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Predhovor 

 

Motiváciou k napísaniu týchto skrípt bolo poskytnúť študentom jednoduchý ucelený text 

popisujúci biochemické mechanizmy prenosu informácií medzi bunkami jednotlivých 

orgánov v ľudskom organizme. Snažili sme sa doplniť dostupný študijný materiál z lekárskej 

biochémie o molekulovú podstatu fungovania vegetatívneho nervového systému spôsobom 

vhodným pre študentov lekárskych smerov, ako aj pre študentov ostatných príbuzných 

prírodovedných odborov. Našim cieľom bolo priblížiť komplikovanú ale zároveň dokonalú 

a presnú komunikáciu buniek nervového systému pomocou neurotransmiterov – 

nízkomolekulových prenášačov informácií o zmene vonkajšieho alebo vnútorného prostredia, 

ktoré následne zabezpečia zodpovedajúcu a vhodnú odpoveď organizmu na konkrétnu 

situáciu. Hlavná časť skrípt je venovaná neurotransmiterom autonómneho nervového 

systému, ktorý riadi činnosť vnútorných orgánov. Súčasťou učebného textu je aj kapitola 

o všeobecných mechanizmoch prenosu informácii do buniek prostredníctvom signálnych 

molekúl, ako aj syntéze a funkcii plynných neuromodulátorov v organizme. 

Veríme, že mnohým študentom tieto kapitoly pomôžu k lepšiemu pochopeniu 

fyziologických procesov prebiehajúcich v ľudskom tele a zároveň lepšie porozumejú 

biochemickým mechanizmom prenosu nervového vzruchu a úlohe neurotransmiterov. 

 

Ďurfinová Monika 
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1 

Bunková signalizácia, typy receptorov pre signálne molekuly 

 

U vyšších organizmov je nutná koordinácia parametrov homeostázy a preto sa vyvinula 

kooperácia funkcií jednotlivých orgánov. Na to je ale potrebné, aby jednotlivé orgány medzi 

sebou komunikovali. Táto komunikácia  je zabezpečovaná prostredníctvom  tzv. signálnych 

molekúl. Signálne molekuly môžu byť látky uvoľnené do krvného riečiska, teda hormóny, 

alebo látky uvoľnené do synaptickej štrbiny, neuromediátory. Podľa toho môžeme rozlišovať 

reguláciu humorálnu a nervovú. Veľmi často tieto systémy spolu kooperujú, a teda neurálna 

odpoveď na určitú zmenenú situáciu v organizme je podporená aj hormonálne. Signálne 

molekuly sú produkované v bunkách špecializovaných orgánov (endokrinné žľazy), resp. 

v bunkách CNS (hypotalamus, hypofýza). Tieto hormóny a neurotransmitery následne 

regulujú funkciu orgánov vzdialených od miesta ich tvorby. Existujú však aj tzv. tkanivové 

hormóny, ktoré modulujú účinky mnohých signálnych molekúl, ale len v blízkosti miesta ich 

vzniku. Do tejto skupiny patria zlúčeniny triedy eikozanoidov, ktoré regulujú procesy 

ovplyvnením funkcie okolitých buniek – parakrinne, alebo priamo bunku, ktorá uvedenú látku 

tvorí – autokrinne. Účinky signálnych molekúl sú selektívne a orgánovo špecifické. 

Selektivita účinku spočíva v tom, že ovplyvnený môže byť len orgán, ktorý má pre danú 

signálnu molekulu receptor. Orgánová špecificita účinku znamená, že rovnaký hormón po 

väzbe na rovnaký typ receptora na dvoch rôznych orgánoch má mechanizmus účinku 

rovnaký, ale vyvolá rôznu metabolickú, resp. funkčnú odpoveď na podnet podmienenú 

charakteristikami daného orgánu (glukagón v hepatocytoch aktivuje glukoneogenézu, ale 

v adipocytoch lipolýzu). 

Signálne molekuly môžu mať rôznu chemickú podstatu a z toho následne vyplýva aj 

mechanizmus ich účinku na cieľové orgány. Signálne molekuly, ktoré sú lipofilné (zvyčajne 

steroidného charakteru), môžu prechádzať plazmatickou membránou a väčšina ich receptorov 

sa nachádza intracelulárne – v cytoplazme alebo jadre bunky. Pre hydrofilné signálne 

molekuly (aminokyselinovej povahy, proteohormóny) sa receptory nachádzajú v plazmatickej 

membráne a aktiváciou takýchto receptorov je následne vyvolaná určitá zmena v cytoplazme 

bunky, ktorá vedie k danému efektu. 
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1.1  Vnútrobunkové receptory, 

       molekulový mechanizmus účinku lipofilných signálnych molekúl 

 

Medzi lipofilné signálne molekuly patria hlavne hormóny steroidnej povahy – 

glukokortikoidy, mineralokortikoidy, vitamín D, kyselina retinová, ale aj hormóny štítnej 

žľazy. Tento typ hormónov sa v endokrinných žľazách nesyntetizuje do zásoby. Ich tvorba 

prebieha z nahromadených prekurzorov. K ich vyplaveniu do krvi dochádza až ako odpoveď 

na zmenu podmienok, alebo zmenu situácie v organizme. Tento typ signálnych molekúl má 

rovnaký mechanizmus účinku v cieľových bunkách, ktorý je vyvolaný väzbou na 

intracelulárne receptory.  Tieto sa môžu nachádzať v cytoplazme (steroidy), resp. v jadre 

bunky (retinoidy, vitamín D, tyroxín). Po väzbe hormónu na väzbové miesto na receptore 

dochádza ku konformačnej zmene na receptore, výsledkom ktorej je uvoľnenie alebo 

naviazanie regulačných bielkovín z receptora. Tieto regulačné proteíny patria do skupiny 

„heat-shock“ proteínov a vystupujú ako chaperóny. Chaperóny sú pomocné proteíny 

udržiavajúce potrebné priestorové usporiadanie proteínov v bunke, umožňujú vzájomné 

interakcie proteínov, ochraňujú proteíny pred agregáciou, umožňujú transport cez membrány. 

V prípade aktivácie intracelulárnych receptorov tieto pomocné proteíny zabezpečujú 

dimerizáciu komplexu hormón-receptor a umožňujú jeho transport do jadra cez jadrovú 

membránu. Následne sa tento dimér viaže na špecifickú časť DNA v oblasti promótora 

a spustí sa expresia príslušného génu. Oblasť DNA, na ktorú sa viažu transkripčné faktory 

aktivované hormónmi sa všeobecne označuje ako oblasť hormonálnej odpovede („hormon 

responsive element“ HRE). Výsledným efektom väzby komplexu hormón-receptor na HRE je 

tvorba nových proteínov v bunke, ktorá predstavuje odpoveď na vyvolávajúci signál. Známe 

sú napr. účinky kortizolu v hepatocytoch. Pri dlhotrvajúcej hypoglykémii dochádza k indukcii 

expresie génov pre enzýmy glukoneogenézy, čím sa zvýši aktivita tejto metabolickej dráhy. 

Rovnakým mechanizmom účinkuje aldosterón v bunkách distálnych tubulov nefrónu, kde sa 

indukciou génovej expresie zvýši tvorba a tým aj aktivita Na+/K+-ATPázy zodpovednej za 

zvýšený návrat sodíka z filtrátu do krvi. 
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1.2  Membránové receptory, 

       molekulový mechanizmus účinku hydrofilných signálnych molekúl 

 

Hydrofilné signálne molekuly majú polárny charakter, neprechádzajú cez plazmatickú 

membránu. Do tejto skupiny signálnych molekúl patria deriváty aminokyselín (napr. 

adrenalín, noradrenalín, dopamín), acetylcholín alebo proteohormóny (napr. glukagón, 

inzulín, angiotenzín, vazopresín). Zvyčajne sa neustále syntetizujú v endokrinných, resp. 

nervových bunkách a skladujú sa v sekrečných vezikulách. Vyplavenie z týchto sekrečných 

vezikúl je vyvolané určitým špecifickým podnetom – napr. inzulín sa vyplavuje pri 

hyperglykémii, glukagón hypoglykémii, noradrenalín a adrenalín v strese, vazopresín 

(antidiuretický hormón) pri hyperosmolarite séra. Ich receptory sú lokalizované 

v plazmatickej membráne cieľových buniek. Po väzbe hormónu na receptor sa privedený 

signál určitým spôsobom „presúva“ do bunky. V bunke nastáva zmena, ktorá vyvolá efekt na 

daný podnet. V princípe rozlišujeme tri typy membránových receptorov podľa toho, akým 

mechanizmom je v bunke navodený príslušný efekt: 

1. receptory spojené s iónovým kanálom, kde je efekt na podnet vyvolaný zmenou 

koncentrácie konkrétnych iónov v bunke, 

2. katalytické receptory, kedy efekt vyvolá enzýmová aktivita samotného receptora, 

alebo enzým asociovaný s receptorom, 

3. receptory, ktorých aktivácia vyvolá v bunke tvorbu „druhého posla“, čím sa 

zabezpečí odpoveď bunky na vyvolávajúci podnet. 

 

1.2.1  Receptory spojené s iónovým kanálom 

Ak je receptor pre signálnu molekulu iónovým kanálom, v neaktívnom stave (bez väzby 

hormónu) je tento kanál zatvorený a nedochádza k presunu iónov. Následne po väzbe 

hormónu nastáva konformačná zmena receptora, ktorá vedie k otvoreniu kanálu selektívneho 

pre konkrétne ióny. Presunom iónov v smere koncentračného spádu sa zmení ich koncentrácia 

v bunke, čo vyvolá príslušný efekt sprostredkovaný signálnou molekulou: 

a) vzostup koncentrácie iónov sodíka v bunke vyvolá depolarizáciu membrány, 

b) vzostup iónov vápnika v bunke vedie ku kontrakcii, 

c) pokles iónov draslíka v bunke vyvolá hyperpolarizáciu membrány. 
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Príkladom takéhoto typu receptora je nikotínový receptor pre acetylcholín (kapitola 

6.2.1), ktorým sa po aktivácii a otvorení presúvajú ióny sodíka do bunky. Vzostup sodíka 

v bunke vyvolá depolarizáciu a príslušný efekt. 

