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Přehled

syntézy 

proteinů

• Syntéza proteinů 

na ribosomech v 

cytoplazmě 

nebo uchycených 

na povrchu  

endoplasmatického 

retikula

- segregace cytosolických 

a membránově 

vázaných proteinů
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• Skládání: cukry jsou přidány na proteinovou kostru

• Cukry se v ER se váží na receptory, které pomáhájí 
správnému skládání proteinů

• Nesložené proteiny jsou degradovány (ne sekretovány)

„Endomembránový systém”
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Polyribosomy v dendritech jsou lokalizovány
pod postsynaptickým místem

V neuronech s trnovými výběžky se shluky polyribosomů nacházejí 
v místě spojení hlavy výběžku s hlavním dendritickým kmenem.

Transport RNA 
v neuronech

Různé makromolekulární
cytoplasmatické struktury 
RNA

- translační polysomy

- P tělíska („processing bodies“)

- stresové granule

- mikro RNA partikule (miRNP)

- transportní partikule

- RNA granule
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Lokální regulace translace v blízkosti synapsí

GR – RNA granule P – preexistující polysom

MT – mikrotubuly R – preexistující shluk ribosomů

Control

Depolarized

+ KCl

Synapse

Regenerující axon

Nové proteiny

Rozdrcení

Rozdrcení

Podnětem induková lokální proteosyntéza je potřebná 

pro okamžité (A) nebo pozdější (B) řízení

Regenerace vyžaduje intra-axonální 

syntézu proteinů

Podnět

Podnět

Přechodný

cíl

Rychlá lokální 

translace (10 min)

A

B

Nové proteiny nutné

pro okamžité odbočení

Nové proteiny nutné

pro pozdější odbočení

Lokální translace

(např. receptor)

http://stke.sciencemag.org/content/sigtrans/vol2002/issue126/images/large/1262002pe16F2.jpeg?ck=nck
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Axonální transport

 Difúze membránových a cytoplasmatických komponent
ke konci dlouhých axonů je příliš pomalá

 speciální transportní mechanismus: AXONÁLNÍ
TRANSPORT

- potřebuje ATP, mikrotubuly a molekulární motory

Axonální

zakončení
Soma

retrográdní
anterográdní

Axonální transport

 Pomalý anterográdní transport (axoplasmatický tok)

– většina proteinů (např. cytoskeletární elementy,  
komponenty nové axoplasmy … ) 

 Hypotéza: „Stop-and-Go“  a  „Cut-and-Run“

 rychlost 0.1-1 mm/den (cytoskeletární elementy)

 rychlost 2-10 mm/den (klatrin, aktin, solubilní  proteiny 
důležité při opravách a regeneraci poškozených axonů)

 Rychlý anterográdní transport (soma  axon)

– organely, váčky, některé enzymy a malé molekuly

– rychlost < 400 mm/den 

 Rychlý retrográdní transport (axon  soma)

– endocytované váčky, staré mitochondrie, recyklované nebo  

degradované materiály (a patogeny), růstové faktory

– rychlost < 300 mm/day  součást lysosomálního systému
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Neuronální cytoskelet

25 nm

10 nm
7 nm

Model 

příčných můstků

Model 

polymerního kartáče

– komplexní síť proteinů vláknitého tvaru
rozprostírající se napříč cytoplazmou

FUNKCE:

Buněčný tvar

Pohyb:
posunování

chemokineze

chemotaxe

endo- a exo-cytóza

Ukotvení organel a

buněčných struktur

Pohyb organel

Buněčná polarita

Odolnost v tahu

Pohyb chromosomů

Cytoskelet
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Tři typy filament

MIKROTUBULY MIKROFILAMENTA
INTERMEDIÁLNÍ

FILAMENTA

Průměr 25 nm 7 nm 10 nm

Vzhled

duté trubice

složené z

13 protofilament

helikální

filamenta

provazcovitá vlákna

složená z

8 protofilament

Stavební

polypeptid

tubulin

globulární dimer

(a a b)

aktin

globulární

monomer

I:  jaderné laminy

III: keratin

IV: neurofilamenta

M.W. 50 kDa 43 kDa 40–130 kDa

Navázaný

nukleotid
GTP  (2 na dimer) ATP žádné

II:  vimentin
desmin
GFAP
periferin

Intermediální filamenta 
prominentní komponenty nervové tkáně

I. Jaderné laminy – neurony, gliové buňky (u všech buněk s jádrem)

II. GFAP (gliový fibrilární acidický protein) – glie (astrocyty, 
Schwannovy buňky)

Periferin – periferní a centrální neurony (během vývoje a 
regenerace), koexprimován s tripletem proteinů NF

Vimentin – neuroblasty, glioblasty, některé astrocyty

III. Keratin

IV. Neurofilamenta – většina neuronů 
NF triplet proteinů (3 typy podjednotek: NF-L, NF-M, NF-H), 70-200 kDa

a-Internexin – vyvíjející se neurony, CNS

Nestin – během časného vývoje, Schwannovy buňky
(podjednotka: 1250 kDa)
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Struktura aktinu a polymerizace

 G-aktin (globulární aktin) s navázným ATP může polymerizovat       
 F-aktin (filamentózní aktin)

 F-aktin může hydrolyzovat navázané ATP (na ADP + Pi), navázané 
ADP se neuvolní (Pi postupně oddisociuje)

 G-aktin může uvolnit ADP a navázat ATP (v cytosolu obvykle vyšší 
koncentrace ATP než ADP) … výměna ADP/ATP

 Nukleace aktinových filament
- Arp2/3 komplex
- formíny

• podobná 3-D struktura

• tvoří dimery

• zapadají do sebe – nekovalentní vazby

a-Tubulin a b-tubulin

• lineární uspořádání

• asymetrické

 a-tubulin na jednom konci

 b-tubulin na druhém konci

• stejná polarita

• (+) konec – rychle rostoucí

• (-) konec – pomalu rostoucí

a-tubulin – navázaný GTP

 nehydrolyzující se

 nevyměnitelný

b-tubulin – navázaný GDP

 před seskupováním se  
vyměňuje se za GTP
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Heterodimerní
podjednotky
tubulinu 
tvoří stěnu 
mikrotubulu

Růst a 
rozpad 
mikrotubulů
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 tau proteiny – dominantní MAP v axonu 
 MAP2 – v dendritech 

– můstky propojující mikrotubuly, distance mezi nimi

– zvyšují stabilitu mikrotubulů

– mění rigiditu mikrotubulů

– vliv na rychlost růstu mikrotubulů

– aktivita MAPs – regulována fosforylací (MARK/Par-1)

Proteiny asociované s mikrotubuly (MAPs)

Deregulace tau  – neurodegenerativní

onemocnění (AD)

A – zdravý neuron: MT stabilizovány

B – hyperfosforylace tau, odpojení od MT 
a jejich destabilizace

C – shlukování hyperfosforylovaného tau 
do helikálních filament a jejich splývání
 neurofibrilární spletence

D – přebytek tau interferuje s pohybem 
motorových proteinůA B

C

D

Oblast zájmu

Svazky F-aktinu

F-aktinová síť

Mikrotubuly

Membranózní

váčky

Růst axonu

Fáze růstu

 tvorba výběžků 

 polykání

 konzolidace

Dynamika cytoskeletu

- mikrofilamenta, mikrotubuly 
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Většina mikrotubulů má konstantní
orientaci vzhledem k MTOCs

Jak nasměrovat transport  
a zajistit specifitu?

 početné proteinové motory
mohou vázat daný náklad

 každý kinesin/dynein 
přenáší specifický náklad

Intracelulární 
transport, 
rozmísťování organel a
růst ER vyžaduje
motorové proteiny a
mikrotubuly
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Transport je zajištěn proteinovými motory

Dynein & Kinesin



13

Rodina kinesinů (KRP, 45-50) – směrem k (+) konci

Rodina dyneinů (3-5) – směrem k (-) konci

Proteinové motory mikrotubulů

 vážou se k MT 

 převádějí chemickou

energii uvolěnou 

hydrolýzou ATP na

kinetickou energii ve 

formě pohybu motorů

podél MT

(+) – směr od centrosomu

(-) – směr k centrosomu

Struktura kinesinu
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Kinesin I

 rychlý axonální transport – pohyb organel (mitochondrie)

a váčků (prekursory synaptických váčků v Golgi)

- transport směrem od centrosomu k (+) koncům MT

 anterográdní transport

 

nerve cell body 

axon 
ending 

() (+) kinesin 

N-konec: motorová

doména

C-konec: regulační nebo 

náklad vazebná oblast

 hlavy podobné

 ocasy heterogenní
– váží různé náklady

Struktura
kinesinu a KIF 
motorových
proteinů
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 Naložená částice se navalí podél mikrotubulu

