokin odvozený od makrofágů (CCL22) 
Mouse double minute 2 
Multi-drug resistence 
Myocyty-podporující faktor 2C 
MAPK/Erk-kinasa 
Kinasa aktivující ERK via MEK; pravděpodobně aktivátor SAPK- 
dráhy 
MAP-kinasy fosfatasa 
Jedna ze 4 serin/threonin-proteinkinas; přímo fosforyluje a aktivuje 
SEK1 (SAPK dráha); též fosforyluje MKK3 a 6 (Mixed lineage 
kinase) 
Mismatch Repair; rozpoznává a opravuje chybné párování bazí 
MAPK-integrující kinasa  
Mitogenem a stresem aktivovaná proteinkinasa 
Savčí rapamycin 
Splice variant of p38 
Onkogen Myc 
Myogenní diferenciační antigen 

MLCK fosfatasa 
 
MIP-1α,β 
 

Fosfatasa kinasy lehkého řetězce myosinu; provádí defosforylaci 
této kinasy (115 kDa) 
Makrofágový zánětlivý protein-1α, β (CCL3,4) 
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N  
•-NAP 
 
NAP-2 
NAT1 
 
NCAM 
 
 
 
 
NcoA-1 
NcorR 
NCK 
 
Nek2 
 
NER 

Nervový adaptorový protein β (též AP-3); jde o fosfoprotein 
účastnící se endo- a exocytózy (145 kD) 
Neutrofily-aktivující peptid 2 (CXCL7) 
(Novel APOBEC-1 Target no.1), známý též jako DAP-5; jde protein 
účastnící se inhibice „cap-related" translace (100 kDa) 
Adhezní molekula nervových buněk; zprostředkovává buněčnou 
adhezi a signální transdukci; dále reguluje narůstání neuritů, 
fascikulaci a rozpoznávání cílové pozice při vývoji nervového 
systému; také má důležitou úlohu v regeneraci a v učení nervového 
systému v dospělosti 
Koaktivátor nukleárního receptoru 
Korepresor nukleárního receptoru 
Protein obsahující SH2 a SH3 domény a je-li nadměrně exprimován 
způsobuje transformaci (47 kDa) 
„Nima-related" kinasa 2; fosfoprotein účastnící se přechodu buněk 
do S-fáze buněčného cyklu (46 kDa) 
Nucleotide Excision Repair; vystřihává DNA na obou koncích léze  

NFAT-1 
 
NF•B 
 
NF-H,-M 
NFAT 
NGF 
 
NKA 
NKB 
NK1,2,3 
NIK 
Nim1 
NO 
NOS 
Nmi 
NPY 
NRG2,3 
NT 
NTAK 
NTK 
 
NMB 
NMB-R (BB1) 

Nukleární faktor aktivovaných T-buněk; reguluje expresi IL-2 na 
aktivovaných T-buňkách (120 kDa) 
Nukleární faktor κB; transkripční faktor působící jako primární 
regulátor řady různých prozánětlivých mediátorů (65+105 kDa) 
Neurofilamentum H, -M 
Nukleární faktor aktivovaných T-buněk 
Nervový růstový faktor; nezbytný pro přežití a diferenciaci 
nervových buněk 
Neurokonin A 
Neurokinin B 
Receptor pro tachykininy (substance P, neurokinin A a B) 
Inhibitor kinasy aktivující NFκB (104 kDa) 
Noninducible immunity 1 
Oxid dusnatý 
NO-synthasa 
N-myc interactor 
Neuropeptid Y 
Neuregulin 2, 3 
Neurotensin 
Neural- and thymus-dervated activator of protein kinase C 
Kinasa nervové tkáně a T-buněk; jde o inhibitor proliferace T-buněk 
(56 kDa) 
Neuromedin B 
Neuromedin B-receptor (Patří k bombesinovým receptorům) 
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O  
OIF 
OSM 
OT 
OX1 

Osteogenesis-inducing factor 
Onkostatin M 

Oxytocin 
Orexin A - receptor 

P  
p130cas 
p190RhoGAP 
 
p300 
p36 
 
p38 
(ERK6; MAPK/SAPK) 
p38d (SAPK4) 
 
p53 
p96 
 
P2Y2 
 
p58 IPK 
 
p62 Ick ligand/ZIP 
p68-kinasa 
p90rsk 

PAK 1-3 
PAR1,2,3.4 
PARP(1-5) 
 
Paxilin 
 
PBP 
PCNA 
PDE1,2,3,4,5,6,7,8,9.10
,11 
PDGF 
PDGF-receptor• 
PDK-1 
PDK-2 (ILK=Integrin- 
linked Kinase) 
PECAM-1 
PGC 
PICK1 
PI3K 
PIP2 
PIP3 
PIAS 
PITP• 
PKA I, II 