 

1.2.2  Katalytické receptory 

Katalytické receptory sú membránové proteíny, ktorých intracelulárna doména vykazuje 

enzýmovú aktivitu, alebo je asociovaná s enzýmovou aktivitou. Najčastejšie ide o aktivitu 

proteín tyrozínkinázy. Enzým katalyzuje reakciu prenosu fosfátovej skupiny z ATP na 

tyrozínové zvyšky proteínového substrátu. Rozlišujeme dva typy tyrozínových kináz: 

transmembránový receptor s tyrozínkinázovou aktivitou a ne-receptorové tyrozínkinázy. Po 

väzbe hormónu na membránový receptor s tyrozínkinázovou aktivitou dochádza k fosforylácii 

tyrozínových zvyškov najskôr na samotnom receptore a následne na intracelulárnom 

proteínovom substráte, ktorý zabezpečí metabolickú alebo funkčnú odpoveď na hormonálny 

signál. Príkladom takéhoto receptora je receptor pre inzulín. Intracelulárnym substrátom, 

ktorý je v cytoplazme bunky fosforylovaný na tyrozínových zvyškoch a zabezpečí 

„distribúciu“ privedeného signálu v bunke, je substrát pre inzulínový receptor (IRS). 

Výsledkom aktivácie receptorov pre inzulín je stimulácia anabolických metabolických dráh, 

napr. syntéza glykogénu v pečeni a vo svaloch, lipidov v pečeni a tukovom tkanive, 

cholesterolu v pečeni.  Aby bol zabezpečený aj dostatočný prísun substrátov (glukózy) do 

buniek tkanív ako kostrový sval, tukové tkanivo alebo myokard, po väzbe inzulínu na receptor 

dochádza k inkorporácii glukózových transportérov z cytosolových vezikúl do plazmatickej 

membrány a teda vstupu glukózy z krvi do buniek. Ďalším typom receptorov 

s tyrozínkinázovou aktivitou sú receptory pre cytokíny, interferóny, rastové faktory, 

prolaktín, ktoré nemajú intracelulárnu tyrozínkinázovú doménu, ale sú asociované 

s Janusovými tyrozínovými kinázami (JAK). Aktivované JAK fosforylujú intracelulárny 

koniec receptora, s ktorým sú asociované. V týchto miestach dôjde následne k „napojeniu“ 

cytoplazmatických transkripčných faktorov – Signálnych Transducerov a Aktivátorov 

Transkripcie (STAT). Dochádza k ich fosforylácii, následne k presunu do jadra, väzbe na 

DNA a ovplyvneniu génovej expresie. Inhibítory Janusových kináz sú dôležitými 

terapeutickými agensami pri liečbe nádorových, zápalových či autoimunitných ochorení. 

Medzi katalytické receptory patria aj receptory s aktivitou guanylátcyklázy. Takýto typ 

receptora má napr. Atrialny Nátriuretický Peptid (ANP), ktorého tvorba je v organizme 

aktivovaná vazokonstrikčne pôsobiacimi látkami ako ochrana pred poruchou homeostázy 
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elektrolytov a preťažením myokardu. Po väzbe ANP na receptory s guanylátcyklázovou 

aktivitou dochádza k syntéze cGMP z GTP. Vzostup cGMP v bunkách proximálnych tubulov 

nefrónu inhibuje vstup Na+ cez apikálnu časť membrány do tubulárnej bunky zatvorením 

cGMP-závislého kanálu pre sodík a inhibuje Na+/K+-ATPázu na bazolaterálnej strane čím sa 

znižuje návrat sodíka do krvi. Týmito účinkami zabezpečuje ANP nátriuretický a diuretický 

efekt. Receptory pre ANP sa nachádzajú aj na bunkách kôry nadobličky, ich aktiváciou sa 

zastaví tvorba a uvoľnenie aldosterónu do krvi. 

 

1.2.3  Receptory spojené s tvorbou druhých posloch 

Tretia skupina membránových receptorov je najviac zastúpenou v organizme. 

Predstavuje receptory spriahnuté s G-proteínmi, ktoré následne v membráne ovplyvnia 

enzýmovú aktivitu zodpovednú za tvorbu tzv. „druhých poslov“ v bunke. Podľa špecifickej  

α-podjednotky v G-proteíne môže byť odpoveď bunky na hormonálny stimul zabezpečená 

prostredníctvom ovplyvnenia aktivity adenylátcyklázy alebo fosfolipázy C. 

Ak je receptor asociovaný s Gs proteínom, jeho α-podjednotka po aktivácii receptora 

a následne Gs proteínu stimuluje adenylátcyklázu (AC). Táto syntetizuje druhého posla – 

cyklický adenozínmonofosfát (cAMP) z ATP. cAMP následne väzbou aktivuje cAMP-závislú 

proteínkinázu (PKA), ktorá fosforyluje cieľové proteíny, čím sa zabezpečí metabolická, resp. 

funkčná odpoveď na stimul (obrázok 1). 

Receptor spriahnutý s Gs proteínom je napr. receptor pre glukagón. Po jeho aktivácii 

a následnej tvorbe cAMP ako druhého posla dochádza k aktivácii katabolických 

metabolických dráh, napr. v hepatocytoch k aktivácii degradácie glykogénu, inhibícii 

glykolýzy a tým aktivácii glukoneogenézy, v adipocytoch k lipolýze. Rovnaký mechanizmus 

účinku, cez Gs proteíny, majú aj katecholamíny väzbou na -adrenergné receptory (kapitola 

7.2.2), ktoré sa nachádzajú napr. na adipocytoch, kde sa aktivuje lipolýza, na bunkách 

kostrového svalu, kde sa aktivuje degradácia glykogénu, na myokarde, kde sa zvyšuje činnosť 

srdca, na bronchoch, kde nastáva dilatácia. Rovnakým mechanizmom, cez Gs proteíny, 

zabezpečuje napr. antidiuretický hormón (V2 receptory) spätnú resorpciu vody cez zberné 

kanáliky nefrónu, parathormón zvyšuje kalcémiu, kalcitonín kalcémiu znižuje, ACTH 

zabezpečuje sekréciu glukokortikoidov a mineralokortikoidov z kôry nadobličiek, TSH 

sekréciu hormónov štítnej žľazy a ďalšie. 
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Obrázok 1: Mechanizmus účinku informačných molekúl prostredníctvom aktivácie adenylátcyklázovej kaskády. 

H – hormón alebo neurotransmiter, AC – adenylátcykláza, R – regulačná podjednotka proteínkinázy A,  

C – katalytická podjednotka  proteínkinázy A 

 

Ak je receptor asociovaný s Gi proteínom, jeho α-podjednotka inhibuje adenylátcyklázu 

a teda cAMP sa netvorí.  Nízka hladina cAMP znamená neaktívnu PKA a nefosforylované jej 

cieľové proteíny. Medzi receptory spriahnuté s Gi proteínom patria muskarínové cholinergné 

receptory M2, M4 (kapitola 6.2.2), adrenergné α2 receptory (kapitola 7.2.1). 

Po väzbe signálnej molekuly na receptor asociovaný s Gq (Gp) proteínom dochádza 

k aktivácii fosfolipázy C v plazmatickej membráne (obrázok 2), ktorá následne katalyzuje 

tvorbu inozitoltrisfosfátu (IP3) a diacylglycerolu (DAG) z fosfatidylinozitolbisfosfátu (PIP2). 

Obe vytvorené zlúčeniny (IP3 a DAG) sú „druhé posly“ zabezpečujúce v bunke odpoveď na 

prijatý signál. IP3 zabezpečí otvorenie iónových kanálov pre vápnik v membráne hladkého 

endoplazmatického retikula (ER), následkom čoho sa presúvajú ióny Ca2+ v smere 

koncentračného spádu z ER do cytoplazmy. Za fyziologických podmienok je koncentrácia 

Ca2+ iónov v bunke (intracelulárne) veľmi nízka: 10-7-10-8 mol/l a mimo bunku 

(extracelulárne): rádovo 10-3 mol/l. Vzostup koncentrácie vápnika v cytoplazme bunky má 

preto vždy výrazný efekt, či už metabolický alebo funkčný. Väzbou vápnika na vápnik-

vyväzujúce proteíny, napr. kalmodulín vzniká komplex vápnika s kalmodulínom, ktorý sa 
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viaže na kalcium/kalmodulín dependentné proteínkinázy, čím ich aktivuje. Tieto fosforylujú 

cieľové proteínové substráty a nastáva metabolická resp. funkčná odpoveď v danej bunke. 

DAG aktivuje spoločne s iónmi vápnika proteínkinázu C, ktorá sa podieľa hlavne na regulácii 

membránových procesov. 

Medzi receptory s Gq proteínmi patria cholinergné muskarínové receptory M1, M3, M5 

(kapitola 6.2.2) alebo adrenergné α1 receptory (kapitola 7.2.1). Rovnako aj V1 receptory pre 

vazopresín v stene arteriol, ktorých aktivácia vedie k vazokonstrikcii. Rovnakým 

mechanizmom angiotenzín II vyvoláva kontrakciu hladkej svaloviny ciev, aktivuje tvorbu 

a vyplavenie aldosterónu z buniek kôry nadobličky, čím sa v osi renín-angiotenzín-aldosterón 

podieľa na regulácii koncentrácie sodíka v kapilárach, objemu cirkulujúcej tekutiny a tým 

krvného tlaku. 