 Kinesin kráčí podél MT a přitom udržuje orientaci  
naložené částice

 Procesivní pohyb – mnoho kroků bez disociace od MT

 

(+)                    microtubulus                  (-) 

Kinesin transportující 

váček  podél mikrotubulu 

Doménová 

organizace 

myosinů
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Aktomyosinový cyklus

HYDROLYSIS

WORK

MYOSIN FILAMENT

ACTIN

MOTOR 
DOMAIN

NECK  
DOMAIN

ATP 
BINDING

1 2

3
4

Pi

ATP ADP-Pi

ADP

 

a-helical 
coiled coil 

Myosin I  
  

heavy 
chain 
motor 
domains  

Myosin II 

light 
chains 

single 
motor 
domain 

 Myosin I
– jeden těžký řetězec

s jednou  motorovou
doménou

 transport endocytických 
váčků

– dva těžké řetězce
 studován prvně pro svou roli při svalové kontrakci

 Myosin II

 Myosin V
 transport buněčných elementů

 Myosin VI
 v buňkách sluchových a vestibulárního aparátu
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Procesivní pohyb myosinu V 

podél F-aktinu 

 Pohyb myosinu V podél aktinového filamenta je procesivní

 Naopak, myosin II je neprocesivní motor – odpojuje se  
od aktinu v průběhu reakčního cyklu

Myosin V a kinesin mohou fungovat jako 
vzájemně se podporující molekulární úvazy
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Architektura dyneinu, organizace těžkých řetězců

Interakce mezi nákladem a proteinovým motorem je nepřímá

Vazba nákladu k proteinovým motorům: 
role posttranslačních modifikací (A) a 
podjednotkového složení motorů (B) 

A

B
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A B DC
axon

dendrit

Mechanismy polarizovaného směrování proteinů
v neuronech

A – polarizované doprava váčků (TfR, Kv4.2, Kv1)

B – kompartment specifická endocytóza (Nav1.2, VAMP)

C – kompartment specifické ukotvení váčků (NgCAM)

D – transcytóza (NgCAM)

Selektivita TfR-GFP vesikulárního transportu

 role v selektivním třídění a směrování proteinů 
v neuronálním transportu

„Chytré“ motory
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Transport NgCAM-GFP váčků do dendritů a axonu
 selektivní inzerce do axonální membrány

Axon                                  Dendrit

„Hloupé“ motory a 

selektivní inzerce/endocytóza

Receptory

proteinových 

motorů

Proteiny interagující s 
motorovými proteiny:

- plášťové 

- modulární lešeňové 

- transmembránové

- malé regulační GTPasy

- jiné 
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Kalciový tlak
- distribuce kalcia v buňce

ER/SR

Mitochondrie

[Ca2+]C: 50 nM

Ca2+-B

(pufrace)

SERCA

Pumpy PM

ICa

leak

Jádro

[Ca2+]E: 1-2 mM

[Ca2+]ER/SR: 

0.1-1 mM

Kalcium
Ca2+

 nejběžnější signální prvek
 nezbytný pro život, ale prodloužené zvýšení intracelulární 

hladiny Ca2+ vede k buněčné smrti 
 nemůže být metabolizován

Normální hladina [Ca2+]i ~ 10-100 nM [Ca2+]e ~ 2 mM

Regulace [Ca2+]i …  četné Ca2+ vazebné a vylučovací proteiny

– Ca2+ pumpy: Ca2+-ATPasa v plazmatické membráně ( PMCA)
a v SR & ER ( SERCA)

– Na+/Ca2+ a H+/Ca2+ výměník
– Ca2+ vazebné proteiny: spouštěcí  - kalmodulin  (… enzymy, iontové kanály)

pufrovací  - kalsekvestrin, kalreticulin, kalnexin,
kalbindin, parvalbumin

Intracelulární zásobárny Ca2+

Endoplasmatické & sarkoplazmatické retikulum
Kalciosomy
Mitochondrie
Jádro
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Kalcium jako sekundární posel

Metabolické

enzymy & 

kinasy

Změna  genové

exprese

Změna buněčného tvaru

nebo pohybu

Regulační

Proteiny

genů

Cytoskeletární 

proteiny

Změna

enzymových aktivity

Iontové

kanály
Receptorové

proteiny

Intracelulární signální

molekula: Ca2+ !

Zpětná vazba

Ca2+

A

Propouštění Secretorické

váčky

plazmatická membrána

Exocytóza

Akce Ca2+ v buňce

Ca2+

Transmitter

release

Adenylyl

cyclase

Cyclic nucleotide

phosphodiesterase

PIP

hydrolysis

CaM kinase II

Protein kinase C

Calcineurin Nitric oxide

synthase

Calmodulin Muscle

contraction

Calpain

Internal

Ca2+ stores
Diacylglycerol

IP3

Na+

Na+

channels

Ca2+

channels

Na+–Ca2+

channels
Phospholipases

Ca2+ regulated

ion channels

Ca2+

pump
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Příklady savčích proteinů spouštěných Ca2+

Protein Ca2+-binding site Protein function

Troponin C EF ruka Modulátor svalové kontrakce

Kalmodulin EF ruka Všudypřítomný modulátor PK a jiných enzymů

Kalretinin, retinin, visinin EF ruka Aktivátor guanylylcyklasy

Kalcineurin B EF ruka Fosfolipasa

Kalpain EF ruka Proteasa

Inositol phospholipid-specific PLC EF ruka Generátor InsP3 a diacylglycerolu

 -Aktinin EF ruka Aktin sbalovací protein

Anexin Významný v endo- a exocytóze, inhibice PLA2

Fosfolipasa A2 Produkce arachidonové kyseliny

Protein kinasa C Všudypřítomná protein kinasa

Gelsolin Protein štěpící aktin 

Ca2+-aktivovaný K+ kanál Efektor membránové hyperpolarizace

InsP3 receptor Efektor uvolňování intracelulárního Ca2+

Ryanodinový receptor Efektor uvolňování intracelulárního Ca2+

Na+/Ca2+ výměník Efektor výměny Ca2+ za Na+ přes PM

Ca2+ ATPasa Pumpování Ca2+ přes membrány

Ca2+ antiportery Výměna Ca2+ za monovalentní ionty

BoPCAR Ca2+ citlivý receptor spřažený s G-proteiny

Kaldesmon Regulátor svalové kontrakce

Villin Organizátor aktinu

Arestin Terminátor fotoreceptorové odpovědi

S100 Neznámá funkce, Ca2+ pufer

Kalreticulin Ca2+ pufer/modulátor jaderných receptorů hormonů

Parvalbumin EF hand Ca2+ pufer

Kalbindin EF hand Ca2+ pufer

Kalsekvestrin Ca2+ pufer

 Jednotka tvořená 
dvěma helixy
spojenými smyčkou

Postulovaná konformační změna
indukovaná vazbou Ca2+ k páru
jednotek helix-smyčka-helix

Struktura vazebného místa pro Ca2+
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Způsob
vazby Ca2+

ke kalmodulinu

 Ca2+ se váže k šesti 
atomům kyslíku 
pocházejícím z 
kalmodulinu a 
jednomu z H2O

 reguluje 70% protein kinas

 regulovány Ca2+/calmodulinem (CAM)

Ca2+  Ca2+-CaM complex  CaM-kinase

Ca2+ signalizace a kalmodulin

Kalmodulin 

má roli:

 svalová kontrakce

 zánět

 apoptóza

 paměť

 imunitní odpověď

 metabolismus
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Tři základní mechanismy

 Vtok kalcia napěťově
řízenými kalciovými
kanály

– závislý na fluktuacích
membránového potenciálu

Často se vyskytuje  v
elektricky excitabilních
buňkách jako 
neurosekreční buňky

 Nezávislé na membránovém
potenciálu

– oscilace vznikají recyklováním
kalcia do a z interních zásobáren
(ER a mitochondrie)

Ryanodinové
receptory

IP3 receptory

Svalové
buňky a 
neurony

Electricky ne-
excitabilní buňky, 
hladké svaly

Receptory v plazmatické membráně zvyšující intracelulární Ca2+

Via PLC Via PLC Přímo

1-Adrenergní

Muskarinové m1,m3,m5 Epidermální růstový faktor Nikotinové Ach kanály

Purinergní P2y, P2u, P5t Růstový faktor odvozený z destiček Glutamátové rec. (iont. kanáy)

Serotoninové 5HT1C Fibroblastový růstový faktor 5-HT3

H1 Erb2 P2X

GnHR Receptory T lymfocytů

TRH

Glukagon

Cholecystokinin

Vasopressin V-1a, V-1b

Oxytocin

Angiotensin II

Thrombin

Bombesin

Vasoaktivní intestinální peptid

Bradykinin

Tachykinin

Thromboxany

Destičky aktivující faktor

F-Met-Leu-Phe

Endothelin opiate

BoPCAR
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TRP (Transient Receptor Potential) superrodina

TRPM2 (TRPC7, LTRPC2, ADP-ribose activated)

TRPM8 (Trp-p8, CMR1, cold receptor)

TRPM5 (Mtr1, LTRPC5, Ca2+-activated, important for taste)

TRPM4 (FLJ20041, LTRPC4, Ca2+-activated)

TRPM3 (KIAA1616, LTRPC3)

TRPM1 (Melastatin, MLSN1, LTRPC1)

TRPM6 (ChaK2)

TRPM7 (TRP-PLIK, ChaK1, LTRPC7, Mg2+/ATP-inactivated)

TRPV1 (VR1, capsaicin receptor)

TRPV2 (VRL1, GRC, high-heat receptor)

TRPV4 (OTRPC4, Trp12, VR-OAC)

TRPV6 (CaT1, ECaC2, CaT-L, SOC?)