Protein zakotvující fokální adhezi (130 kDa) 
Aktivační protein GTPasy; multidoménový proteinový regulátor 
aktinového cytoskeletu (190 kDa) 
Histon-acetyltransferasa 
Aktivační protein komplexu cyklin-dependentní aktivační 
proteinkinasy 36 kDa) 
Člen rodiny MAPK, nutný pro růst v hyperosmolárním prostředí 
(38 kDa) 
Člen rodiny MAPK, který fosforyluje ATF-2 a MBP, ale ne MAPK  
APK-2 a 3 (42 kDa) 
Protein kódovaný tumorovým supresorovým genem (53 kDa) 
Protein obsahující SH3-doménu stimulující fosforylaci serinu  
CFS-1 (96 kDa) 
Purinový receptor ADP/ATP spřažený s aktivací G-proteinu  
(15 kDa) 
Inhibitor interferonem indukované a dvouvláknovou RNA 
aktivované proteinkinasy (58 kDa) 
Cytoplasmatický protein vázající se na SH2-doménu Ick (62 kDa) 
Viz proteinkinasa R (PKR) 
90 kDa ribosomal protein S6-kinasa 
Proteinkinasy aktivované p21 (61, 61 a 58 kDa) 
Thrombinové receptory 
Polymerasa poly(ADP-ribosy); účastní se zániku nervových buněk; 
je štěpená kaspasou 3 (116 kDa) 
Cytoskeletový protein, který se nalézá na konci fokálních adhezí 
aktinových stresových vláken (68 kDa) 
PPAR-binding protein 
Nukleární faktor buněčné proliferace (36 kDa) 
Fosfodiesterasy cyklických nukleotidů 
 
Růstový faktor odvozený  od destiček 
β-receptor růstového faktoru krevních destiček (180 kDa) 
Fosfoinositid-dependentní kinasa 1 (60-66 kDa) 
Fosfoinositid-dependentní kinasa 2 (59 kDa) 
 
Adhezní molekula 1 destičkových a endotelových buněk (82,5 kDa) 
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 
Protein interagující s proteinkinasou C1 
Fosfatidyl-inositol-3-kinasa  (85+110 kDa) 
Fosfatidyl-inositol-3,4-bisfosfát 
Fosfatidyl-inositol-3,4,5-trisfosfát 
Proteinový inhibitor aktivovaných STAT-proteinů (65-70 kDa) 
Fosfatidyl-inositol transferový protein α (32 kDa) 
Jde o serin/threonin-proteinkinasy aktivované cAMP (40 kDa) 
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PKB (neboli Akt) 
 
 
PKCα; β; δ; γ 
 
PKD (PKC•) 
 
PKG I,II 
PKR 
 
PLCγ1 
 
 
PRAK 
PPARγ 
PRK 

 
Ptdlns(3,4,5)P3 
Ptdlns(3,4)P2 
P-TEFB 
PTEN 
 
 
PTKR 
 
Pyk2 (CAKβ/FAK2) 
PYY 

(tetramer s 2 regulačními R-podjednotkami a 2 katalytickými  
C-podjednotkami) 
Proteinkinasa B; člen signální dráhy PDK1 - PKB/AKT; ovlivňuje 
přežívání buněk, metabolismus, vstup do buněčného cyklu, 
proteosyntézu 
Isoformy proteinkinasy C, která se účastní signální dráhy pro řadu 
buněčných funkcí (81 resp. 78, 77, 80 kDa ) 
Proteinkinasa D, která může být aktivována paralelně nebo 
antiparalelně s PKC (110/115 kDa) 
CGMP-aktivované proteinkinasy 
Proteinkinasa R; serin/threonin-proteinkinasa aktivovaná 
dvojvláknovou RNA (65-68 kDa) 
Fosfolipasa Cγ1; odštěpuje lipidy za vzniku inositol-trisfosfátu  
(IP-3)  a inositol-tetrafosfátu (IP-4); které slouží jako potentní druhý 
posel aktivující četné signální kaskády (150 kDa) 
p38-regulovaná aktivovaná kinasa 
Receptor proliferatoru peroxisomů gamma 
(Proliferation Related Kinase) Kinasa související s proliferací  
(68 kDa) 
D-myo-inositol-3,4,5-trisfosfát 
D-myo-inositol-3,4-bisfosfát 
Pozitivní transkripční elongační faktor b 
Protein-tyrosinfosfatasa a tensin-homolog; MMAC1 (kódovaný 
tumorovým supresorovým genem); defosforyluje lipidy a některé 
nadbytečné proteiny (225 kDa) 
Receptor tyrosin-proteinkinasy; vazba s ligandem navozuje 
dimerizaci a tím aktivaci katalytického místa 
Tyrosin-proteinkinasa (99-125 kDa) 
Peptid YY 

R  
Rac 
RACK 
Rac/cdc42 
Raf1 (C-raf) 
 
A-RAF 
 
B-raf 
 
 
v-Raf 
RAFTK (CAKβ Pyk2) 
 
RAIDD 
 
Rap2 
 
RANTES 
 
Rap1-GAP (C3G) 

Cytosolový Rat 
Receptor pro aktivovanou C-kinasu 
Členové malomolekulové nadrodiny GTPasy (21 kDa)  
Cytoplasmatická serin/threonin-proteinkinasa, aktivovaná Ras-GTP 
(74 kDa) 
Cytoplasmatická serin/threonin-proteinkinasa, aktivovaná Ras-GTP 
68 kDa) 
Cytoplasmatická serin/threonin-proteinkinasa, aktivovaná Ras-GTP 
primárně působící v mozku a v nervovém systému  
(65-95 kDa) 
Virová serin/threonin-proteinkinasa, aktivovaná RAS-GTP (68 kDa) 
Kinasa související s tyrosin-proteinkinasou fokální adheze  
(116 kDa) 
RIP-asociovaný ICH-1/CED-3 homologní protein se smrtící 
doménou (22 kDa) 
Člen Ras-rodiny nízkomolekulových GTP/GDP vazebných proteinů 
(21 kDa) 
Regulated upon Activation Normal T Expressed and Secreted  
(CCL5) 
Inaktivátor RAP1 (73 kDa) 
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Rapsyn 
 