 

 
Obrázok 2: Mechanizmus účinku informačných molekúl prostredníctvom aktivácie fosfatidylinozitolovej kaskády. 

H – hormón alebo neurotransmiter, PLC – fosfolipáza C, CaM – kalmodulín,  

ER – endoplazmatické retikulum 
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2 

Nervový systém človeka 

 

Nervový systém je sústava, ktorá riadi funkcie ľudského tela a zabezpečuje funkčnú 

jednotu celého organizmu. Zmyslové receptory zachytávajú zmeny vonkajšieho alebo 

vnútorného prostredia organizmu. Tieto informácie sú v podobe šíriaceho sa vzruchu vedené 

zo zmyslových receptorov senzorickými neurónmi do centrálnej nervovej sústavy, kde sa 

spracovávajú. Spracovaný signál sa vedie motorickými neurónmi k jednotlivým výkonným 

orgánom, kde nastane odpoveď na daný podnet. 

Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou nervového tkaniva je nervová bunka neurón 

(obrázok 3). Tvorí ho telo nervovej bunky, z ktorého odstupujú jemné cytoplazmatické 

výbežky – nervové vlákna. Početné krátke výbežky sa označujú ako dendrity a privádzajú 

informácie smerom k telu nervovej bunky. Axón je spravidla najdlhším výbežkom, ktorý 

vedie informácie z nervovej bunky k ďalším bunkám. 

 

 

Obrázok 3: 3-D štruktúra nervovej bunky – neurónu. 

 

telo neurónu 

dendrity 

axón 
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Jednotlivé neuróny sú prostredníctvom výbežkov pospájané do neurónových sietí 

rozprestierajúcich sa v každom orgáne a časti ľudského tela. Membrána nervových buniek je 

polarizovaná, pri podráždení sa táto polarita mení. Väčšina axónov je obalená myelínovou 

pošvou. Rýchlosť vedenia signálu nervovými vláknami obalenými myelínom je vyššia ako 

vláknami bez myelínového obalu. 

Miesto kontaktu neurónu s ďalším neurónom sa nazýva synapsa. Prostredníctvom nej sa 

nervový impulz šíriaci po vlákne jedného neurónu prenáša na druhý neurón. Nervový systém 

človeka tvorí asi 25 miliárd nervových buniek. Zatiaľ sa preferuje informácia, že počet 

nervových buniek v organizme je konštantný – nové bunky nevznikajú, vytvárať sa však 

môžu nové synaptické spojenia. 

 

2.1  Organizácia nervového systému človeka 

Nervový systém človeka sa rozdeľuje na centrálny nervový systém a periférny nervový systém. 

Mozog a miecha vytvárajú centrálny nervový systém (CNS). Jeho úlohou je riadiť 

funkcie organizmu a prispôsobovať ich jeho okamžitým potrebám a nárokom. CNS 

koordinuje súčinnosť jednotlivých systémov (srdcovo-cievny, dýchací, tráviaci a pod.) 

a integruje funkcie organizmu ako celku. Najjednoduchšia úroveň regulácie je vo forme 

miechových reflexov, kde riadiace centrum tvorí iba jedna synapsa (monosynaptické reflexy). 

Najvyššiu úroveň riadenia zabezpečuje mozgová kôra, kde sa na spracovaní informácie 

a tvorbe odpovede zúčastňuje veľký počet interneurónov. 

Periférny nervový systém tvoria spinálne nervy vystupujúce z miechy a hlavové nervy 

vystupujúce z mozgu. Podľa funkcie sa delia na aferentné (senzorické) neuróny, ktoré vedú 

vzruchy zo zmyslových receptorov do CNS a eferentné (motorické) neuróny vedúce vzruchy 

z CNS do výkonných orgánov (efektorov), ktorými sú svaly a žľazy. Somatické motorické 

neuróny prenášajú vzruchy do priečne pruhovaného (kostrového) svalstva a zabezpečujú 

reflexné i vôľou riadené pohyby. Autonómne (vegetatívne) motorické neuróny inervujú 

hladké svaly (orgány tráviacej sústavy, dolných dýchacích ciest, močový mechúr a močové 

cesty, cievy, oko), srdcový sval a žľazy s vnútorným i vonkajším vylučovaním (potné, slzné, 

tráviace, nadobličky). 

Autonómny nervový systém zaisťuje riadenie „automatických“ funkcií, ktoré nie sú 

ovládané vôľou, ako látková premena, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému a pod. Vo 

významnej miere prispieva k udržiavaniu stálosti vnútorného prostredia (homeostázy). 
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3 

Mechanizmus vzniku a prenosu nervového vzruchu 

 

3.1  Vznik membránového potenciálu 

Aby nervový systém mohol regulovať činnosť organizmu musí byť schopný prijať, 

prenášať a spracovávať prijaté informácie. Podstatou funkcie nervového systému sú zmeny 

membránového potenciálu nervových buniek, ktoré vznikajú pri ich podráždení podnetom. 

Neuróny, podobne ako aj iné bunky v organizme, sú od okolitého prostredia ohraničené 

bunkovou membránou. Táto je polopriepustná, takže ňou môžu prechádzať niektoré malé 

molekuly a lipofilné látky. Prechod iónov cez bunkovú membránu je umožnený prítomnosťou 

iónových kanálov. Ióny sa snažia prestupovať cez membránu a dosiahnuť tak svoj 

rovnovážny stav. 

Membrána nie je rovnako priepustná pre všetky ióny. Pre hlavné extracelulárne 

a intracelulárne ióny platí, že sodný katión má napr. väčší hydratačný obal ako draselný 

katión, takže cez membránu prechádza ťažšie. Dôsledkom rozdielnej priepustnosti membrány 

v pokoji pre ióny draslíka (K+), sodíka (Na+) a chloridových iónov (Cl-) (100:4:45%) je 

nerovnomerná distribúcia iónov extracelulárne a intracelulárne. Vnútrobunkové prostredie je 

typické vyššou koncentráciou draslíka (150 mmol/l), extracelulárne prostredie vyššou 

koncentráciou sodíka (145 mmol/l), vápnika (2,5 mmol/l) a chloridových iónov  

(100 mmol/l). V dôsledku nerovnomernej distribúcie iónov nervové vlákno aj v stave pokoja 

vykazuje medzi povrchom a vnútrom bunky určitý potenciálový rozdiel. 

Rovnovážny (pokojový) membránový potenciál sa definuje ako elektrický potenciálový 

rozdiel nameraný medzi dvomi stranami membrány potrebný na vyrovnanie koncentračného 

gradientu iónov tak, aby sa výsledný pasívny tok daných látok cez membránu rovnal nule 

a možno ho vypočítať z Nernstovej rovnice. 
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Pre ióny draslíka sa táto veličina vypočíta: 

 

 

 

kde R = plynová konštanta (8,314 J.mol-1.K-1) F = Faradayová konštanta (náboj jedného 

mólu elektrónov, asi 96 500 C.mol-1); T = termodynamická teplota bunky (293 K); z = náboj 

iónu (pre K+ je +1); [K+]extr. = koncentrácia iónov draslíka mimo bunky (4-5 mmol/l);  

[K+]intr. = koncentrácia iónov draslíka v bunke (150 mmol/l). 

Hlavným tvorcom pokojového membránového potenciálu sú ióny draslíka, pre ktoré je 

membrána najviac priepustná. Rovnovážny potenciál pre ióny draslíka vypočítaný 

z Nernstovej rovnice je -96mV. Pre ióny sodíka je táto hodnota +66mV a pre chloridové ióny 

je hodnota totožná s pokojovým membránovým potenciálom (-70mV). Výsledná hodnota 

pokojového membránového potenciálu je závislá od rovnovážnych potenciálov pre oba ióny 

(sodíka a draslíka), chloridové anióny veľkosť membránového potenciálu neovplyvňujú. 

Vznik pokojového membránového potenciálu ovplyvňuje najmä to, že: 

• priepustnosť iónov draslíka je asi 100-krát vyššia ako priepustnosť iónov sodíka 

(sodík má väčší hydratačný obal), 

• intracelulárne sa nachádzajú negatívne nabité proteíny, ktoré neprechádzajú cez 

bunkovú membránu, 

• pri udržiavaní iónov sodíka extracelulárne a draslíka intracelulárne Na+/K+-ATPáza 

vymieňa 3 Na+ za 2 K+. 

V pokojových podmienkach je na vnútornej strane bunkovej membrány negatívny náboj, 

oproti tomu na vonkajšej strane náboj pozitívny. Priemerná hodnota pokojového 

membránového potenciálu je -70 mV. Pokojový membránový potenciál je rozdielny 

v závislosti od typu bunky od -9 mV (erytrocyty) až po -100 mV (neuróny). 

Neuróny ako vzrušivé bunky sú schopné reagovať na podnet zmenou membránového 

potenciálu a viesť vzruch, teda tvoriť akčný potenciál a „podať“ ho v mieste synapsy ďalšej 

bunke. Nervové bunky sú dráždené podnetom, ktorý spôsobí zmenu membránového potenciálu. 

Týmto podnetom môže byť depolarizácia vyvolaná neurotransmiterom, mechanický stimul, 

alebo chemický podnet (napr. zvýšená osmolarita vonkajšieho prostredia). Aby bol podnet 
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účinný, musí svojou intenzitou presiahnuť určitý prah (prahový podnet) a trvať určitý čas. Iba 

v takomto prípade nastane vznik akčného potenciálu a ďalší prenos vzruchu. 