TRPV5 (ECaC1, CaT2)

TRPV3 (Intermediate heat receptor)

(Store-operated,
receptor-operated)

TRPC2 (Trp2)

TRPC3 (Trp3)

TRPC7 (Trp7)

TRPC6 (Trp6)

TRPC4 (Trp4)

TRPC5 (Trp5)

TRPC1 (Trp1)

TRP-Canonical

Základní mechanismy Ca2+ signalizace
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Vstup Ca2+ během akčních potenciálů

Měření Ca2+

pomocí Fluo-4  

v dendritickém 

trnovém výběžku

centrál. neuronu

 při spuštění 

akčních potentiálů

vzroste Ca2+ v 

trnovém výběžku 

 pokles na konci 

znamená odklizení 
Ca2+ transportéry 

Ca2+ v plazmatické 

membráně

100 ms 100 ms

2
0
 m

V

600

0

trn

2 mm

Ca2+

VM

Elektrický signál je

převeden do Ca2+

signálu

Elektrická výzva k akci
u elektricky excitabilních buněk

Změny v

 Enzymové aktivity
 Kontrakce
 Sekrece
 Otvírání kanálů
 Genová exprese

Ca2+ senzitivní
spínací proteiny

Cytoplasmatický
Ca2+ signál

DCa2+ propustné
kanályDE

{
Toto je jediný způsob přeměny 
elektrických signálů excitabilních
buněk do biologických akcí !
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Nízká koncentrace Ca2+ v cytosolu je 
udržována několika mechanismy

A

Nízká koncentrace Ca2+ v cytosolu je 
udržována několika mechanismy

B
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Kalciové ATPasové pumpy

 Plazmatická membrána (PMCA)
• PMCA 1-4
• vylučuje Ca2+ do extracelulárního prostoru
• váže 1 iont Ca2+ v každém cyklu

 Endoplazmatické retikulum (SERCA)
• SERCA 1-3
• čerpá Ca2+ do SER
• váže 2 ionty Ca2+ v každém cyklu

 Jádro (NCA)
• čerpá Ca2+ do jaderného obalu
• blízce příbuzná SERCA

 120 kDa protein, 11 transmembr. segmentů (PM)

 Stechiometrie: 3 Na+ vyměněny za 1 Ca2+

 Přenos náboje: nerovný  eletrogenní

NCX – nehydrolyzuje ATP

– poháněn Na+ koncentračním gradientem

…  vnitřní Na+ odstraněn Na,K pumpou (… nepřímé použití ATP)

 Afinita pro Ca2+ ~ 1.0 mM

 Teoretická kapacita ~ 50x větší než PMCA

 Aktuální kapacita závisí na membránovém potenciálu

– redukce v koncentračním gradientu sníží aktivitu a 

depolarizace může obrátit směr

Na+-Ca2+ výměník (NCX)
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Tok kalcia v buňce

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Endoplasmatické

retikulum

Kalciosom

Mitochondrie

DYm

+

–

2Na+

Na+

2H+

uniporter

Megakanál

(PTP)< 1.5 kDa

PLC

DG

IP3

ADPATP

Metabotropní

receptor

Agonistou řízený

kanál (NMDA)

Napěťově řízený

kanál

CYTOSOL

Extracelulární

matrix

H+

Ca2+

Ca2+ kanály  Ca2+ vstupní kanály
 intracelulární Ca2+ kanály

VOCC (napěťově řízené Ca2+ kanály)

 L kanály (“long”, aktivované vysokým napětím)

 N kanály (“neuronal”, aktivované vysokým napětím)

 P/Q, R kanály (aktivované středním napětím)

 T kanály (“transient”, aktivované nízkým napětím)

VICC (napěťově nezávislé Ca2+ kanály)

 ROC (receptorově řízené kanály) – neselektivní kationtové kanály

 SMOC (sekundárním poslem řízené kanály)

– IP3/IP4 dependentní kanály

– ryanodin dependentní kanály /cADP-ribosa/

– cyclickými nukleotidy otvírané kanály /cAMP, cGMP/

– TRP (transient receptor potential) kanály /DAG, kalmodulin, sfingosin, 

arachidonová kys., Gq/11, IP3 rec./

 SOC (zásobárnami řízené kanály)  =  DOC (deplecí řízené kanály)

 MSC (mechanosenzitivní /napětím řízené/ kanály)

/ DHPR – dihydropyridinové receptory /

 CaV 1.1-1.4 channels (“L“)

 CaV 2.1-2.3 channels

(“P/Q“, “N“, “R“)

 CaV 3.1-3.3 channels (“T“)
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Struktura napěťově řízeného 
Ca2+ kanálu (VOCC)

Kanál z 5 podjednotek

 1 tvoří pór kanálu
 2 a  podjednotky
spojeny disulfidickým

můstkem

 místa označená  jsou místem N-glykosylace

 1 and  podjednotky mají místo pro cAMP dependentní

protein kinasovou fosforylaci - označeno P

Deset typů

1 podjednotek

L

P/Q

N

R             

T

CaV1.1 (1S) 

CaV1.2 (1C)

CaV1.3 (1D)

CaV1.4 (1F)

CaV2.1 (1A)

CaV2.2 (1B)

CaV2.3 (1E)

CaV3.1 (1G)

CaV3.2 (1H)

CaV3.3 (1I)

Sequenční homologie (procento shody)

20 40 60 80 100

Molekulární základ
napěťově řízených Ca2+ kanálů




1
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Specifičtí antagonisté tří hlavních typů
napěťově závislých Ca2+ kanálů

Ligandy vázající se  

k 1 podjednotce

… antagonisté

kalciového kanálu

- užitečné jako 

hypotensivní léky, 

vasodilatátory , 

nebo také jako 

zesilovače analgesie
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Regulace napěťově řízeného Ca2+ kanálu L-typu 
v myokardu

s s   AC

Isoproterenol
přímá G-proteinová

dráha

Fosforylační

dráha

PKA

ATP

ATP

5´-AMP

cAMP

ADP

Ca2+

PO4

protein
fosfatasy

fosfo-

diesterasy

GDPGTP GDPGTP

Přehled Ca2+ signalizace

ROC - receptorem řízený kanál

VOC - napětím řízený kanál

SMOC - sekundárním poslem řízený kanál

SOC - zásobárnami řízený kanál

IP3R - inositol 1,4,5-trisfosfátový receptor

RyR - ryanodinový receptor

DHPR - dihydropyridinový receptor

PIP2 - fosfatidylinositol 4,5-bisfosfát

cADPR - cyclická ADP-ribosa

NAADP - adenindinukleotidfosfát nikotinové kyseliny 

VOC ROCDHPR SMOC

Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

RyR1

RyR2 IP3R

NAD+
PIP2

cADPR
IP3

Agonista

+

+

+++ +

SOC

NAADP
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Intracelulární 

Ca2+ kanály

Ryanodinová receptor ová rodina

Inositol trisfosfátová

receptorová rodina

Podobnosti mezi

IP3 a

ryanodinovými

receptory

IP3

receptory

Ryanodinové

receptory
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PLC zprostředkovaná Ca2+ signalizace

Receptorem spuštěná hydrolýza 4,5-InsP2
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Vznik cyklické ADP-ribosy a
adenindinukleotidfosfátu nikotinové kyseliny

Schema Ca2+ zpětné vazby
kontrola InsP3 indukovaného uvolnění Ca2+



17

Kapacitní vstup Ca2+

A/ Model Ca2+ influx faktor (CIF) - prázdné zásobárny uvolňují difuzibilní
CIF, který otvírá Ca2+ kanály v plazmatické membráně

B/ Model konformačního spojení – informace je přenášena z prázdných 
zásobáren k plazmatické membráně cytoplazmickou hlavou IP3 receptoru 