Ras 
 
Rb-gen 
RB-protein 
 
RGS3,-4 
Rho 
 
RIP 
 
RNAP II 
ROCK 
RP 
RTK 
RSK 
RXR 

Cytoplasmatický protein v post-synaptickém kosterním svalstvu; 
potřebný pro shlukování acetylcholinového receptoru (46 kDa) 
GDP/GTP-vazebný protein; aktivuje signální dráhu Raf-MEK-
MAPK (21 kDa); p21 Rat sarcoma  
Retinoblastoma-gen 
Protein kódovaný retinoblastoma-tumorovým supresorovým genem, 
jehož funkcí je regulace buněčného cyklu (110 kDa) 
Regulator signalizace G-proteinu 3,-4 
Malomolekulová GTPasa, která se účastní udržení dendritových 
struktur neuronů (21,6 kDa) 
(Receptor Interacting Protein) Protein působící s receptorem  
(75-76 kDa) 
RNA-polymerasa II 
Rho-aktivovaná kinasa (160 kDa) 
Oblast arginin-prolin 
Receptor tyrosinkinasy 
Ribosomální S6-kinasa 
Receptor retinoidu X 

S  
S6 
S6k 
 
 
SAPK 
SAPK1a 
SAPK1b 
SAPK1c 
SAPK2a 
SAPK2b 
SAPK3 
SDF-1α 
SGK 

SH2/SH3 
Shc 
 
SHIP  
 
Shp2 
SH-PTP1 
 
SH-PTP2 (Syp,   
                 PTP1D)  
SIRP•1 
SIP1 
SH-PTPasa 
Smad 1 – 7 
 
 
SOCS-1, 2 a 3 
 

Malá podjednotka ribosomového proteinu 
S6-kinasa; hraje hlavní úlohu v regulaci buněčného růstu 
kontrolováním biosyntézy translačních komponent, které vytvářejí 
proteosyntetický aparát, většinou ribosomové proteiny (70 kDa) 
Stresem aktivované proteinkinasy 
SAPKα = JNK2 
SAPKβ = JNK3 
SAPKγ = JNK1 
p38 (RK) 
p38β 
p38γ = ERK6 
Faktor 1α odvozený od stromálních buněk (40 kDa), (CXCL12) 
Serum and glucocorticoid induced kinase 
Domény s homologií Src 
Adaptorové proteiny; časné intermediáty signalizace mezi RTK  
a GPCR prostřednictvím Ras signální dráhy (46, 52, 66 kDa) 
Inositolfosfatasa obsahující SH2 doménu; defosforyluje inositol-
trisfosfát (PIP3) (145 kDa) 
Protein-tyrosinfosfatasa 2C 
Tyrosin-fosfatasa obsahující 2 N-terminální SH2-domény 
(68 kDa) 
Tyrosin-fosfatasa obsahující 2 N-terminální SH2-domény 
(72 kDa) 
Signálu podobný protein α (70-100 kDa) 
Smad Interacting Protein 1 (145 kDa) 
Tyrosin-fosfatasa obsahující Src-homologní doménu 2 
Smad a Mad related Proteins (1 – 7) (67, 58, 59, 60 ? 53, ? kDa) 
(Smad 2 je fosforylován a translokován do jádra v odpovědi na 
TGF-β) 
Supresor cytokinové signalizace 1 – 3 (24, 22, 25 kDa) 
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SOS 
Src (pp50v-src, Rous 
Sarcoma Virus) 
 
 
SREB 
SRF 
SRIF 
SRPK1 a 2 
ssBR 
STAM 
STAT1• 
STAT2, 3, 4 
STAT5α 
STAT5β 
STAT6 

STK1 
Syk 
 
Syndekany 
 

Son of Sevenles (153kDa) 
Non-receptorová tyrosin-proteinkinasa, která se účastní řady 
ligandem navozených buněčných odpovědí jako je proliferace, 
přežívání, adheze a migrace a dále fosforylace receptorů iontových 
kanálů (60 kDa) 
Sterol regulatory element-binding protein 
Serum Response Factor (52 kDa) 
Somatostatin (somatotropin-uvolňující inhibiční faktor) 
Single Strand Break Repair 
SR-protein specifická kinasa 1 a 2 (95 a 115 kDa) 
Signal transduction adaptor molecule 
Signal Transducer and Activator of Transcription (členové STAT 
signální kaskády) (91, 113, 90, 89, 95, 95, 100 kDa) 
 
 
 
Serin/threonin-proteinkinasa 
Tyrosin-proteinkinasa sleziny; hraje klíčovou úlohu v signalizaci 
prostřednictvím imunitních receptorů (72 kDa) 
Rodina 4 transmembránových proteoglykanů; působí jako 
předpokládané integrátory extracelulárních signálů (22-46 kDa) 
 



 

 

 

313 

T  
Tak1 
Talin 

TANK (I-TRAF) 
TARC 

Tau-protein 
(•-protein) 
 
 
Tau-PKII (•PKII) 
Tao1,-2 
TBK-1 (T2K) 
TCF 
 
TC10 
TCF 
TCGF 
TCR 
TGF 
TF 
Tensin 
TNF 
TNF-RI 
TRADD 
TRAF1 – 6 
 
 
TRAIL 
TRAP 
TNFRST 
TRKA 
 
 
TRKB 
 
 
TRKC 
 
 
Tubulin 

Kinasa aktivovaná TGF-β1 (70 kDa) 
Cytoskeletový zakotvující protein 270 kDa) 