Ak podnet spôsobí na membráne nervového vlákna depolarizáciu (membránový 

potenciál sa stáva menej negatívnym) vyššiu ako 15mV, dosiahne sa tzv. prahový potenciál, 

vzniká akčný potenciál. Po dosiahnutí prahového potenciálu sa otvárajú napätím ovládané 

sodíkové kanály, čím sa priepustnosť membrány pre ióny sodíka (Na+) prudko zvyšuje. Ióny 

Na+ sa presúvajú v smere koncentračného spádu smerom do vnútra nervovej bunky a nastáva 

depolarizácia membrány, počas ktorej membránový potenciál nadobúda mierne pozitívne 

hodnoty. Sodíkové kanály sa rýchlo zatvárajú a následne sa otvoria draslíkové (K+) kanály 

(viac ako v podmienkach pokojového potenciálu). Zvyšuje sa permeabilita membrány pre 

ióny K+, ktoré prúdia smerom von z nervovej bunky. Nastáva repolarizácia membrány, 

návrat membránového potenciálu k pokojovej hodnote. Činnosťou Na+/K+-ATPázy sa 

obnovuje rovnováha iónov v intracelulárnom a extracelulárnom priestore. 

Akčný potenciál vznikne a zanikne v určitom minimálnom úseku membrány, ale súčasne 

vyvolá vznik akčného potenciálu na vedľajšom úseku membrány, čím sa akčný potenciál 

ďalej šíri pozdĺž nervového vlákna. Vedenie signálu myelinizovanými nervovými vláknami je 

rýchlejšie ako vláknami bez myelínového obalu. 

Nervové bunky potrebujú množstvo energie, keďže vedenie vzruchu a návrat do 

pokojového stavu spočíva v zmene a následnom obnovení nerovnomernej distribúcie iónov 

medzi extracelulárnym prostredím a bunkou. Aktívne transportné systémy – ATPázy, ktoré sa 

podieľajú na udržiavaní a obnove gradientu iónov, predstavujú energeticky náročný 

mechanizmus. Nervové bunky ľudského mozgu spotrebujú denne asi 100g glukózy za 

akejkoľvek situácie v organizme a asi 18% celkového množstva kyslíka prijatého 

organizmom. V prípade dlhodobo zníženej hladiny glukózy v krvi môže mozog časť 

energetických potrieb pokrývať oxidáciou ketolátok (asi 50%), v prípade obmedzeného 

prísunu kyslíka dokážu mozgové bunky prežívať maximálne 2-5 minút, následne začnú 

odumierať. Veľká spotreba energie nervovými bunkami nastáva hlavne: 

1. hydrolýzou ATP potrebného pre činnosť Na+/K+-ATPázy a Ca2+-ATPázy, ktoré 

neustále udržiavajú fyziologické zloženie extracelulárneho a intracelulárneho 

prostredia, 

2. proteosyntézou (spotreba ATP, GTP) spojenou s obnovou štruktúr nervovej bunky 

a obnovou enzýmov metabolických dráh, ale aj samotnej ATPázy, 

3. syntézou DNA. 
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3.1.1  Iónové kanály 

Kanály pre jednotlivé ióny sú zvyčajne (nie však vždy) špecifické pre jeden ión, ktorý sa 

ním transportuje. Transport iónov príslušným kanálom sa uskutočňuje vždy v smere 

koncentračného spádu pre uvedený ión (ide do prostredia, kde ho je menej). V princípe 

možno iónové kanály rozdeliť na 4 podtypy: 

1. napätím ovládané kanály („voltage-gated“), ktoré sa otvárajú pri istej hodnote 

membránového potenciálu, pri depolarizácii, alebo (menej často) hyperpolarizácii 

membrány. Majú rozhodujúcu funkciu pri vzniku a šírení zmien elektrického 

potenciálu pozdĺž bunkovej membrány, 

2. chemicky ovládané kanály, ktoré sú regulované naviazaním ligandu extracelulárne, 

resp. intracelulárne, zmenou pH, kovalentnou modifikáciou bielkoviny napr. 

fosforyláciou kanálu, 

3. mechanicky ovládané kanály, ktoré sa otvárajú pri natiahnutí alebo stlačení okolitej 

membrány. Takéto kanály sprostredkujú premenu mechanickej energie podnetu na 

elektrickú aktivitu v zmyslových orgánoch (napr. vnútorné ucho), 

4. kanály ovládané tepelnou energiou, alebo elektromagnetickým žiarením v oblasti 

viditeľného a polarizovaného svetla. Takýto typ kanálov sa nachádza u vysoko 

špecializovaných buniek, akými sú napr. receptory chladu a tepla. 

 

3.2  Spôsoby prenosu informácií medzi neurónmi 

Prenos informácií medzi nervovými bunkami sa uskutočňuje prostredníctvom synáps. 

V prenose sa uplatňujú v organizme dva mechanizmy. Prvým je prenos informácií medzi 

nervovými bunkami prostredníctvom elektrických signálov (1), druhým mechanizmom je 

prenos signálov medzi neurónmi prostredníctvom chemických látok – neurotransmiterov (2). 

1. Pri elektrických synaptických spojeniach neurónov sú membrány presynaptických 

a postsynaptických buniek veľmi tesne spojené (vzdialenosť membrán je 2-4 nm). 

Navzájom sú prepojené kanálmi, resp. pórmi, ktoré umožňujú voľný pohyb iónov a malých 

molekúl (s molekulovou hmotnosťou 1000) medzi cytoplazmou buniek. Póry sú tvorené 

komplexom šiestich proteínov nazývaných „konexíny“, hovoríme o tzv. štrbinovom 

spojení („gap junction“). Takéto spojenie umožňuje obojsmerný prenos signálu a väčšiu 

rýchlosť prenosu ako pri chemických synapsách.  Je však v menšej miere možná ich 
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regulovateľnosť. Ich úloha nie je úplne jasná, môžu sa napr. podieľať na synchronizácii 

elektrickej aktivity veľkých populácií neurónov. 

2. V nervovom systéme sa uplatňuje prenos informácií medzi neurónmi predovšetkým 

prostredníctvom uvoľnenia neurotransmitera z presynaptického zakončenia jedného 

neurónu a jeho väzby na membráne postsynaptického zakončenia ďalšieho neurónu – 

chemická synapsa. Takto dochádza na presynaptickom zakončení k premene elektrických 

impulzov na chemické impulzy – uvoľnenie neurotransmitera. 

Kombinácia chemickej a elektrickej synapsy predstavuje zmiešanú synapsu. Je to 

zvláštny typ spojenia, kde sa na jednej a tej istej synapse uskutočňuje chemický aj elektrický 

prenos vzruchu. Sú však veľmi zriedkavé. 

 

3.3  Uvoľnenie neurotransmiterov v mieste spojenia nervových vláken 

Miesto, kde sa končí jeden neurón (presynaptické zakončenie) a nasleduje ďalší 

(postsynaptická bunka) sa nazýva synapsa (obrázok 4). K prenosu vzruchu pritom dochádza 

medzi axónom jedného neurónu a dendritom, resp. telom alebo aj axónom ďalšieho neurónu. 

Presynaptický neurón môže mať synaptické spojenie s viacerými neurónmi. Podobne jeden 

postsynaptický neurón môže tvoriť synapsy s viacerými presynaptickými neurónmi. 

 

Obrázok 4: Chemická synapsa – všeobecný spôsob prenosu informácie medzi nervovými vláknami  

pomocou neurotransmiterov. 

  

 

 

 

 

 

    
  

    

  
    

    

    

  

 P        

P     
P   

   P   
  P      

  

  

  

  

  

  
  

  

    
    

synaptická 

vezikula 

  

neurotransmiter      

      -   
  

  

    
     

      

receptor pre   
neurotransmiter    
  
        

presynaptické   
zakončenie   

postsynaptická        
časť    

Axónové  
presynaptické 
zakončenie 
 

Synaptická 
štrbina 

Postsynaptická 
membrána 

 

 

 



20 
 

Synapsy sa skladajú z troch základných častí: 

• presynaptická časť, rozšírená koncová časť axónu, ktorá obsahuje vezikuly 

s príslušnými neurotransmitermi, 

• synaptická štrbina, 

• postsynaptická časť, ktorá obsahuje receptory pre uvoľnený neurotransmiter. 

Neurotransmitery sú zväčša nízkomolekulové látky, prípadne peptidy, ktoré sa 

syntetizujú v neurónoch z aminokyselín, z medziproduktov Krebsovho cyklu a aeróbnej 

glykolýzy a uskladňujú sa v presynaptickom zakončení vo vezikulách. 

Vzruch šíriaci sa po nervovom vlákne (depolarizácia membrány) sa dostane na koniec 

axónu, za ktorým nasleduje synaptická štrbina. Aby sa mohol akčný potenciál preniesť na 

ďalší neurón, musí dôjsť k uvoľneniu neurotransmitera do synaptickej štrbiny. Následkom 

depolarizácie membrány sa na presynaptickom zakončení neurónu otvára napäťovo-závislý 

kanál pre ióny vápnika, ktorým začnú tieto ióny vstupovať do bunky (obrázok 5). Tento, po 

väzbe na vápnik „viažucu“ bielkovinu kalmodulín (CaM), aktivuje kalcium/kalmodulín-

dependentnú proteínkinázu, ktorá zabezpečí fosforyláciu synapsínu – bielkoviny, obaľujúcej 

sekrečné vezikuly s neurotransmiterom. Synapsín získa záporný náboj, čo vedie k jeho 

uvoľneniu z väzby na cytoskelet bunky. 