STIM je kalciový sensor ER a
Orai je komponentou SOC/CRAC kanálů

Orai

Deplece intracelulárních zásobáren mění 

funkci a distribuci ER rezidentního

proteinu STIM

STIM migruje do “punkta” u plazmatické

membrány, kde reguluje SOC kanál Orai

a umožňuje transmembránový tok Ca2+
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Mikrodomény zvýšeného Ca2+

Důležitost vzdálenosti mezi Ca2+ kanálem a cílem

1) [Ca2+]  5-10 mM 

2) stoupá a klesá během  10 msec

3) je v rovnováze s mobilními pufry

4) silně závislá na pufrech; EGTA stejně účinná jako BAPTA

5) [Ca2+] určována průměrnou aktivitou několika sousedních kanálů

1) [Ca2+]  100 mM 

2) stoupá a klesá během msec

3) není v rovnováze s mobilními pufry

4) téměř nezávislá na pufrech; EGTA zcela neúčinná

5) [Ca2+] převážně určována místním kanálem

Prostorové a časové aspekty
Ca2+ signalizace

Ca2+ se v buňce může propagovat formou vln:

např. přenos signálů do jádra

 Dlouhodobé zvýšení hladin Ca2+ buňky zabíjí (např. glutamátová neurotoxicita)

 Ca2+ vlny generovány periodicky
 frekvence opakujících se vln kóduje sílu stimulu

C
a2+

co
n

ce
n

tr
at

io
n

in
 c

el
l

´cloud´ od Ca2+ ions
entering through Ca channel

at active zone close to vesicle
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Hierarchická organizace intracelulární Ca2+ signalizace

Funkce elementárních
Ca2+ signálních událostí

A - spontánní krátká vzplanutí
Ca2+ v cytoplazmě

B - aktivace K+ kanálů
 spontánní přechodné

ven usměněné proudy
(STOC)

C - koordinované elementární události
 globální Ca2+ signál
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Kompartmentalizace Ca2+ signálů v neuronech
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Struktura synaptického

terminálu závisí na

typu postsynaptické

buňky

• Synaptický knoflík

 Aspartát

 Glutamát

 Glycin

 GABA (- glutamát)

 Serotonin (- tryptofan)

 Histamin (- histidin)

 Dopamin (- tyrosin)

 Noradrenalin (- tyrosin)

 Acetylcholin (- cholin)

Většina transmiterů – jednoduché malé molekuly

 deriváty aminokyselin nebo cholinu
 v 40-50 nm váčcích

Neuropeptidy (somatostatin, opioidy, tachykininy, atd.)

– ve větších váčcích (>100 nm) s densním jádrem (červená šipka)

 syntetizovány na ribosomech v těle neuronu
 dopravovány do nervového zakončení
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Presynaptické n. zakončení:

 skladování NT ve váčcích

 uvolnění z váčků

 reuptake 

 destrukce transmiteru

Synaptická štěrbina:

 působení na autoreceptory

 působení na receptory

 destrukce transmiteru

Postsynaptické n. zakončení:

 indukce postsynaptických

potenciálů

 generování sekundárních poslů

 regulace receptorů/kanálů

 posílání recipročních signálů

Chemická synapse

Elektrochemický signál

♦ Akční potenciál nemůže překročit synaptickou štěrbinu

♦ Způsobí vstup kalcia do nervového zakončení

♦ Kalcium mobilizuje synaptické váčky obsahující molekuly transmiteru

♦ Molekuly transmiteru difundují štěrbinou až dosáhnou

k postsynaptickým receptorům

♦ Postsynaptické receptory – ligandem řízené kanály se otevřou a umožní   

vtok Na+ dovnitř a výtok K+ ven

♦ Iontový proud depolarizuje postsynaptický neuron a iniciuje

excitační postsynaptický potenciál (EPSP)

♦ Kumulace EPSP vede ke vyvolání postsynaptického akčního potenciálu
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Presynaptický akční potenciál

Zvýšení presynaptická propusnosti    

pro Ca2+ …  kalcium influx

Uvolnění transmiteru z váčků exocytózou

Reakce transmiteru s postsynaptickými receptory

Aktivace synaptických kanálů
Synaptický proud vyvolá postsynaptický potenciál

Postsynaptický akční potenciál

Delay

Synaptický přenos je adaptací
normálního váčkového transportu
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Kvantová hypotéza

 Fúze jednoho synaptického váčku koresponduje

jedné spontánní elektrické události.

Spontánní miniaturní
synaptické potenciály

Synaptické váčky ukotvené
v aktivní zóně

Fixováno

v klidovém 

stavu

Fixováno

5 ms po

stimulaci

Synaptické váčky fúzují
s plazmatickou membránou
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Uvolnění transmiteru a záchrana 
váčkové membrány

Životní cyklus synaptických váčků

Mobilizace

Ukotvení

Nabuzení

Fúze, 

exocytóza

Endocytóza

Clasická Kiss-and-run                    Bulk

Typy endocytózy
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Uvolnění NT a recyklace synaptických váčků

Pro aktivaci exocytózy synaptických váčků 
je nezbytná vysoká koncentrace Ca2+

Aktivní zóna

Ca2+ Ca2+Ca2+

Mikrodoména

vysoké (mM)

koncentrace Ca2+

 Synaptotagmin váže Ca2+
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Mobilizace transmiteru ze synaptických váčků
vtokem Ca2+ iontů indukovaným akčním potenciálem

Ca2+ indukovaná mobilizace synaptických váčků

Synapsin váže synaptický

váček k cytoskeletu
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Presynaptický
potenciál (mV)

Presynaptický
kalciový
proud (nA)

Postsynaptický
potenciál (mV)

Membránový
potenciál 
(mV)

K
a

lc
io

v
ý

 p
ro

u
d

 (n
A

)
Presynaptické 

kalcium a 

uvolnění

transmiteru

Schematická reprezentace struktury a topologie 
hlavních membránových proteinů synaptických váčků
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Specifické zacílení transportních váčků do místa určení zahrnuje

párování mezi SNAP receptory (v-SNARE) asociovanými s váčky

a jim odpovídajícími cílově asociovanými SNARE (t-SNAREs)

Obecný mechanismus fúze

membrán zahrnuje utahování

SNARE proteinů a vytlačování

molekul H2O
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SNARE hypotéza
1. Příprava/Mobilizace

2. Transport / Zacílení / Uchycení

3. Ukotvení

5. Fúze

Váčkový
transportér

4. Nabuzení

Váčková
membrána

Synaptophysin

Kanál fúzního póru

Synaptotagmin

CAMK II

Tetanus toxin
Botulotoxins

Synaptobrevin

(VAMP)

Ca2+ kanál

Syntaxin 

SNAP-25

a-Latrotoxin

Syntaxin

Neurexin

S
y
n

a
p

s
in

C
y
to

s
k
e
le

to
n

Plazmatická
membrána

GTP

P

P
P

Synaptický

váček

Plazmatická membrána

Synaptotagmin: rychlý senzor Ca2+
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Role komplexinu ve fázi nabuzení

Cyklus vzniku a rozpadu SNARE komplexu
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ATP - není vyžadováno přímo k uvolnění 

ukotveného váčku

- důležité pro rozbití SNARE komplexů

… podporuje recyklaci

♦ Synapsin (Ia, Ib, IIa, IIb)

– váže se k cytoskeletáním proteinům (aktin, spektrin)
vazba zeslabena fosforylací (CaMK)

♦ Synaptobrevin (VAMP-1 a 2) (v-SNARE)
– spojuje se se syntaxinem (t-SNARE) a SNAP-25 (t-SNARE) … ternární komplex

– selektivně štěpen toxinem tetanu a botulotoxinem (B,D,F a G)

♦ Synaptotagmin (v-SNARE)
– polypeptid s vazebným místem pro Ca2+ ionty
– má vazebné místo pro fosfolipidy
– v nepřítomnosti Ca2+ slouží jako brzda uvolňování NT (Ca2+ odstraňuje brzdu)

– váže syntaxin (t-SNARE) a SNAP a neurexin

♦ Synaptofysin
– glykoprotein vázající Ca2+, tvoří komplexy se synaptobrevinem

(kompetice o vazbu se syntaxinem a SNAP-25),  zřejmě tvoří kanál

– regulace interakce v- a t-SNARE, role v recyklaci/endocytóze váčků

♦ Rab3A
– malý G-protein, kontrola zacílení a uchycení váčků v aktivní zóně

Proteiny asociované s váčky
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♦ NSF (N-ethylmaleimid sensitive factor)
– schopnost obnovit funkci preparátů Golgiho aparátu po působení 

N-ethylmaleimidu
– ATPasová aktivita
– role při rozpadu SNARE komplexů po exocytóze 

♦ SNAPs (soluble NSF attachment proteins)
– role při rozpadu SNARE komplexů po exocytóze

(kompetuje s komplexinem o vazbu ke SNARE komplexu)