Aktivační faktor TNF-receptoru (48 kDa) 
Thymus Activation-Regulated Chemokine (CCL17) 
Protein asociovaný s mikrotubuly zapojený do regulace cytoskeletu; 
jeho nadměrná fosforylace může vést k tvorbě párových helikálních 
filament nacházených u Alzheimerovy choroby a jiných „tautopatií“ 
(43 kDa) 
Tau-proteinkinasa II 
Kinasa tisíce a jedné aminokyselin 
Kinasa 1 vázající TANK; může aktivovat NFκB (73 kDa) 
Faktor T-buněk, známý také jako Lymphoid Enhancer Factor (30-34 
kDa) 
GTP-binding  TC10 
T-cell factor 
T-cell growth factor 
T-cell receptor 
Transformující růstový faktor 
Transkripční faktor 
Protein nasazený na aktinová filamenta (187 kDa) 
Tumor-nekrotizující faktor  
Receptor I tumor-nekrotizujícího faktoru (50 kDa) 
Protein asociovaný se smrtící doménou TNF-receptoru (34 kDa) 
Faktory sdružené s receptorem TNF; jsou napojeny na 
cytoplasmatickou část TNF-receptoru a nabuzují další signální 
molekuly 
Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 
Tumor necrosis factor related activation protein 
Tumor necrosis factor receptor superfamiky 
Receptor tyrosin-proteinkinasy A; jde o receptor nervového 
růstového faktoru; reguluje genovou expresi v nervovém systému 
v odpovědi na neurotrofické faktory (140 kDa) 
Receptor tyrosin-proteinkinasy B; váže BDNF a NT-4; reguluje 
genovou expresi v nervovém systému v odpovědi na 
neurotrofické faktory 145/95 kDa) 
Receptor tyrosin-proteinkinasy C; váže NT-3; reguluje 
genovou expresi v nervovém systému v odpovědi na 
neurotrofické faktory 

(140 kDa) 
Hlavní protein mikrotubulů 

U  
UDP Uridin-5´-difosfát 

V  
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VAV 
VEGF 
VEGF-receptor 

 
 
Vinkulin 
 
VIP 
VIPAC1,2 

Onkogen 
Růstový faktor cévního endotelu 
Receptor pro růstový faktor vaskulárního endotelu; jsou 3 typy (1, 
2, 3); je regulován fosforylací; váže se na FAK, paxilin a PLCγ, aby 
stimuloval jejich aktivitu (165 kDa) 
Cytoskeletový protein, uložený na konečcích fokálních adhezí 
aktinových stresových vláken (117-130 kDa) 
Vasoaktivní intestinální peptid 
Receptory pro VIP a příbuzné proteiny 

W  
WASP 
Wee1 

Protein Wiskottova a Aldrichova syndromu (53 kDa) 
Univerzální inhibitor kinas 

X  
XRCC1 X-ray repair cross-completing 1 

Z  
ZAP-70 
ZIP 
ZIP-kinasa 
 
ZIP/p62 
ZRP-1 
Zyxin 

70 kDa zeta-associared protein 
Zeta Interacting Protein (48 kDa) 
Zipová kinasa je serin/threonin-proteinkinasa, která může 
fosforylovat MLCK a navodit tak apoptózu 52 kDa) 
Vazebný protein pro PKC 
Zyxin Related Protein (50 kDa) 
Fokální adhezní protein (61 kDa) 

 
 
 
Základní pojmy z genetiky a molekulové biologie 
 
A  
Adhezní spoj Buněčný spoj mezi cytoplasmatickou stranou spojovací 

membrány a aktinovými vlákny 
Aktinové vlákno Hlavní složka cytoskeletu, hojné ve svalových buňkách 
Aktivní transport Přenos molekul (iontů) přes membránu poháněný hydrolýzou 

ATP nebo jinou formou metabolické energie 
Allosterický protein Protein existující ve dvou nebo více konformacích závislých 

na navázání ligandu na jiné místo než katalytické 
Anafáze Stadium mitózy, v němž se dělí dvě sady chromosomů  

a vzájemně se vzdalují 
Antikodon Sekvence 3 nukleotidů v molekule transferové RNA, která je 

komplementární k třínukleotidovému kodonu v informační 
RNA 

Antiparalelní Paralelně uspořádané, ale s opačnou orientací (dvě vlákna 
dvojšroubovice DNA) 

Antiport Membránový transport, při němž se přenášejí dva různé ionty 
(malé molekuly) v navzájem opačném směru  

Apikální Nacházející se na výběžku buňky 
Apoptóza Programovaný zánik buňky 
Axon Dlouhý tenký výběžek nervové buňky, schopný rychlého 

vedení nervových impulzů na dlouhé vzdálenosti  
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B  
Bazální lamina Tenká vrstva mimobuněčné hmoty, oddělující epitelové vrstvy 

a řadu typů buněk 
Buněčná linie Klon buněk, které se mohou v kultuře za určitých podmínek 

takřka neomezeně dělit 
Buněčné dělení  Dělení buňky na dvě buňky dceřinné; v eukaryontních 

buňkách zahrnuje dělení jádra (mitóza) a dělení cytoplasmy 
(cytokineze) 

Buněčný kortex Zvláštní vrstva cytoplasmy při vnitřním povrchu plasmatické 
membrány; v živočišných buňkách je bohatá na aktin  