Cytoskelet buniek je tvorený vláknami mikrofilament a mikrotubulov, ktoré zabezpečujú 

pohyb cytoplazmy, ako aj pohyb bunky vzhľadom na jej okolie. Okrem toho obsahuje aj 

intermediárne filamenty, ktoré nie sú kontraktilné, ale zabezpečujú mechanickú pevnosť 

buniek a odolnosť na ťah a tlak. Bielkoviny tvoriace jednotlivé zložky cytoskeletu majú 

prevažne záporné funkčné skupiny, preto fosforylácia synapsínu vedie k ich odpudzovaniu 

a uvoľneniu sekrečnej vezikuly. 

Uvoľnená sekrečná vezikula s neurotransmiterom je za pomoci transportných proteínov, 

ktoré sú súčasťou membrány vezikuly, transportovaná k plazmatickej membráne. Tu 

dochádza k interakcii týchto transportných proteínov (synaptobrevín, synaptotagmín) 

s proteínmi plazmatickej membrány (syntaxín, neurotaxín) a vytvorí sa tzv. SNARE komplex. 

Nastane fúzia vezikuly s plazmatickou membránou a neurotransmiter sa exocytózou uvoľní 

do synaptickej štrbiny. 
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Obrázok 5: Uvoľnenie neurotransmitera z presynaptického zakončenia neurónu. 

 

Následne sa neurotransmiter viaže na svoj receptor na postsynaptickej membráne 

a signál sa prenesie na druhý neurón. Neurotransmiter sa môže viazať aj na presynaptické 

autoreceptory. Jeho pôsobenie je ukončené v synaptickej štrbine degradáciou (acetylcholín), 

alebo spätným vychytaním do presynaptického neurónu (katecholamíny), prípadne bunkami 

glie (glutamát). 
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4 

Neurotransmitery centrálneho nervového systému 

 

Neurotransmitery sa uvoľňujú v centrálnom aj v periférnom nervovom systéme. 

Neurotransmitery v CNS môžeme podľa ich štruktúry rozdeliť do viacerých skupín: 

1. aminokyseliny (kyselina glutámová, kyselina -aminomaslová, kyselina asparágová, 

glycín), 

2. peptidy (vazopresín, somatostatín, neurotenzín, enkefalíny, substancia P, cholecystokinín 

a ďalšie), 

3. monoamíny (noradrenalín, dopamín, serotonín), 

4. acetylcholín. 

Zatiaľ čo v CNS sa uplatňuje množstvo neurotransmiterov, v periférnom nervovom 

systéme sú dva hlavné neurotransmitery – acetylcholín a noradrenalín (adrenalín). 

Aminokyseliny, ktoré pôsobia ako neurotransmitery možno podľa charakteru vyvolanej 

odpovede v postsynaptickom neuróne rozdeliť na excitačné (glutamát, aspartát) a inhibičné 

(GABA, glycín). 

Neuróny uvoľňujúce acetylcholín a monoamíny (dopamín, serotonín) sa nachádzajú 

hlavne v mozgovom kmeni a medzimozgu a majú prevažne modulačné funkcie hlavne na 

mozgovú kôru – podieľajú sa na procesoch pamäte, učenia, regulácii cyklov spánku, stresovej 

reakcii, sexuálneho správania a iných. Cholínergné neuróny mozgu sú zapojené do procesov 

spracovania informácií, majú význam v emočných reakciách, zatiaľ čo cholínergné neuróny 

miechy, ktoré vysielajú svoje axóny do periférie, riadia činnosť autonómneho nervového 

systému ako aj činnosť kostrového svalstva. 

Neuropeptidy predstavujú veľkú skupinu látok (viac ako 50 peptidov), ktorá sa neustále 

rozširuje. Ich pôsobenie je pomalšie ako pôsobenie nízkomolekulových neurotransmiterov, 

vyvolávajú väčšinou pomalé a dlhšie trvajúce zmeny, ktoré sa môžu prejaviť cez ovplyvnenie 

génovej expresie v neurónoch. Na rozdiel od nízkomolekulových neurotransmiterov, 

syntetizujú sa v tele neurónu a až potom sa transportujú do synaptických zakončení. Pôsobia 

nielen v CNS ale aj na periférii. Podrobnejšie sa o ich účinkoch možno dočítať v dostupnej 

literatúre, keďže ich účinkov je veľmi veľa a popis ich funkcie nie je predmetom našich textov. 
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4.1  Aminokyseliny v CNS 

4.1.1  Kyselina glutámová 

Kyselina glutámová (glutamát) je hlavný excitačný neurotransmiter v centrálnom 

nervovom systéme (zodpovedá za 75% excitácie v CNS) a v sietnici. Nachádza sa v CNS vo 

vysokých koncentráciách a uvoľňuje sa po elektrickej stimulácii a následnom vstupe iónov 

Ca2+ do neurónu. Približne polovica všetkých synáps v CNS využíva ako neuromediátor 

glutamát. Glutamát (rovnako aj aspartát) neprechádza hematoencefalickou bariérou, je 

syntetizovaný v mozgu z glukózy a ďalších prekurzorov. Hlavnou cestou syntézy je redukčná 

aminácia 2-oxoglutarátu katalyzovaná glutamátdehydrogenázou. Ďalšia cesta tvorby 

glutamátu je transaminácia aminokyselín s 2-oxoglutarátom, alebo z glutamínu glutaminázou. 

Enzýmy pre tvorbu glutamátu sa nachádzajú v neurónoch a bunkách glie – podporných 

bunkách v CNS (obrázok 6). 

 

 

Obrázok 6: Schéma syntézy kyseliny glutámovej  v CNS.  GDH – glutamátdehydrogenáza 
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Časť glutamátu uvoľnená do synaptickej štrbiny je vychytávaná bunkami glie, kde sa 

glutamínsyntetázou premieňa na glutamín. Glutamín sa dostáva späť do nervových zakončení, 

kde sa glutaminázou deaminuje na glutamát, alebo do inhibičných neurónov, kde následnou 

dekarboxyláciou glutamátu vzniká kyselina -aminomaslová (GABA). Glutamátdekarboxyláza 

sa nenachádza v bunkách glie. 

Glutamát sa v presynaptických zakončeniach uskladňuje vo vezikulách procesom 

závislým od iónov Mg2+ a ATP. K jeho uvoľneniu dochádza procesom exocytózy, ktorú 

spúšťa vzostup iónov vápnika vyvolaný šírením vzruchu po depolarizácii membrány 

presynaptickej časti neurónu. 

Na postsynaptickej membráne sa glutamát viaže na príslušný receptor, pričom vyvolá 

excitáciu neurónu. Rozlišujeme 2 typy receptorov pre glutamát, ktoré ešte môžu byť 

rozdelené na podtypy (tabuľka 1): 

• ionotropné (spriahnuté s iónovým kanálom) predstavujú iónový kanál pre Na+, ktorý 

sa po väzbe glutamátu otvára a spôsobí  depolarizáciu postsynaptickej membrány, 

• metabotropné spojené s G-proteínmi. Gp proteín sprostredkuje vzostup iónov vápnika 

v bunke, Gi proteín inhibíciou adenylátcyklázy prispieva k nízkej hladine cAMP v bunke. 

 

Tabuľka 1: Typy receptorov pre kyselinu glutámovú 

Typ receptora Podtyp receptora Prechod iónov Agonista 

Ionotropné 

NMDA receptor 

Na+, Ca2+ 

(intracelulárne) 

K+ (extracelulárne) 

N-metyl-D-aspartát 

AMPA receptor Na+, K+ 

α-amino-3-hydroxy- 

5-metyl-4-izooxazol-

propiónová kyselina 

Kainátový receptor Na+, K+ kyselina kainová 

Metabotropné mGlu receptor   

NMDA – N-metyl-D-aspartát 

AMPA – kyselina α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-izooxazol-propiónová 

 

4.1.1.1  NMDA receptory 

N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory sú ionotropné receptory pre glutamát, ktoré 

po aktivácii umožňujú vstup iónov Na+ a Ca2+ do bunky. Následne dochádza k depolarizácii 

membrány, vzniku a vedeniu nervového vzruchu, a následne nastáva výstup iónov K+ 
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z bunky. Tieto receptory zohrávajú úlohu v mnohých fyziologických procesoch vrátane 

učenia a pamäti. Zablokovanie NMDA receptorov je spojené so zmenami kognitívnych 

funkcií, emocionalitou a zmenou správania. 

Štrukturálne sú tieto receptory tetraméry zložené z 2 podjednotiek typu NR1 

a 2 podjednotiek typu NR2. Súčasťou receptora môže byť aj podjednotka NR3, ktorá 

v štruktúre nahradí jednu NR2 podjednotku. Každá podjednotka obsahuje tri 

transmembránové domény M1, M3 a M4. Medzi doménou M1 a M3 sa nachádza membránová 

„slučka“ (M2), ktorá tvorí pór iónového kanálu. Extracelulárne sú orientované domény  

S1 a S2, ktoré sú väzbovou doménou pre endogénne či exogénne ligandy. Nachádzajú sa tu 

väzbové miesta pre glutamát, glycín, alosterické regulátory (Zn2+, steroidy, polyamíny) a  pre 

inhibítory iónového kanálu (Mg2+ ) (obrázok 7). 

 

 

Obrázok 7: NMDA receptor a väzbové miesta pre jednotlivé ligandy. 

 

Pre aktiváciu NMDA receptora je nutné naviazanie dvoch ligandov – glutamátu (po 

jednom väzbovom mieste na NR2 podjednotkách) a glycínu (po jednom väzbovom mieste na 

NR1 podjednotkách). Aktivácia receptora je však spojená nielen s väzbou týchto ligandov, ale 
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aj so zmenou membránového potenciálu. Po depolarizácii dochádza totiž k uvoľneniu iónov 

Mg2+, ktoré pri pokojovom stave svojou väzbou znižujú prietok iónov kanálom receptora. 