♦ Komplexin
– po navázání ke SNARE komplexu jej uvede do fáze hemifúze

(nabuzení důležité pro vazbu synaptotagminu) 

♦ Nsec-1/munc-18 a munc-13 
– multidoménové proteiny vázající syntaxin (t-SNARE)

(fungují jako chaperony syntaxinu během ukotvení a nabuzení váčků)

Solubilní proteiny

♦ Syntaxin (t-SNARE)

- váže se k N a P/Q typu Ca2+ kanálů

- váže se k synaptotagminu (v-SNARE) a SNAP-25

- štěpen botuloxinem C1

♦ SNAP-25 (periferní membránový protein)

- váže se k syntaxinu

- tvoří SNARE komplex se syntaxinem a synaptobrevinem (v-SNARE)

- štěpen botulotoxinem A a E

♦ Neurexin
- váže se k syntaptotagminu (v-SNARE)

- interaguje s neuroliginem-1 (protein postsynaptické membrány 

důležitý při vytváření synapsí)

- role nukleace při utváření cytoplazmatického lešení pro budování 

exocytotického aparátu

- štěpen latrotoxinem

Proteiny plazmatické membrány
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Tři typy záchrany/znovuvytvoření neurosekrečních váčků

I. Konvenční směšování membrán následující po fúzi nakonec vede ke klatrinem řízenému 

znovuvytvoření váčků (fuse-and-collapse)

II. Dynamin slouží k odštěpení intaktního fúzovaného váčku před kolapsem a smíšením 

s plazmatickou membránou (fuse-pinch-linger)

III. Fúze je ukončena přímým uzavřením fúzního póru (kiss-and-run)

I.

III.

II.

Endocytóza pomocí klatrinových váčků
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Opláštěné jamky

Funkce 1.  Deformace dárcovské membrány
pro následné tvorbu váčků

2. Selekce nákladu, který bude
internalizován uvnitř váčků

3 komponenty:

Klatrin

AP-2

AP180

Klatrinové triskely tvoří opáštěné jamky a 
klecovitou kostru okolo invaginujících se váčků

Coated pit

Invaginating

vesicle
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Vznik klatrinových váčků

AP-2

- 4 polypeptidy

(„adaptiny“)

a2, b2 – 100 kDa 

m2 – 50 kDa

s2 – 25 kDa 

přívěskové

domény

jaderná

doména

pantová

oblast

AP180, 

amfifysin,

eps15, epsin,

auxilin

klatrin

AP180, eps15, 

epsin

PIP2

motivy pro náklad



14.12.2008

17

Synaptotagmin je Ca2+ vnímavá molekula
zapojená v exocytóze i endocytóze

 Integrální protein synaptického váčku

mnoho isoforem:  synaptotagmin I - XIII

Ca2+ channels

AP-2

oligomerization

C2BTM C2A

Phospholipids

Ca2+ Ca2+Ca2+ Ca2+

Syntaxin

SNAP-25

Čas

Coated pit

Synaptotagmin

AP-2

Clathrin + AP180

Synaptotagmin je nukleační bod
v endocytóze synaptických váčků
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N-BAR doména amfifysinu se váže 
k zakřiveným membránám

 nejlépe se váže k váčkům o průměru 22 nm

Dynamin vytváří krček a odštěpuje váček
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Invaginace – epsin

Sekvence kroků v endocytóze
synaptických váčků

Activace – kalcium, kalmodulin, kalcineurin

Nukleace – klatrin, AP-2, AP180, Eps15, 

synaptotagmin

Odštěpení – amfifysin, dynamin I

Svlékání – synaptojanin, hsc70, auxilin, stonin

Endocytický interaktom

Centra

Pomocné

proteiny

(přes 20 různých proteinů

se váže k AP-2 přívěsku)
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Chemické synapse mohou být excitační
nebo inhibiční v závislosti na druhu

neurotransmiteru

Grayova typu I
excitační

Grayova typu II
inhibiční

Synapse

Trnová
synapse

Kmenová
synapse

Trnový aparát

Typ I

Typ I

Typ II

Typ I - excitační

Typ II - inhibiční

Kulaté
synaptické
váčky

Velká aktivní zóna
Postsynaptická
denzita

Výrazné
presynaptické
denzní výběžky

Široká synaptická

štěrbina

Oploštělé 

synaptické

váčky

Malá aktivní zóna Malá postsynaptická 
denzita

Úzká synaptická
štěrbina

Méně zřetelné
denzní výběžky

Typy chemických synapsí
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Presynaptická regulace

I. Aktivní zóny (počet míst uvolnění) v synapsi

II. Ca2+ kanály participující na uvolnění (počet a typ)
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III. Velikost váčků (kvantová velikost)

IV. Vzdálenost mezi Ca2+ kanály a váčky

V. Váčky v snadno uvolnitelné rezervě (ukotvené a/nebo nabuzené)

Postsynaptická regulace

I. Receptory saturované II. Receptory nesaturované

III. Variabilní otvírání váčků
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Změny v membránovém potenciálu presynaptického
terminálu ovlivňují [Ca2+]i a tedy množství 

uvolněného neurotransmiteru

Normalní
Hyperpolarizovaná

Depolarizovaná
P
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y
n

a
p

ti
c
k
ý

m
e
m

b
rá

n
o

v
ý
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(m

V
)
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o
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ý
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m
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p
o
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n

c
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l 
(m

V
)

Presynaptické

heteroreceptory
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Axo-axonální synapse mohou inhibovat nebo 
facilitovat uvolnění NT presynapticou buňkou

Presynaptická inhibice

Presynaptická facilitace

Postsynaptická

Presynaptická

Presynaptická

Postsynaptická

Presynaptický
akční
potenciál

Presynaptický
akční
potenciál

Postsynaptický
potenciál

Postsynaptický
potenciál

Ca2+ proud
v presynaptickém
neuronu

Ca2+ proud
v presynaptickém
neuronu

Facilitovaný

Kontrolní

Inhibovaný

Kontrolní

Facilitovaný

Inhibovaný

Kontrolní

Prolongace
Ca2+ proudu

Prolongace

AP

buňka

buňka
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Rozdíl mezi endokrinní
a synaptickou signalizací

Kriteria pro
neurotransmitery

 Anatomická

 Chemická

 Fyziologická

 Farmakologická

- látka uvolňovaná neuronem, která působí rychle a krátce na membránu

přilehlého neuronu a vyvolává změnu vodivosti, která zvyšuje nebo 

snižuje excitabilitu postsynaptické buňky

Neurotransmiter

Neuromodulátor (neuroregulátor)
- mediátor vylučovaný neurony, který se nechová jako neurotransmiter

 neuropeptidy působící pomalu a daleko od místa uvolnění

 NO, metabolity kys. arachidonové (nejsou skladovány a uvolňovány 

jako klasické NT, mohou pocházet z neuronů i jiných buněk

- ovlivňují účinek klasických NT
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Kritéria pro identifikaci látky
jako neurotransmiteru

• vyskytuje se v presynaptickém zakončení neuronu

• je skladován v synaptických váčcích 

• v presynaptickém neuronu jsou přítomny enzymy potřebné pro jeho    
syntézu 

• je uvolňován jako odpověď na aktivaci presynaptického neuronu 

• reprodukuje/přenáší událost (změnu) vyvolanou stimulací presynapt. 
neuronu na postsynaptickou buňku 

• umělá aplikace NT musí vyvolat tytéž postsynaptické účinky jako 
presynaptická stimulace

• je možné najít látky interferující se syntézou, skladováním, 
uvolňováním nebo působením NT na postsynaptické receptory

• existují mechanismy ukončující účinek NT (vychytávání, 
enzymatická inaktivace) 

Typy receptorů pro neurotrasmitery

 Ionotropní

- transmiter se váže k receptorovému místu na
postsynaptické membráně a otvírá iontový kanál
(rychlou konformační změnou proteinové struktury póru)

- rychlý účinek produkující velkou změnu vodivosti 

membrány

 Příklady
- acetylcholin na nervosvalovém spojení
- GABA v CNS
- glutamát v CNS
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 Metabotropní

- transmiter přes G-protein stimuluje metabolické
změny v postsynaptické buňce aktivací
sekundárních poslů jako cAMP, cGMP, inositol 
trifosfát, Ca2+ nebo NO

- relativně pomalý účinek nevyvolávající velké
změny ve vodivosti membrány neuronu

 Genotropní

- transmiter aktivuje gen působící transkripci 
specifické mRNA

- forma metabotropní transmiterové funkce

- velmi pomalá událost

Typy neurotransmiterů
• Acetylcholin

- tvorba z kyseliny octové a cholinu

• Aminokyselinové neurotransmitery

• Monoaminy

- syntetizovány výměnou –COOH v aminokys. jinou funkční skoupinou
- katecholaminy (adrenalin, noradrenalin a dopamin)
- indolaminy (serotonin a histamin)