Buňka Základní jednotka živých organismů 
C  
C-kinasa (PKC) Proteinkinasa aktivovaná Ca2+ a diacylglycerolem 
Cyklin-dependentní kinasa 
(CDK) 

Proteinkinasa aktivní ve spojení s cyklinem (spouští různé 
kroky v cyklu buněčného dělení) 

Centriola Krátký  válcovitý svazek mikrotubulů 
Centromera Malý úsek mitotického chromosomu, držící pohromadě 

sesterské chromatidy 
Centrosom  Centrálně lokalizovaná organela; prvotní místo organizace 

mikrotubulů při mitóze, kdy se dělí za vzniku dělícího 
vřeténka 

Crossing-over Překřížení 
Cyklin Součást cyklin-dependentní kinasy; jeho koncentrace cyklicky 

stoupá a klesá, a tím mění aktivaci CDK 
Cytokineze Stadium buněčného cyklu dělení, kdy dochází k rozdělování 

cytoplasmy na dvě části 
Cytoskelet Systém proteinových vláken v cytoplasmě buňky. Zajišťující 

polární tvar a schopnost řízeného pohybu 
Cytosol Vodný roztok molekul v cytoplasmě mimo organely 
D  
Dendrit Výběžek nervové buňky, přijímající podněty od ostatních 

nervových buněk; obvykle rozvětvený a krátký 
Diferenciace Funkční a tvarové vyzrávání buňky 
Diploidní Obsahující 2 sady homologních chromosomů 
Doména Proteinová doména je kompaktním a stabilně poskládaným 

úsekem polypeptidového řetězce 
Dvojitá šroubovice Typické uspořádání molekuly DNA 
Druhý posel Malá intracelulární molekula přenášející extracelulární signál  
Dynein Člen rodiny velkých motorických proteinů, využívající energie 

z hydrolýzy ATP 
Divoký typ (genu)  Normální nemutovaná forma (genu) 
E  
Endocytóza Pohlcení substancí do buňky vchlípením plasmatické 

membrány, s následným obklopením a zaškrcením do formy 
váčku se substancí uvnitř 

Endoplasmatické 
retikulum 

Membránový oddíl cytoplasmy eukaryontní buňky, kam se 
vylučují látky v buňce tvořené; drsné ER má na povrchu 
ribosomy, kde se děje syntéza polypeptidového řetězce 
proteinů 
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Enhancer Posilovač (transkripce) 
Epitel Vrstva buněk vystýlající vnější povrch nebo dutiny 
Eukaryon Živý organismus složený z jedné nebo více buněk s odděleným 

jádrem a cytoplasmou 
Exocytóza Export látek z buňky ve formě váčků s membránou, které 

splynou s plasmatickou membránou a obsah je vyloučen ven 
Exon  Segment eukaryontního genu, který se přepisuje do mRNA a 

kóduje pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci proteinu  
Extracelulární matrix Mimobuněčná hmota sestávající ze složité sítě polysasachridů 

(kupř. glykosaminoglykany) a proteinů (jako kolagen) 
secernovanými buňkami 

F  
Fagocyt Buňka pohlcující částice a mikroorganismy fagocytózou (kupř. 

makrofág, neutrofil) 
Fáze G1 Fáze buněčného cyklu: první mezera (gap – proto G) mezi 

koncem cytogeneze a začátkem syntézy DNA 
Fáze G2 Fáze druhé prodlevy mezi koncem syntézy DNA a začátkem 

mitózy 
Fáze M  Mitóza: chromosomy v kondenzovaném stavu  a jádro  

a cytoplasma se dělí do dvou dceřinných buněk 
Fáze S Fáze syntézy DNA v buněčném cyklu 
Fenotyp Pozorovatelný (projevený) charakter buňky nebo organismu 
G  
G-protein Člen rodiny GTP-vázajících proteinů , prostředník v signálních 

drahách; aktivuje se navázáním hormonu nebo jiného ligandu 
k membránovému receptoru 

Gameta Buňka v diploidním organismu, obsahující1 sadu 
chromosomů; specializovaná pro pohlavní rozmnožování 
(vajíčko, spermie) 

Gen Úsek DNA řídící určitou dědičnou vlastnost organismu. 
Obvykle kóduje jediný protein nebo RNA 

Genetický kód Soubor pravidel určujících vztah mezi trojicemi nukleotidů 
(kódony) v DNA nebo RNA a aminokyselinami v proteinech 

Genom Celková genetická informace, kterou obsahuje buňka nebo 
organismus (nebo molekuly DNA nesoucí tuto informaci) 

Genotyp Specifická sada genů, nesená individuální buňkou nebo 
organismem 

Genová exprese Projevení genetické informace ve vzhledu a činnosti buňky  
a organismu 

Genový regulační protein Protein vázající se na specifickou sekvenci DNA za účelem 
změny její exprese 

Golgiho aparát Membránová organela v eukaryontních buňkách, kde jsou 
modifikovány a tříděny proteiny po syntéze v ER a lipidy.  