Iónový kanál je po aktivácii receptora priepustný pre ióny Na+ a Ca2+ smerom do bunky a pre 

K+ von z bunky. Okrem uvedených väzbových miest sa na NMDA receptore nachádzajú 

ďalšie väzbové miesta pre rôzne modulátory ako sú Zn2+ ióny a niektoré steroidy, ktoré 

inhibujú funkciu receptora, alebo polyamíny (organické látky, ktoré majú dve a viac 

primárnych aminoskupín: putrescín, kadaverín, spermidín), ktoré majú potenciačný efekt na 

receptor. 

Okrem tejto alosterickej modulácie endogénnymi látkami môže byť funkcia receptora 

ovplyvnená aj kovalentnou modifikáciou, napr. fosforyláciou prostredníctvom proteínkinázy 

C a tyrozínkinázy. 

NMDA receptory v hippocampe zohrávajú zásadnú úlohu v schopnosti meniť silu 

spojení medzi neurónmi, čo je pri dlhodobej potenciácii základom učenia a pamäti. Po 

depolarizácii postsynaptickej membrány a aktivácii receptorov dochádza ku vtoku iónov Ca2+ 

do neurónu. Ióny vápnika po väzbe na kalmodulín aktivujú kalcium-kalmodulín dependentnú 

proteínkinázu II (CaMKII). Táto kináza následne fosforyluje viacero enzýmov a ďalších 

proteínov, čo  vedie okrem iného aj k „posilneniu“ prenosu medzi dvomi zúčastnenými 

neurónmi.  Toto „posilnenie“ prenosu je sprostredkované fosforyláciou AMPA receptorov, 

čo zvýši ich vodivosť. V neskoršej fáze dlhodobej potenciácie dochádza v postsynaptickom 

neuróne po fosforylácii transkripčného faktora CREB („cAMP response element binding 

protein“) k syntéze nových proteínov (napr. aj nových AMPA receptorov) a morfologickým 

zmenám synapsy – čo je mechanizmus učenia a pamäti. 

Keďže glutamát je hlavným excitačným neurotransmiterom v CNS, jeho nadmerné 

množstvo v synaptickej štrbine a následná väzba hlavne na NMDA receptory vedie 

v postsynaptických neurónoch k masívnemu vstupu iónov vápnika, čo môže viesť až 

k aktivácii smrti neurónu. K takémuto excitotoxickému poškodeniu dochádza najmä pri 

stavoch ako je ischémia, epilepsia, alebo pri niektorých neurologických ochoreniach ako je 

Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba. 

 

4.1.1.2  AMPA receptory 

Tento typ ionotropných receptorov vedie k rýchlej excitačnej transmisii v CNS. Ide 

o tetraméry zložené zo štyroch typov podjednotiek: GluR1-GluR4. Väzba glutamátu na každú 
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jednu podjednotku AMPA receptora vedie k rýchlemu otvoreniu iónového kanálu 

(podjednotka GluR2) a influxu iónov Na+ do bunky. Sú aktivované rýchlejšie ako NMDA 

receptory, pretože tie sú blokované iónmi Mg2+. Až depolarizácia membrány vyvolaná 

aktiváciou AMPA receptora vedie aj k aktivácii NMDA receptora a následný influx iónov 

vápnika do bunky zvýši vodivosť AMPA receptora, čím sa zosilní prenos medzi neurónmi. 

 

4.1.1.3  Kainátové receptory 

Tento typ receptorov je podobne ako ostatné typy ionotropných glutamátových 

receptorov tetramér tvorený 5 typmi podjednotiek – GluR5, GluR6, GluR7, KA1 a KA2. 

Podobne ako AMPA receptor aj kainátové receptory sú iónovým kanálom pre ióny Na+ a K+, 

ale sú otvorené kratšie. Kainátové receptory sa nachádzajú presynapticky aj postsynapticky. 

Postsynaptické receptory vedú k zvýšeniu neurotransmisie, presynaptické zohrávajú úlohu 

v inhibícii neurotransmisie, pretože vedú k uvoľneniu inhibičného neurotransmitera – GABA. 

 

4.1.1.4  Metabotropné receptory 

Metabotropné glutamátové receptory patria do rodiny metabotropných receptorov. 

Rozlišuje sa 6 tried metabotropných receptorov označovaných A-F. Ide o transmembránové 

glykoproteíny, ktoré prostredníctvom rôznych typov G-proteínov prenášajú informáciu do 

bunky, ovplyvňujú aktivitu viacerých enzýmov (adenylátcykláza, fosfolipáza C, fosfolipáza 

A2, fosfodiesteráza cGMP) a následne priebeh metabolických dráh. 

Je známych 8 génov kódujúcich metabotropné  glutamátové receptory – mGluR1-mGluR8. 

Glutamátové metabotropné receptory sa rozdeľujú do troch skupín, pričom prenos informácie do 

bunky je sprostredkovaný dvomi typmi G-proteínov: 

Prvú skupinu tvoria receptory, ktoré sú spojené s GP proteínom. Dochádza k aktivácii 

fosfolipázy C a tvorbe inozitoltrisfosfátu (IP3). Ten uvoľňuje ióny vápnika 

z endoplazmatického retikula. Do tejto skupiny patria receptory mGluR1 a mGluR5. Tieto 

receptory regulujú množstvo iónových kanálov v bunkách – selektívne kanály pre ióny K+, 

Ca2+, ale aj neselektívne kanály. 

Druhá a tretia skupina receptorov sú receptory spojené s Gi proteínmi, čo vedie 

k inhibícii adenylátcyklázy. Do tejto skupiny patria receptory mGluR2 a mGluR3 (2. skupina) 

a mGluR4, mGluR6, mGluR7 a mGluR8 (3. skupina). Výsledkom prenosu informácie 

prostredníctvom týchto receptorov je inhibícia Ca2+-kanálov v neurónoch. Sú považované za 
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inhibičné. Výnimku tvorí mGluR6, ktorý sa vyskytuje v bunkách sietnice a aktivuje 

fosfodiesterázu cGMP. 

Hlavným účinkom metabotropných glutamátových receptorov je ovplyvnenie aktivity 

iných receptorov, hlavne aktivity NMDA receptorov, ale aj dopaminergných a adrenergných 

receptorov. 

 

4.1.2  Kyselina asparágová 

Za ďalší excitačný neurotransmiter je považovaná kyselina asparágová, ktorá sa viaže na  

NMDA receptory. K jej uvoľňovaniu z neurónov dochádza pravdepodobne priamo po tvorbe 

aktivitou aspartátaminotransferázy (neuskladňuje sa v neurónoch). Medzi ďalšie 

aminokyseliny, ktoré môžu vyvolať excitáciu neurónov patrí napr. homocysteín a cysteín. 

Tieto látky taktiež pôsobia agonisticky na glutamátové receptory. 

 

4.1.3  Kyselina -aminomaslová 

Kyselina -aminomaslová (GABA) je hlavný inhibičný neurotransmiter najmä v mozgu, 

ale aj v mieche a sietnici. Je tvorená v inhibičných neurónoch dekarboxyláciou kyseliny 

glutámovej aktivitou glutamátdekarboxylázy (obrázok 8) a je uskladňovaná v sekrečných 

vezikulách. 

 

 

 

Obrázok 8: Syntéza a metabolizmus  kyseliny--aminomaslovej (GABA). 
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Zo synaptickej štrbiny je následne vychytávaná neurónmi alebo bunkami glie, kde je 

ukončený jej účinok metabolizovaním transaminačnou reakciou s 2-oxoglutarátom, 

katalyzovanou GABA transaminázou na glutamát a semialdehyd kyseliny jantárovej. 

Po uvoľnení do synaptickej štrbiny sa viaže na postsynaptické alebo presynaptické 

receptory. Rozlišujeme dva typy týchto receptorov. GABAA sú ionotropné receptory, spojené 

s iónovým kanálom pre vstup chloridových iónov do bunky, s následnou hyperpolarizáciou. 

GABAB sú metabotropné receptory spojené s Gi-proteínmi s následným otvorením iónového 

kanálu pre K+ ióny, alebo zatvorením iónového kanálu pre ióny Ca2+ a hyperpolarizáciou. 

Modulátormi GABAA receptorov je napr. alkohol, barbituráty a benzodiazepíny. Pretože 

GABA je hlavným inhibičným neurotransmiterom v mozgu, narušenie tohto systému má 

vplyv na rozvoj rôznych neurologických a neuropsychiatrických ochorení. Predpokladá sa, že 

narušená činnosť týchto neurónov sa môže zúčastňovať v etiopatogenéze Huntingtonovej 

choroby, alkoholizmu, porúch spánku, schizofrénie alebo epilepsie. 

 

4.1.4  Glycín 

Metabolizmus glycínu v nervových bunkách nie je presne definovaný. Nie je jasné, či sa 

vychytáva neurónmi, alebo je v nich syntetizovaný. Je ale uskladňovaný v sekrečných 

vezikulách. Po uvoľnení do synaptickej štrbiny sa viaže na svoje receptory, ktoré sú spojené 

s iónovým kanálom pre chloridové ióny – vedie teda k hyperpolarizácii postsynaptickej 

membrány. Glycín  má väzbové miesto aj na NMDA receptoroch pre glutamát a jeho väzba je 

potrebná spoločne s glutamátom pre aktiváciu tohto receptora. 