• Neuropeptidy
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NT zapojený v různých funkcích - nálada, chuť a smyslové vnímání

inhibiční účinek v dráze bolesti v míše

Serotonin

Působí jako NT a hormon – v periferním nervovém systému má roli v

odpovědi „boj nebo útěk“

V mozku jako NT regulující normální mozkové procesy

obvykle excitační (inhibiční v některých oblastech mozku)

Noradrenalin

NT užívaný hlavně míšními neurony

inhibiční účinky

Glycin

Nejběžnější excitační NT v mozkuGlutamát

Hlavní inhibiční NT v mozkuGABA

(-aminomáselná kyselina)

NT s mnohočetnými funkcemi v závislosti na místě působení v mozku,

produkuje pocity slasti při uvolnění v mozkovém systému odměny 

většinou má inhibiční účinky

Dopamin

NT používaný míšními neurony pro kontrolu svalů a mnoha neurony v 

mozku při regulaci paměti

většinou má excitační účinky

Acetylcholin

Role v těleNeurotransmiter

Hlavní klasické neurotransmitery

Struktura reprezentativních NT
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- životní 

cyklus ACh

Acetylcholin

CAT – cholin acetyltransferasa

AChE – acetylcholinesterasa

HC-3 – hemicholinium

Syntéza a degradace acetylcholinu
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 Botulotoxin

- brání uvolnění ACh z terminálních knoflíků

 Alfa-latrotoxin
- stimuluje uvolnění ACh z terminálních knoflíků

 Neostigmin
- inhibuje aktivitu acetylcholinesterasy

 Hemicholinium
- inhibuje zpětné vychytávání cholinu

Interakce/interference látek 
s acetylcholinem

Pavouk černá vdova (Latrodectus) 
alfa-latrotoxin  spouští masivní 
uvolnění ACh z neuronů

Nikotin – agonista
nikotinových receptorů

Atropia Belladonna
vyvolává mydriasu
- obsahuje  atropin
(antagonista 
muskarinových
receptorů)

Amanita muscaria
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Cholinergní synaptický přenos

 Nikotinové ACh receptory   ionotropní efekt

– v autonomních gangliích (N1) 
a vláknech kosterních svalů (N2)

Agonisté: ACh, nikotin
Antagonisté: d-tubokurarin a kurare

 Muskarinové ACh receptory  metabotropní 

efekt
– v plazmatické membráně myocytů hladké a srdeční 

svaloviny, v buňkách žláz

Agonisté: ACh, muskarin
Antagonisté: atropin a skopolamin

Acetylcholinové receptory
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– Katecholaminy

• Dopamin (DA)

• Noradrenalin (NA, NE)

• Adrenalin (A, EPI)

– Indolaminy
• Serotonin (5-HT)

Monoaminy

Biosyntéza

katecholaminů
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Syntéza,

uvolňování a

degradace

noradrenalinu
(NE)

AAAD – aminokyselinová dekarboxylasa

ADH – aldehyddehydrogenasa

DA – dopamin

DOMA – 3,4-dihydroxymandlová kys.

DOPA – 3,4-dihydroxyfenylalanin

DOPAC – 3,4-dihydroxyfenyloctová kys.

DH – dopamin -hydroxylasa

MAO – monoaminoxidasa

NE – noradrenalin (norepinefrin)

Noradrenalin

• syntetizován z dopaminu ve váčcích

• typicky excitační, depolarizační účinek

• významná role:

– pozornost a vědomí

– kontrola tělesné teploty

– regulace sekrece hypofýzy

• interaguje se 4 typy receptorů v mozku
– -adrenergní (1-AR, 2-AR)

– -adrenergní (1-AR, 2-AR)
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Excitační

adrenergní

synapse

Adrenergní neurotransmise

• 1-receptory
- kožní krevní cévy, sliznice, ledviny, slinné žlázy
- vasokonstrikce, konstrikce svěračů, dilatace zornic

• 2-receptory
- adrenergní axonální zakončení (pre-synaptické receptory), destičky
- inhibice uvolňování NA (autoreceptory) 
- podporují srážlivost krve, inhibují sekreci insulinu v -buňkách pankreatu

• 1-receptory
- srdeční myocyty
- zvýšená srdeční frekvence a kontraktilita

• 2-receptory
- plíce, koronání cévy srdce
- dilatace bronchiol a krevních (koronárních) cév, relaxace hladké svaloviny v GIT

a dělohy v těhotenství

• 3-receptory
- tuková tkáň
- stimulace lipolýzy
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Dopamin

• syntetizován z tyrosinu (v potravě)

• obvykle inhibiční (ale též excitační) účinky

• významné role:

– přesná kontrola pohybu 

– pozornost a učení

– zesilující účinek zneužívaných látek 
(kokain – inhibuje odstranění dopaminu ze synapse
… excitační účinky – vznik stavu opojení)

• AMPT - blokuje tyrosin hydroxylasu 
(brání konverzi tyrosinu na DOPA)

• Monoamin oxidasa (MAO) – degraduje DA (monoaminy) v
axonálním zakončení

• Reserpin – brání ukládání DA (monoaminů) do váčků

• Kokain – blokuje zpětné vychytávání DA (inhibuje transportér)

• Amfetaminy (pervitin - metafetamin) – inhibují MAO
… zvyšuje DA

• Chlorpromazin a klozapin – potlačují symptomy schizofrenie   
(blokují D2 a D4 receptory)

Interakce/interference látek s dopaminem
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Biosyntéza

serotoninu

(5-HT)

Serotonin (5-hydroxytryptamin)

• syntetizován z tryptofanu

• inhibiční účinky

• významné role:

– regulace nálady (deprese) a pozornosti, kontrola

chuti, spánku, snů, probouzení, tělesné teploty

– regulace vnímání bolesti (inhibice drah bolesti v míše)

• většina serotoninu ve střevě, v mozku cca 2% 
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• PCPA (p-chlorfenylalanin) – inhibuje aktivitu tryptofan
hydroxylasy  (interferuje se syntézou 5-HT)

• MAO – konvertuje 5-HT na 5-HIAA (5-hydroxyindolacetaldehyd)

• Fenfluramin – stimuluje uvolňování serotoninu
(potlačuje chuť k jídlu)

• Fluoxetin (Prozac) – blokuje zpětné vychytávání 5-HT

 SSRI - selective serotonin reuptake inhibitor 

• LSD (diethylamid kys. lysergové) – stimuluje 5-HT2a receptory      
… zkresluje vizuální vnímání

• MDMA (extáze, 3,4-methylendioxy-N-methylamfetamin)

– stimuluje 5-HT2 receptory, zřejmě uvolňuje 5-HT nezávisle od Ca2+

Interakce/interference látek se serotoninem

Serotoninové receptory

• 9 typů 5-HT receptorů

– 5-HT1 :   1A, 1B, 1D, 1E a 1F

– 5-HT2 :   2A, 2B a 2C

– 5-HT3

• 5-HT3 receptor – ionotropní, ostatní metabotropní

• 5-HT1B a 5-HT1D - presynaptické autoreceptory
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Aminokyseliny

 Excitační

– Glutamát

– Aspartát

 Inhibiční

– -aminomáselná

kyselina (GABA)

– Glycin

Syntéza, uvolňování a 
degradace glutamátu

EAAT – transportér 

excitačních aminokyselin
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Glutamát

• syntetizován z -ketoglutarátu

• excitační účinky

• významné role:
– vidění (glutamát uvolňován z fotoreceptorů)
– učení a paměť: úloha v LTP
– vliv na proces myšlení (role při schizofrenii)
– excitoxicita

• MSG (glutaman sodný) může zabíjet buňky sítnice
• kainát = neurotoxin
• úloha v buněčné smrti neuronů po ischemii

Glutamátové receptory

• NMDA receptory – kontrola Ca2+ kanálů

- aktivace glutaminem vyžaduje vazbu glycinu

(a náhradu Mg2+ iontů)

• AMPA receptory – kontrola Na+ kanálů

• Kainátové receptory – kontrola Na+ kanálů

• Metabotropní glutamátové receptory
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GABA

• vzniká z dekarboxylací glutamátu

• hlavní inhibiční NT

• významné role:

– v různých neurologických disfunkcích (v souvislosti 
s hyperexcitabilitou) – retardace, epilepsie, 
poruchy spánku,závislosti, schizofrenie …

Glycin

• vzniká ze serinu

• inhibiční NT

• významné role:
– v neuronech zpracovávajících senzorické informace

ATP a adenosin

• ATP (adenosin - degradační produkt ATP)

• NT na některých synapsích

• významné role:

– přenos bolesti (ATP se uvolňuje při poškození tkáně)