Gradient 
elektrochemického 
potenciálu 

Rozdíl elektrochemické potenciálu na vnější a vnitřní straně 
membrány; hnací síla  pro pohyb iontů přes membránu 

GTP-vázající protein  Allosterický protein, jehož konformace je určena tím, zda je 
spojen s GTP nebo GDP 
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H  
Haploidní Obsahující je jednu sadu chromosomů 
Helix Šroubovice 
Heterochromatin  Úsek chromosomu zůstávající během interfáze kondenzovaný 

a nevykazující transkripční aktivitu 
Homologní S podobnou sekvencí ve struktuře molekuly 
Hybridizace Experimentální postup, při kterém se umožní dvěma 

komplementárním řetězcům nukleových kyselin propojení 
selektivním způsobem 

Chromatid  Jeden ze dvou identických exemplářů chromosomu 
Chromatin Komplex DNA, histonů a nehistonových proteinů v jádru 

eukaryontních buněk  
Chromosom Vláknitý útvar složený z DNA a přidružených proteinů 

nesoucí genetickou informaci 
I  
Informační RNA 
(iRNA)(mRNA) 

Ribonukleová kyselina nesoucí informaci o pořadí 
aminokyselin v polypeptidovém řetězci; vzniká přepisem 
z DNA jako komplementární kopie části jednoho vlákna 

Intron Úsek eukaryontního genu nekódující protein ale přepisovaný 
při transkripci, později odstraněn sestřihem 

Iontový kanál Transmembránový protein umožňující prostup iontů 
membránou difuzí podle elektrochemického gradientu 

Jadérko (nucleolus) 
 

Malý útvar v jádře, kde je přepisována rRNA a sestavovány 
podjednotky ribosomů 

Jaderná lamina Vláknitá vrstva na vnitřním povrchu vnitřní jaderné membrány 
Jaderný obal Obal jádra eukaryontní buňky; skládá se dvou membrán 
Jaderný pór Kanál procházejí jaderným obalem; umožňuje prostup určitých 

molekul 
K  
Kalmodulin (calmodulin) Malý protein, vázající Ca2+; modifikuje aktivitu článků 

signální dráhy 
Kanálový protein Vytváří úzký hydrofilní pór přes buněčnou membránu, 

umožňující prostup iontů a malých molekul 
Kinasa Enzym katalyzující fosforylaci (přenos fosfátu z ATP nebo 

GTP) 
Kinesin Motorický protein, umožňující pohyb podél mikrotubulů 

pomocí energie z ATP 
Kinetochor Útvar na mitotickém chromosomu, ke kterému se připojují 

mikrotubuly; je součástí centromery 
Klonování Vytváření identických kopii buňky nebo molekuly DNA 
KM Konstanta Michaelise a Mentenové; vyjadřuje koncentraci 

substrátu, při níž enzym pracuje rychlostí rovnou polovině 
limitní rychlosti 

Kodon Sekvence 3 nukleotidů v DNA nebo mRNA, představující 
instrukci pro začlenění určité aminokyseliny do 
polypeptidového řetězce při syntéze proteinů 

Kolagen Vláknitý protein bohatý na glycin a prolin; hlavní složka 
extracelulární matrix 

Komplementární DNA  Molekula DNA vytvořená jako kopie mRNA, nemá introny na 
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(cDNA) rozdíl od genomové DNA 
L  
Lamelipodium Pohyblivý listovitý výběžek plasmatické membrány živočišné 

buňky (pohybující se po povrchu) 
Ligand Molekula vázající se na specifické místo určitého proteinu 

(receptoru) 
Lumen Dutina obklopená epitelovou vrstvou 
Lymfocyt Bílá krvinka zprostředkující specifickou imunitní odpověď na 

antigen 
Lyzosom Buněčná organela opatřená membránou, obsahující trávicí 

enzymy 
Makrofág Buňka specializovaná na pohlcování škodlivého nebo 

nepotřebného materiálu (fagocytózou) 
Matrice Molekulová struktura sloužící jako předloha pro syntézu 

dalších molekul 
Matrix (ve spojení s extracelulární matrix) = mimobuněčná hmota 
Meióza Specifický typ buněčného dělení, při kterém se tvoří vajíčka 

nebo spermie; dochází přitom ke snížení počtu chromosomů  
(z diploidního na haploidní) 

Membrána Tenká lipidová vrstva se sdruženými proteiny obklopující 
buňku a určité organely 

Metabolická dráha Sled enzymových reakcí (produkt jedné reakce je substrátem 
pro další) 

Metabolismus Souhrn chemických reakcí probíhajících v živé buňce  
a mnohobuněčném organismu 

Metafáze Stadium mitózy, v němž jsou chromosomy spojeny 
s mitotickým vřeténkem; ještě se však nepohybují k opačným 
pólům 

Mezerový spoj Komunikační mezibuněčný spoj, umožňující průchod iontům  
a malým molekulám z jedné buňky do druhé 

Mikrotubulus Dlouhý válcovitý útvar (průměr asi 20 nm), složený především 
z tubulinu; součást cytoskeletu; složí k regulaci tvaru buňky  
a ovládání pohybu 

Mitochondrie Membránová organela, v níž probíhá oxidační fosforylace  
a většina tvorby energie v podobě ATP 

Mitotické vřeténko Svazek mikrotubulů a přidružených molekul, sloužící 
k rozdělení zdvojených chromosomů během mitózy 

Mitotický chromosom Chromosom v kondenzovaném stavu, v němž se nachází 
během mitózy a kdy jsou jednotlivé chromosomy viditelné 
v mikroskopu 