Neuróny z ktorých sa uvoľňuje glycín ako neurotransmiter sú lokalizované vo 

vymedzených oblastiach CNS a v mieche. 
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5 

Organizácia autonómneho nervového systému 

 

Autonómny (vegetatívny) nervový systém riadi činnosť vnútorných orgánov. Reguluje 

nielen priebeh všetkých procesov ľudského tela nezávislých od vôle, ale je aj spojovacím 

článkom medzi telom a psychikou. Takto sú prostredníctvom autonómneho nervového 

systému riadené všetky od vôle nezávislé emočné fenomény ako sčervenenie a zblednutie, 

smiech a plač, „husia“ koža alebo návaly potenia. 

Autonómne nervy vedú z CNS k periférii a zabezpečujú odpoveď hladkej svaloviny 

rôznych orgánov (oko, pľúca, cievy, tráviace ústrojenstvo, močový mechúr a pod.), ako aj 

činnosť srdca a žliaz. Axóny autonómnych motorických neurónov, ktoré vystupujú z miechy 

(pregangliové vlákna) sa synapticky spájajú s ďalším neurónom uloženým v gangliách 

(gangliový neurón). Až axóny gangliových neurónov (postgangliové vlákna) inervujú 

vnútorné orgány. 

Autonómny nervový systém sa delí na tri rôzne oddiely. Rozlišujeme parasympatikový 

a sympatikový nervový systém a intramurálnu nervovú sústavu. Intramurálna nervová sústava 

sú autonómne nervové vlákna a gangliá v stene dutých orgánov (srdce, žalúdok, črevo, 

močový mechúr, maternica), ktoré vo svojej funkcii vykazujú istú samostatnosť. Patrí sem aj 

nervový systém črevnej steny, ktorý je špecializovaným systémom čreva a môže fungovať 

nezávisle od centrálneho nervového systému. 

Funkčne je pôsobenie sympatikového a parasympatikového nervového systému na 

jednotlivé orgány zväčša (nie však vždy!) opačné. Tam, kde jeden má na daný orgán 

stimulačný účinok, druhý má inhibičný vplyv. 

Sympatikový oddiel sa zväčša uplatňuje pri príprave organizmu na záťažovú situáciu, 

kde očakávanou reakciou je „útek alebo útok“. V organizme nastáva zvýšený výdaj energie, 

čomu sa vplyvom sympatikovej regulácie prispôsobujú jednotlivé orgány a systémy. Na útek 

potrebujú svaly viac energie takže sa mobilizujú zásoby, viac krvi teda sa zvýši činnosť srdca 

(frekvencia srdca, sila srdcovej kontrakcie), dilatujú sa cievy v svaloch – zvyšuje sa 

prekrvenie svalov. Naopak cievy v podkoží sa stiahnu (kontrahujú), čím sa krv z tejto časti 

tela presúva k orgánom ako mozog, srdce, sval, pľúca, aby organizmus zvládol záťažovú 

situáciu. Človek sa začne potiť, lebo sympatikom sa aktivujú aj potné žľazy. 
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Keď nebezpečenstvo pominie, uplatňuje sa parasympatikový oddiel (prelaďovanie 

organizmu zo záťažovej situácie na pokojový stav, resp. v pokojových podmienkach). Jeho 

činnosťou klesá srdcová frekvencia, potné žľazy prestanú nadmerne pracovať, nastáva 

zúženie bronchiolov, zvyšuje sa aktivita tráviaceho systému a pod. 

Pregangliová časť sympatikového a parasympatikového nervového systému využíva na 

prenos informácie medzi jednotlivými neurónmi rovnaký prenášač (acetylcholín), ale 

neurotransmiter uvoľnený zo sympatikových a parasympatikových postgangliových 

nervových vlákien je odlišný (obrázok 9). Parasympatikový a sympatikový nervový systém 

majú odlišnú stavbu a iný účinok na orgány, ktoré inervujú. 

 

 

Obrázok 9: Organizácia parasympatikovej a sympatikovej inervácie cieľových orgánov. 

 

Významná úloha v riadení autonómneho nervového systému patrí predĺženej mieche, 

kde sa nachádza centrum riadiace činnosť srdca, ciev a dýchacieho systému. Tieto centrá 

prijímajú informácie z periférie a prostredníctvom autonómnych nervov ovplyvňujú činnosť 

uvedených systémov. Dôležité miesto v regulácii autonómneho nervového systému patrí 

hypotalamu, ktorý reguluje funkcie ako termoregulácia, hospodárenie s vodou, pocit sýtosti 

a hladu a pod. 
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Vlákna parasympatikového nervového systému vychádzajú z mozgového kmeňa 

a krížovej časti miechy, vstupujú do parasympatikových ganglií lokalizovaných blízko 

inervovaných vnútorných orgánov (obrázok 9). Vlákna sympatikového nervového systému 

vychádzajú z krčnej, hrudníkovej a driekovej časti miechy, končia rozvetvene vo 

vegetatívnych gangliách, kde tvoria synapsy s postgangliovými adrenergnými nervovými 

vláknami. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganglium&action=edit&redlink=1
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6 

Parasympatikový nervový systém 

 

Parasympatikus udržiava pokojovú rovnováhu tela, priebeh metabolizmu, regeneráciu 

organizmu a tvorbu telových zásob. Parasympatiková inervácia vnútorných orgánov je 

reprezentovaná najmä blúdivým nervom (n. vagus), z ktorého odstupujú nervové vlákna 

inervujúce následne orgány ako srdce, pľúca, žalúdok, črevo (proximálnu časť), žlčník, pečeň, 

pankreas a močovody. 

 

6.1  Acetylcholín – neurotransmiter parasympatikového nervového systému 

Približne 10% všetkých neurónov uvoľňuje ako svoj primárny neurotransmiter 

acetylcholín. Tento následne zabezpečuje prenos nervového vzruchu: 

• na pregangliových zakončeniach parasympatikových aj sympatikových nervových 

vláken (spojenia neurón – neurón), 

• na postgangliových zakončeniach parasympatikových nervových vláken (ku 

cieľovým tkanivám), 

• pregangliovými sympatikovými neurónmi k dreni nadobličky. 

Acetylcholín sa uplatňuje ako mediátor aj mimo autonómneho nervového systému a to 

na neuromuskulárnom spojení (inervácia kostrového svalu). 

Syntéza acetylcholínu prebieha v presynaptických zakončeniach cholinergných 

nervových buniek (v cytoplazme) z acetyl-CoA a cholínu aktivitou cholínacetyltransferázy 

(obrázok 10). 

Cholínacetyltransferáza sa vyskytuje špecificky v synapsách cholinergných neurónov. 

Jej prítomnosť je indikátorom cholinergných nervových zakončení. Cholín sa z periférie 

transportuje krvou do CNS, kde slúži na syntézu acetylcholínu, alebo membránových 

fosfolipidov. Acetylcholín nasyntetizovaný v cytoplazme je následne špecifickým 

vezikulárnym prenášačom (VAChT) transportovaný do synaptických vezikúl. 
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Obrázok 10: Syntéza a degradácia  acetylcholínu. 

 

Spoločnou črtou presunu neurotransmitera do sekrečnej vezikuly je, že ide o sekundárny 

aktívny transport s účasťou protónovej pumpy, ktorou sa transportujú H+ do vezikuly. Tým sa 

udržiava protónový gradient potrebný pre transport neurotransmitera do vezikuly. Tieto 

sekrečné vezikuly sú obalené bielkovinou synapsínom, ktorý umožňuje ich ukotvenie na 

cytoskelet bunky. Synapsín patrí do skupiny neurón-špecifických fosfoproteínov. Rozlišuje sa 

synapsín I, II a III, kódované tromi rozličnými génmi. Na regulácii uvoľnenia acetylcholínu 

zo sekrečných vezikúl sa podieľa synapsín I. 

Ukončenie účinku acetylcholínu nastáva jeho hydrolýzou v synaptickej štrbine aktivitou 

acetylcholínesterázy na kyselinu octovú a cholín. Enzým má vysokú katalytickú aktivitu – 

každá molekula je schopná degradovať 25 000 molekúl acetylcholínu za sekundu. Cholín je 
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čiastočne spätne vychytávaný do presynaptických zakončení prostredníctvom vysokoafinitného 

cholínového transportéra, kde je opätovne použitý na resyntézu acetylcholínu. 

Inhibícia acetylcholínesterázy organofosfátmi (insekticídy, bojové látky) je sprevádzaná 

zvýšenou hladinou acetylcholínu v synaptickej štrbine. V prvej fáze sa prejavuje zvýšenou 

aktivitou cholínergného prenosu. U zasiahnutých pacientov sa pozoruje zúženie očných 

zreníc, zvýšená sekréciou exokrinných žliaz (slinných, potných, na slizniciach dýchacích ciest 

a tráviaceho systému) a kontrakcia hladkého svalstva (peristaltické svalstvo tráviaceho traktu, 

stiahnutie priedušiek). Na kostrových svaloch sa dostavujú zášklby až kŕče. Pri ťažkých 

otravách sa dostavujú záchvaty kŕčov, podobné epileptickým, kóma a smrť v dôsledku 

ochrnutia dýchacích svalov alebo paralýzy vitálnych centier v CNS so zástavou srdca. 

 

6.2  Receptory pre acetylcholín 

Po uvoľnení sa acetylcholín môže viazať na ionotropné (nikotínové) alebo metabotropné 

(muskarínové) receptory na postsynaptickej membráne buniek. Okrem toho sa môže viazať aj 

na presynapticky lokalizované autoreceptory (nikotínové, muskarínové), ktorých aktivácia 

znižuje uvoľňovanie acetylcholínu z presynaptického zakončenia. 