- purinergní transmise v autonomních neuronech 

(svalová vlákna srdce, močový měchýř), nervové uzly 

hladké svaloviny střev, v některých neuronech CNS
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Neuropeptidy

• syntetizovány v těle neuronu a transportovány do axonálního 

zakončení ve váčcích

• uvolňovány ze všech částí terminálního knoflíku a po uvolnění

enzymaticky degradovány (žádné zpětné vychytávání)

• jsou často uvolňovány společně s jinými NT (… komplexní sled 

událostí)

• vyvolané odpovědi mají obvykle pomalejší nástup, ale delší 

trvání 

• mají význam v dlouhodobé neuromodulaci, mohou snižovat 

počet receptorů, ovlivňovat otvírání nebo zavírání iontových 

kanálů (… snížení odpovídavosti neuronu na jiné signály)

Příklady neuropeptidů

 Opioidy: endorfiny, dynorfiny, enkefaliny

 Hormony adenohypofýzy: ACTH, GH, PRL, LH, TSH

 Hormony neurohypofýzy: oxytocin, vasopresin

 Hormony hypotalamu: GnRH, GHRH, CRH, TRH, somatostatin

 Tachykininy: substance P, neurokinin A

 Gastriny: gastrin, cholecystokinin

 Sekretiny: sekretin, motilin, glukagon, VIP

 Další neuronální peptidy: neuropeptid Y, neurotensin, galanin



14.12.2008

18

Syntéza neuropeptidů
Struktura bovinního pro-opiomelanokortinu

Zpracování

prekursorů

neuropeptidů

Prekursory neuropeptidů

jsou směrovány do 

lumen ER

Opioidy

 Endogenní peptidy: endorfiny, dynorfiny, enkefaliny

(prekursory:  proopiomelanokortin, prodynorfin, proenkefalin)

- produkovány během stresových událostí

 Agonisté: alkaloidy morfín, kodein (methylmorfín),

heroin (diacetylmorfín) 

- analgetické, sedativní a antitusické účinky (léky proti kašli)

- euforie (ale také dysforie)

 Antagonisté: naloxon, naltrexon

 Receptory: -, -, -
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• mohou difundovat a působit na vzdálené buňky

• stimulují aktivitu solubilní guanylylcyklasy (cGMP )

 Oxid dusnatý (NO)

- vzniká z argininu (NO syntasa)

 retrográdní neuromodulátor: úloha při učení a paměti,   

vasoldilatace (relaxace hladkých svalů)

 Oxid uhelnatý (CO)

- vzniká z hemu (oxygenasa-2)

 možná úloha v paměťových procesech,

neuroendokrinní regulace v hypotalamu

Solubilní plyny – NO a CO

Lipidy

• působí na endokanabinoidní receptory
– vyvolávají eufórii, hlad a poškozují krátkodobou paměť a 

psychomotorickou výkonnost

 Endogenní NT
- anandamid
- 2-arachidonylglycerol (2-AG)

 Exogenní agonista
- 9-tetrahydrokanabinol (THC)

(… analgetické a sedativní účinky)
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Transport transmiterů do synaptických 
váčků je řízen protonovým 

elektrochemickým gradientem

Transport  

nízkomolekulárních 

transmiterů z 

cytosolu do váčků 

nebo ze synaptické 

štěrbiny vyžaduje 

energii
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 Odpověď určité buňky na signál závisí 
souboru jejích 

- receptorových proteinů

- přenášecích/regulačních proteinů

- proteinů vykonávajících odpověď

Obecné principy buněčné signalizace

 Buněčná komunikace probíhá na různé vzdálenosti

 Je mnoho signálních molekul (ligandů) a 

receptorů, ale omenzený počet signálních drah

 Interakce ligand-receptor jsou specifické

 Formuje se signální komplex pomocí různých 

modulárních vazebných domén

 Některé intracelulární signální proteiny fungují jako 

molekulární spínače
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Hlavní třídy receptorů

Napětím řízené

Ligandem řízené

Kanály jsou otvírány různými mechanismy
 k otevření kanálu je potřeba energie

Bind ligand

Phosphorylate

Dephosphorylate

Change 
membrane 
potential

Stretch

Cytoskeleton

Napínáním/tlakem řízené

Fosforylací řízené
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 u ligandem řízených 

kanálů fosforylace 

usnadňuje jejich otvírání

Regulace propustnosti 
kanálu fosforylací

 u napěťově řízených 

kanálů fosforylace obvykle 

zvyšuje pravděpodobnost 

otevřeného stavu

Kanál 
v klidovém 
stavu

Vazba endogenního 

agonisty

(neurotransmiteru)

otvírá kanál

Vazba

reverzibilního

antagonisty (léku) 

blokuje působení

neurotransmiteru

na určitou dobu

Vazba
ireverzibilního
antagonisty (jedu) 
blokuje působení
neurotransmiteru
na dlouhou dobu

- funkce někdy 
může být obnovena 
až po syntéze 
nových kanálů

neurotransmiter

reverzibilní antagonista

ireverzibilní antagonista

Regulace iontových kanálů agonisty
a antagonisty
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neurotransmitter

cotransmitter 
(regulator)

Další regulace 
iontového kanálu

Další vazebná místa na 

kanálu mohou interagovat 

s endogenními ligandy

(kotransmitery) nebo

exogenními látkami a 

usnadňovat nebo bránit 

otvírání kanálu

Iontové kanály řízené
extracelulárními ligandy

• Nikotinové ACh (sval):  2 (embryonální), 2

(maturované)

• Nikotinové ACh (neuronální): (2-10), (2-4)

• Glutamátové: NMDA, kainátové, AMPA

• P2X (ATP)

• 5-HT3

• GABAA (& GABAC): (1-6), (1-4),  (1-4), , , (1-3)

• Glycinové

• Histaminové
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Iontové kanály řízené
intracelulárními ligandy

• Leukotrieny C4 řízené Ca2+

• Ryanodinové receptory Ca2+

• IP3 řízené Ca2+

• IP4 řízené Ca2+

• Ca2+ řízené K+

• Ca2+ řízené neselektivní 

kationtové

• Ca2+ řízené Cl–

• cAMP kationtové

• cGMP kationtové

• cAMP Cl–

• ATP Cl–

• Objemem 

regulované Cl–

• Arachidonovou 

kys. aktivované K+

• Na+ řízené K+

Ligandem gřízené iontové kanály

Obecná struktura

Pět glykoproteinových podjednotek

prochází buněčnou membránou

Posel

Receptor

INDUKOVANÁ

ZMĚNA

‘GATING’

(kanál se

otvírá)

Kationtové kanály pro K+, Na+, Ca2+ (např. nikotinové) = excitační

Aniontové kanály pro Cl- (např. GABAA) = inhibiční

Vazebné místo

Buněčná

membrána

Buněčná

membrána
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Neurotransmiter

se váže

Indukovaná

změna

‘Dominový

efekt’

Rotace 2TM oblastí

každé podjednotky

Otevřeno

Iontový tok

TM2 TM2

TM2

TM2

TM2

Příčný pohled

na TM2 

podjednotky

Zavřeno

Buněčná

membrána

TM2TM2

TM2

TM2

TM2

TM2 TM2

Otvírání ligandem řízených kanálů

III.   Superrodina kanálů řízených ATP 
(P2X receptory, purinergní)
– trimery složené ze tří podjednotek,

každá s 2 transmembránovými segmenty 
a velkou extracelulární smyčkou

Vazba ligandu  otevření kanálu umožňující rychlý tok iontů 
podle jejich koncentračního gradientu

Tři rodiny ligandem řízených kanálů
I.   Cys-loop superrodina kanálů

(nicotinové ACh, 5-HT3, GABAA & GABAC, aniontové glutamátové, 
glycinové, histaminové a Zn2+-aktivované receptory)
– pentamery složené z několika typů příbuzných podjednotek, 

každá se 4 transmembránovými segmenty 

II.   Superrodina glutamátových kationtových kanálů 
(NMDA, kainatové, AMPA receptory)
– tetramery složené ze dvou odlišných typů blízce    

příbuzných podjednotek, 
každá s 3 transmembránovými segmenty 
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Detailní struktura Cys-loop kanálů

Proteinové

podjednotky

Transmembránové

oblasti

TM2 každé proteinové podjednotky ohraničují centrální pór

TM4

TM4TM4

TM3

TM3

TM3

TM3

TM3 TM2

TM2

TM2TM2

TM2

TM1

TM1

TM1

TM1

TM1

TM4 TM4

Struktura 4-TM receptorových
podjednotek Cys-loop kanálů

Extracelulární smyčka

Intracelulární

smyčka
Variabilní smyčka

Neurotransmiterové vazebné místo

4  transmembranové (TM) oblasti 
(hydrofóbní)