Mitóza Fáze buněčného cyklu, kdy vznikají rozdělením buňky dvě 
dceřinné 

Mutace  Dědičná změna  pořadí nukleotidů v chromosomu 
Myofibrila Dlouhý, uspořádaný svazek kontraktilních (aktin, myosin)  

a regulačních proteinů (troponin) ve svalové buňce 
Myosin Motorický (svalový) protein, využívající k posunu po 

aktinovém vláknu energie z ATP 
N  
Nekovalentní vazba Chemická vazba nesdílející elektrony (rozdíl od kovalentní); 
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sama o sobě je slabá 
Nepolární molekula Nemá pozitivní ani negativní náboj; nepolární substance se ve 

vodě velmi špatně rozpouštějí, ale snadno v lipoidech 
Neuron (nervová buňka) Buňka s dlouhým výběžkem (axonem) a kratšími 

(rozvětvenými) dendrity, přijímající, vedoucí a předávající 
signály  

Nondisjunkce Děj, kdy při meióze se pár homologních chromosomů 
nerozdělí; zárodečná buňka má pak příliš mnoho nebo příliš 
málo chromosomů 

Nukleosom Strukturní jednotka eukaryontního chromosomu, tvořící krátký 
úsek DNA, obtočeného kolem histonových proteinů. Je to 
základní podjednotka chromatinu 

Nucleus Jádro (buňky) 
O  
Onkogen Vzniká z proto-onkogenu mutací a dává buňce potenciál 

maligní transformace 
Organela Ohraničený útvar (oddíl) eukaryontní buňky 
P  
Palindromová sekvence Sled nukleotidů, identický se svým komplementárním vláknem 

při čtení ve stejném směru (5´→ 3´) 
Pár bází Dva nukleotidy v molekule DNA nebo RNA spojené navzájem 

vodíkovými můstky (G s C a A s T nebo U) 
Pasivní transport Pohyb iontu nebo malé molekuly přes membránu poháněný 

rozdílem koncentrace nebo elektrického potenciálu 
PCR Polymerasová řetězová reakce 
Peroxisom Malá membránová organela, využívající kyslík k oxidaci 

některých organických molekul za vzniku peroxidu vodíku; 
obsahuje však i enzymy, které peroxid odbourávají 

Pinocytóza Příjem solutů buňkou formou endocytózy 
Pohlavní chromosom U savců je to chromosom X a Y 
Profáze První stádium mitózy, kdy dochází ke kondenzaci 

chromosomů, ale ještě ne k připojení k mitotickému vřeténku 
Prokaryon (prokaryonta) Druh buněk, postrádajících jasně ohraničené jádro; jsou to 

bakterie 
Prometafáze Fáze mitózy předcházející metafázi 
Promotor Nukleotidová sekvence DNA, ke které se naváže RNA-

polymerasa při aktivaci transkripce 
Proteasom Proteinový komplex v cytosolu, v němž probíhá degradace 

ubikvitinací označených proteinů 
Proteinfosfatasa 
(fosfoproteinfosfatasa) 

Hydrolytický enzym , odštěpující fosfátovou skupinu 
z fosforylovaných proteinů – katalyzuje defosforylaci 

Proteinkinasa Enzym (fosforylasa) přenášející fosforylovou skupinu z ATP 
na specifickou aminokyselinu (tyrosin, serin, threonin) 
cílového proteinu na určitém místě polypeptidového řetězce 

Proto-onkogen Specifický gen, jehož exprimace navozuje vývoj a proliferaci 
buňky; mutací vzniká onkogen 

Překřížení (crossing-over) Děj, při němž se dva homologní chromosomy v určitém místě 
přeruší a znovu spojí za vzniku dvou rekombinantních 
chromosomů 
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Přenašečový protein Protein umístěný v buněčné membráně, který umožňuje přenos 
solutů přes membránu specifickým mechanismem 

Přeskupování exonů  
(exon shuffling) 

Evoluční proces, při němž vznikají nové geny spojením dříve 
oddělených genů kombinací, které kódovaly různé proteinové 
domény 

Převod signálu  Proces, kterým se převádí, kterým se převádí podnět (signál) 
z jedné fyzikální nebo chemické formy do jiné 

Pumpa Transmembránový protein, jehož prostřednictvím se realizuje 
aktivní transport iontů a malých molekul přes buněčné 
membrány hnací silou pomocí energie z ATP 

R  
Receptorový protein Protein, který rozpoznává signální molekulu 
Rekombinace Proces, při kterém jsou chromosomy nebo molekuly DNA 

rozštěpeny a jejich části znovu spojeny v novém uspořádání 
Replikace DNA Proces, při němž se vytváří kopie vláken DNA 
Replikační vidlička Oblast replikující se DNA, v níž dochází k rozdělení 

dvojvlákna mateřské DNA a kde dochází k novotvorbě dvou 
dceřiných řetězců DNA 

Represor Protein, navázaný ke specifické sekvenci DNA, který tak brání 
realizaci transkripce sousedícího genu 

Restrikční nukleasa Enzym, který rozpoznává a štěpí specifickou krátkou sekvenci 
nukleotidů v DNA, ve všech místech výskytu této sekvence 

Reverzní transkriptasa Enzym přítomný v retrovirech; vytváří kopii dvouvláknové 
DNA podle původní jednovláknové RNA 

Ribosom  Buněčná částice složená z rRNA a ribosomálních proteinů, 
která je místem tvorby polypeptidového řetězce  

Ribosomální RNA (rRNA) Druh specifického komplexu ribonukleových kyselin, který je 
součástí ribosomu 

RNA-ligasa Enzym katalyzující spojení dvou částí vlákna RNA 
RNA-polymerasa Enzym katalyzující syntézu RNA z z nukleosidtrifosfátů na 

templátu DNA 
RNA-primer Dlouhý úsek RNA vytvořený zpožďujícím se vláknem během 

replikace DNA a následně odstraněný 
Růstový faktor Extracelulární signální peptid, který stimuluje k růstu  

a proliferaci buněk 
S  
Sarkomera Opakující se základní jednotka myofibrily ve svalové buňce, 

složená z tlustých myosinových a tenkých aktinových vláken  
Sekreční váček Membránová organela, v níž se před exocytózou skladují 

molekuly určené k sekreci 
Sekvence Lineární uspořádání podjednotek (kupř. aminokyselin nebo 

nukleotidů) v polymerovém řetězci 
Sestřih RNA Proces, při němž jsou v průběhu formování informační RNA 

vystřiženy sekvence intronu  
Signální kaskáda Postupný přenos signálu prostřednictvím řetězce proteinových 

molekul, realizovaný kupř. fosforylací a defosforylací 
β-skládaný list Forma uspořádání molekuly určitých proteinů, vytvářející 

rigidní plochou strukturu 
SNARE Jeden z rodiny membránových proteinů zodpovědný za 
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selektivní fúzi váčků s příslušnými cílovými membránami 
Spřažená reakce Sdružený pár chemických reakcí, při nichž se volná energie 

z jedné reakce používá pro realizaci reakce druhé 
Spřažený transport Přenos přes membránu, v němž jedné molekuly závisí na 

současném přenosu molekuly druhé 
Stroma Pojivová tkáň, do které je zanořen žlázový nebo jiný epitel  
Substratum Pevný povrch, na který buňky adherují 
Symport Forma souběžného transportu přes membránu, kdy jsou 

přenašečovým proteinem přenášeny dva druhy solutů  
Synapse Specializovaný spoj mezi nervovou buňkou a další buňkou 

(nervovou, svalovou, žlázovou), přes který nervová buňka 
předává signál obvykle pomocí nervového mediátoru 

Synaptický váček Malý membránový váček naplněný nervovým mediátorem 
v synapsi 

α-šroubovice (α-helix) Strukturní motiv proteinů, ve kterém sekvence aminokyselin 
vytváří pravotočivou šroubovici, stabilizovanou vodíkovými 
můstky 

T  
TATA-box Charakteristická sekvence bohatá na thymin a adenin v oblasti 

promotoru genu, kde začíná transkripce 
Telofáze Poslední stádium mitózy, v němž se dekondenzují obě sady 

oddělených chromosomů a začnou se uzavírat do jaderných 
obalů 

Telomera Struktura na konci chromosomu, spojená s s charakteristickou 
sekvencí 

Těsný spoj  Spoj mezi dvěma sousedícími epitelovými buňkami 
Transferová RNA (tRNA) Malá molekula RNA fungující jako pojítko mezi specifickým 

kodonem nebo skupinou kodonů, mRNA a určitou 
aminokyselinou  

Transgenní Organismus obsahující ve stabilně začleněné formě jeden nebo 
více genů z jiné buňky nebo z jiného organismu a schopný 
předat tyto geny následujícím generacím  

Transkripce  Kopírování jednoho vlákna DNA do komplementární 
sekvence RNA za katalýzy RNA-polymerasy 

Transkripční faktor  Faktor nutný pro zahájení nebo regulaci transkripce genové 
informace u eukaryontů 

Translace Proces, při kterém se pořadí nukleotidů v RNA překládá do 
pořadí aminokyselin v nově tvořeném polypeptidovém řetězci 

Transportní váček Membránový váček, při kterém se přenáší proteiny z jednoho 
intracelulárního oddílu do druhého 

Transpozon Přemístitelný element (úsek DNA); zdroj genetické 
rozmanitelnosti  

Tubulin Protein v mikrotubulech 
Tumor-supresorový gen 
(antionkogen) 

Gen omezující proliferaci a invazivní chování buňky 

U  
Ústřední dogma 
molekulové biologie 

Pravidlo, podle něhož tok genetické informace směřuje od 
DNA přes RNA k proteinu 
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V  
Vazebné místo Oblast na povrchu proteinu, která je svým tvarem 

komplementární jiné molekule(ligandu) a v němž může dojít 
k mnohým slabým nekovalentním vazbám mezi oběma 
molekulami 

Vedoucí vlákno Jeden ze dvou nově vytvářených řetězců DNA v replikační 
vidličce, při jeho nepřetržité syntéze ve směru 5´ → 3´ 

Vlim Limitní rychlost enzymové reakce při úplném nasycení 
Vodíkový můstek Slabá chemická vazba mezi elektronegativním atomem (N, O  

a H) spojeným s jiným elektronegativním atomem 
Vysokoenergetická vazba Kovalentní vazba, při jejíž hydrolýze se uvolní velké množství 

volné energie, a to za podmínek panujících v živé buňce 
Z  
Změna volné energie (∆G) Rozdíl mezi volnou energií produktů a výchozích látek při 

chemické reakci; velké záporné hodnoty ukazují na snazší 
samovolný průběh reakce 

Zpětnovazebná inhibice Metabolická regulace, při které konečný produkt řetězce 
enzymových reakcí snižuje aktivitu některého enzymu 
předcházejícího v dráze 

Zpožďující se vlákno 
(váznoucí vlákno) 

Jeden ze dvou nově vytvářených řetězců DNA v replikační 
vidličce;je tvořeno oddělenými částmi řetězce, které budou 
později kovalentně spojeny 
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