NH2

COOH

TM1 TM2 TM4TM3
Buněčná

membrána
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Nikotinový receptor Glycinový receptor

Příčný pohled

Dvě vazebná místa pro ligandy

hlavně na -podjednotkách











Iontový

kanál

2x , , , 

podjednotky

Buněčná

membrána









Vazebná

místa

3x , 2x  

podjednotky







Vazebná

místa

Tři vazebná místa pro ligandy

na  podjednotkách











Iontový

kanál

Buněčná

membrána

 Zavřený stav
- velké zbytky mohou uzavřít kanál vytvořením těsného hydrofóbního kroužku

 Otevřený stav 
- vazba ACh vyvolá alosterickou rotaci helixů procházejících membránou,  

malé polární zbytky napřímí pór a umožní průtok Na+ a K+

Mechanismus otvírání kanálu
- proměňující se hřbety malých polárních nebo neutrálních zbytků
a velkých nepolárních zbytků
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Ionotropní a metabotropní GABA receptory

Ionotropic: GABAA & GABAC

 aniontový kanál (Cl-)

 multi-podjednotkový komplex 

(pentamer)

 cíl pro mnoho látek a léků

Metabotropní: GABAB

 spřažené s G-proteinem

GABA  hlavní inhibiční transmiter v dospělém mozku

GABAA receptor

a jeho vazebná 

místa

Vliv benzodiazepinů a barbiturátů na GABA receptory

 Benzodiazepiny (anxiolytika) – zvyšují frekvenci otvírání kanálu,
ale nemění vodivost nebo dobu otevření

 Barbituráty - prodlužují dobu otevření kanálu
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Glycinový receptor – pentamer z  a  podjednotek

 Gephyrin – protein ukotvující glycinový receptor k submembránovému
cytoskeletu postsynyptické denzity

- převážně v míše a mozkovém kmeni

Glycinové receptory

• Glycin: inhibiční neurotransmiter

– působí větší propustnost postsynaptické membrány pro Cl-

 hyperpolarizuje membránu

Strychnin – antagonista glycinových 
receptorů (alkaloid)

- váže se k receptoru bez otvírání Cl- kanálu
(tedy inhibuje inhibici)

 míšní hyperexcitabilita

Strychnos nux-vomica
(Kulčiba dávivá)

Glutamátové receptory

Dva typy glutamátových receptorů

1. Ionotropní
 NMDA (N-methyl-D-aspartate)

 AMPA (-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionová   

kyselina)

 Kainatové (kainate)

2. Metabotropní (8)

Glutamát

 hlavní excitační neurotransmiter v CNS
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 NMDA receptor (podjednotky: 8 isoforem NR1, 2 isoformy NR2)

– specializovaný ionotropní glutamátový receptor propustný pro 

Ca2+ (také Na+ a K+), blokován Mg2+ ionty

– několik vazebných míst, selektivně blokován APV 

(2-amino-5-fosfonovalerová kyselina)

 AMPA receptor (4 podjednotky: GluR1, GluR2, GluR3, GluR4)

– propustný pro Na+ a K+, 

- stimulovaný AMPA a blokovaný CNQX (6-cyano-7-

nitroquinoxalin-2,3-dion)

– nejběžnější glutamátový receptor

 Kainatový receptor (5 podjednotek: GluR5, GluR6, GluR7, KA1, KA2)

– propustný pro Na+ a K+, 

- stimulovaný kainátem a blokovaný CNQX

- omezená distribuce

Ionotropní glutamátové receptory

Schema NMDA receptoru
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NMDA receptor Non-NMDA receptor

NMDA a 

non-NMDA 

receptory

 vstup Ca2+ přes NMDA receptory

… mrtvice, degenerativní onemocnění

Glutamátová excitotoxicita

Přebytek glutamátu 

- otékání a praskání neuronů

(vtahují vodu se vstupujícími 

kationty)

 zvýšená hladina Ca2+

- poškození mitochondrií

- volné radikály
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5-HT3 receptor

 většinou v presynaptických 

oblastech nervového zakončení 

– modulují uvolnění NT

(např. DA, ACh, GABA, 

substance P, serotonin)

 podíl na senzorickém přenosu

regulace autonomních funkcí

integrace reflexu zvracení

zpracování bolestivých vjemů

kontrola úzkosti

 Serotoninem (5-HT) řízené kanály  
propustné pro Na+, K+

P2X (purinergní) receptory

 iontové kanály řízené GTP

- propustné pro Na+, K+ a 
(v různém rozsahu) Ca2+

 specifická molekulární    

stavba

– dvě transmembránové domény

 tři podjednotky

(homo- nebo heteromery)

 široká distribuce 

- role při svalové kontrakci 
neuronální excitabilitě, 
chronické bolesti
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Segment 

interagující

s G-proteiny

Vazebné místo pro signál 

Receptory spřažené s G-proteiny
- membránová topologie

 receptory   

serpentínové

7-TM

(7-transmembránové)

 trimerní G-protein 

funguje jako spínač

– jestliže je navázano 

GDP, G-protein je

inaktivní

C

N

Příklady GPCRs

 Acetylcholinové muskarinové: M1 – M5

 Adrenergní: 1, 2, 1, 2, 3

 Dopaminové: D1-D5

 Serotoninové: 5-HT1,2,4,5,6,7

 Opioidní: , , 

 Kanabinoidní: CB1, CB2

 GABAergní: GABAB

 Glutamátové: mGluR1 – mGluR8

 Purinergní: P1 (adenosinové: A1-A3)
P2 (P2Y)

 Sekretinové, glukagonové, VIP
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Vypínací mechanismy signalizace
- desensitizace přenosu signálu

Životní cyklus GPCRs

Clathrin-coated

pit
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 Čich – receptory čichového epitelu váží odoranty (olfaktorické receptory) 

a feromony (vomeronasální receptory)

 Zrak – opsíny užívají fotoisomerizační reakce k převodu elektromagnetického

záření do buněčných signálů; rodopsin využívá k tomuto účelu konverzi   

11-cis-retinalu na all-trans-retinal

 Přenos v autonomním nervovém systému – sympatický a parasympatický

nervový systém je regulován drahami GPCR; tyto systémy jsou odpovědné 

za kontrolu mnoha automatických funkcí těla, jako např. krevní tlak, 

srdeční tep a trávicí procesy

 Regulace chování a nálad – receptory v savčím mozku  vážou různé 

neurotransmitery, včetně serotoninu a dopaminu

 Regulace aktivity imunitního systému a zánětu – chemokinové

receptory vážou ligandy zprostředkující komunikaci mezi buňkami

imunitního systému; histaminové receptory vážou mediátory

zánětu a zapojují cílové buňky do zánětové odpovědi

Funkce GPCRs

Více než 1/3 savčích signálních drah závisí
na heterotrimerních G-proteinech
 > 1000 GPCRs  20 G, 5 G a 12 G
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Heterotrimerní G-proteiny

  a  podjednotky

jsou obvykle ukotveny 

k membráně

kovalentně 

navázanými mastnými

kyselinami

Podjednotky: ,, 

  podjednotka váže

guaninové nukleotidy

(GDP nebo GTP)

 Komplex hormon–receptor 
interaguje s G-protein a
otvírá nukleotidové
vazebné místo, takže GDP 
se může uvolnit a GTP se 
může navázat







Aktivační cyklus heterotrimerních G-proteinů

- úloha RGS jako proteinů aktivujících 
GTPasovou aktivitu  podjednotek

GTP

Agonist






RGS






GDP 




GTP


RGS

Effector

regulationGDP

GTP

Pi
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Transmembránová signalizace řízená G-proteiny

Klasifikace hetrotrimerních G-proteinů
Gs GsL, GsS AC , Ca2+ kanál 

Golf Na+ kanál 

Gi/o Gi1, Gi2, Gi3 AC I, III, V, VI 

Go1, Go2 K+ kanál , Ca2+ kanál 

Gt1, Gt2 PLC , PLA2 

Ggust cGMP-fosfodiesterasa 

Gz

Gq/11 Gq, G11 PLC 

G14, G15, G16

G G 1-5, G 1-12 AC II, IV, VII , AC I, VIII 

PLC , PLA2 , PI3K 

K+ kanál 

MAPK 

G12/13 G12, G13 RhoGEF, RasGAP
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Syntéza a 

degradace

cAMP

Adenylylcyklasa & cAMP

 cAMP – univerzální signální

molekula v živých

organismech

G-proteiny regulovaná kaskáda cAMP
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G-proteiny regulovaná signalizace fosfolipasy C




PLCGq/11

R

Fosfatidylinositol

4,5-bisfosfát (PIP2)

Diacylglycerol (DAG) Inositol 1,4,5-trisfosfát (IP3)

PROTEIN KINASA C

Mitogeny aktivovaná

dráha PKC

R

Ca2+

Ca2+

ER
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