 

6.2.1  Nikotínové receptory 

Nikotínové receptory pre acetylcholín sú spojené s otvorením iónového kanálu pre Na+. 

Ióny sodíka vstupujú následne do bunky. Tým sa vyvoláva rýchla odpoveď na 

postgangliových neurónoch. Dôjde k depolarizácii v postsynaptickej časti, čím sa umožní 

ďalšie šírenie nervového vzruchu v ďalšom neuróne (postsynaptickom). 

Nikotínové (ionotropné) receptory sú aktivované nikotínom. Sú to pentaméry zložené 

z podjednotiek  a  (obrázok 11). Postsynaptické receptory nervovo-svalovej platničky 

obsahujú aj podjednotky  a . V nervovom systéme cicavcov sa podjednotky  môžu 

nachádzať v 9 izoformách (1-9) a podjednotky  v 4 izoformách (2-5). 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Obrázok 11: Schematické znázornenie nikotínového receptora pre acetylcholín (ACh). Ide o pentamér zložený 

z podjednotiek  a , ktorý sa môže vyskytovať vo forme heterodiméru (23235) alebo homodiméru (57). 

 

Niektoré receptory môžu byť homomerické (obsahujú napr. 5 7-podjednotiek), ale 

väčšina z nich je heteromerická (zvyčajne obsahujú podjednotky 3 a ). Na každej 

podjednotke  sa nachádza väzbové miesto pre acetylcholín. Po naviazaní acetylcholínu 

dochádza ku konformačnej zmene tejto podjednotky, čo vedie k otvoreniu iónového kanálu. 

Vtok iónov sodíka vyvoláva depolarizáciu membrány. Podjednotka  má na extracelulárnej 

časti okrem špecifického väzbového miesta pre acetylcholín aj ďalšie alosterické väzbové 

miesta pre nekompetitívne aktivátory iónového kanálu (napr. inhibítory cholínesterázy ako sú 

fyzostigmín, takrín, galantamín), pre kompetitívne blokátory (chlorpromazín, fencyklidín), 

pre ióny Ca2+ a steroidy (kortikosterón, progesterón). 

Tento typ receptorov sa nachádza na membránach nervových buniek v autonómnych 

gangliách parasympatikového aj sympatikového nervového systému (NN), na bunkách drene 

nadobličky (NN) a pri prenose informácie na nervovo-svalovej platničke (NM). 

Po väzbe acetylcholínu na nikotínový receptor postsynaptickej membrány ďalšieho 

neurónu dochádza po otvorení iónového kanála pre Na+ k vstupu iónov sodíka 

intracelulárne. Nastáva depolarizácia membrány (zároveň dochádza k zvýšenému otvoreniu 
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iónových kanálov pre draslík), ktorá vedie k otvoreniu napäťovo-závislého kanálu pre Ca2+  

a k vstupu iónov vápnika do bunky. Spôsobená depolarizácia membrány umožní šírenie 

akčného potenciálu po vlákne neurónu až k presynaptickému zakončeniu a uvoľneniu 

neurotransmitera do synaptickej štrbiny. Nerovnovážny „pokojový“ pomer iónov 

extracelulárne a intracelulárne je zabezpečený aktivitou Na+/K+-ATPázy (transportuje 3Na+ 

von z bunky a 2K+ do bunky) a Ca2+-ATPázy (transportuje 2Ca2+ von z bunky). 

 

6.2.1.1  Inervácia buniek drene nadobličiek 

Dreň nadobličiek je akousi kombináciou ganglia a žľazy produkujúcej hormóny. Je 

súčasťou sympatikoadrenálneho systému a je významným zdrojom katecholamínov – 

adrenalínu a noradrenalínu. Tieto látky majú neurovegetatívne a metabolické funkcie. Funkcia 

drene je riadená nervovo, cholinergickými pregangliovými neurónmi sympatika. 

V pokojových podmienkach je sekrécia katecholamínov dreňou nadobličiek nízka. Rôzne 

typy stresorov ako napríklad hypoglykémia, chlad, emočný stres, ale aj bežná duševná 

a telesná práca stimulujú sekréciu katecholamínov z buniek drene nadobličiek. Katecholamíny 

syntetizujú chromafinné bunky drene nadobličiek, postgangliové sympatikové neuróny 

a katecholaminergické štruktúry CNS. Chromafinné bunky drene nadobličiek sú hlavným 

zdrojom adrenalínu, ktorý tvorí u človeka až 80% uvoľňovaných hormónov drene 

nadobličiek. V menšej miere sa z drene nadobličiek vyplavuje noradrenalín. 

Podnetom pre sekréciu katecholamínov z drene nadobličiek je vyplavenie acetylcholínu 

zo zakončení pregangliových sympatikových vláken, ktoré inervujú chromafinné bunky. 

Väzbou acetylcholínu na nikotínový receptor nastáva depolarizácia membrány a otvára sa 

napäťovo-závislý iónový kanál pre vápnik. Vzostup iónov vápnika v bunke vedie k aktivácii 

Ca2+ -dependentného cytoplazmatického proteínu, ktorý kontaktom s fosfolipidmi membrány 

chromafinných granúl sprostredkuje ich fúziu s plazmatickou membránou a následné 

uvoľnenie katecholamínov. 

 

6.2.1.2  Prenos informácie na nervovo-svalovej platničke 

Acetylcholín sa uplatňuje ako neurotransmiter aj mimo autonómneho nervového 

systému – na nervovo-svalovej platničke (somatický nervový systém). Pri aktivácii nervovo- 

svalovej platničky sa acetylcholín uvoľnený do synaptickej štrbiny viaže na nikotínový 

receptor na nervovo-svalovej platničke (NM) a dochádza k otvoreniu iónového kanálu pre Na+ 
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na povrchovej membráne svalového vlákna (sarkoléme) (obrázok 12). Masívny influx iónov 

sodíka do bunky vedie k tvorbe akčného potenciálu, ktorý sa šíri po svalovom vlákne cez 

sústavu priečnych („Transverse“) tubulov (T-tubulov) až k sarkoplazmatickému retikulu. 

V membráne T-tubulov sa nachádzajú dihydropyridínové receptory (DHPR), ktoré sú tzv. 

„napäťovými senzormi“. Po ich aktivácii depolarizáciou dochádza k ich interakcii 

s ryanodinovými receptormi v membráne sarkoplazmatického retikula a ich aktivácii. 

Ryanodinové receptory (v kostrových svaloch prevláda typ RyR1) sú iónové kanály pre 

vápnik a po ich otvorení dochádza k vyplaveniu Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula do 

sarkoplazmy. Vápnik po väzbe na troponín C vyvolá konformačnú zmenu v troponín-

tropomyozínovom komplexe, dochádza k „posunutiu“ myozínovej hlavice s posunom 

aktínového vlákna, nastáva kontrakcia. Na uvoľnenie myozínovej hlavice je potrebná energia 

z hydrolýzy ATP. Na ukončenie svalovej kontrakcie je potrebné znížiť koncentráciu iónov 

vápnika v bunke. Toto sa uskutočňuje Ca2+-ATPázou (SERCA – sarcoplasmic reticulum 

Ca2+-ATPase), ktorá transportuje ióny vápnika proti ich koncentračnému spádu späť do 

sarkoplazmatického retikula. 

 

 

Obrázok 12: Schematické znázornenie funkčného efektu inervácie buniek kostrových svalov. 
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6.2.2  Muskarínové receptory 

Muskarínové receptory pre acetylcholín sa nachádzajú na cieľových tkanivách a sú 

aktivované acetylcholínom uvoľneným z postgangliových zakončení parasympatikového 

nervového systému. 

Agonistom muskarínových (metabotropných) receptorov je alkaloid muskarín, ktorý bol 

izolovaný z muchotrávky červenej. Bol prvou študovanou parasympatomimetickou látkou, 

ktorej účinok môže končiť záchvatmi a smrťou. Tento alkaloid neúčinkuje na centrálny 

nervový systém, keďže neprechádza hematoencefalickou bariérou. 

Podľa mechanizmu účinku rozdeľujeme muskarínové receptory na typ M1 (rovnaký 

mechanizmus účinku majú aj M3, M5) a M2 (rovnaký mechanizmus účinku má aj M4). Tieto 

podtypy muskarínových receptorov sa líšia farmakologickým ovplyvnením a distribúciou na 

tkanivách. M1 receptory sa nachádzajú prevažne v mozgu (kôra mozgu, hippocampus), M2 

v srdci a hladkých svaloch, M3 v slinných žľazách a hladkých svaloch, M4 v mozgu (striatum) 

a v tkanive ostrovčekov a acinov pankreasu a M5 v CNS (substantia nigra). Štrukturálne sú 

tieto receptory tvorené siedmimi transmembránovými doménami spojenými s G-proteínmi. 

Aktivácia M1 receptorov (aj ostatných nepárnych typov muskarínových receptorov) je 

spojená s Gp proteínmi a aktiváciou fosfatidylinozitolovej kaskády. Po väzbe acetylcholínu na 

receptor -podjednotka Gp proteínu (po výmene GTP namiesto GDP) aktivuje v membráne 

fosfolipázu C, ktorá štiepením fosfatidyl-inozitol-4,5-bisfosfátu (PIP2) vytvára  

1,4,5-inozitoltrisfosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). 

Uvoľnený IP3 sa následne viaže na receptor v membráne endoplazmatického retikula, 

ktorý je iónovým kanálom pre vápnik. Dochádza k otvoreniu tohto kanálu a uvoľneniu iónov 

vápnika z vnútrobunkových zásob (endoplazmatického retikula). Následné účinky vápnika sú 

sprostredkované jeho väzbou na vápnik viažucu bielkovinu – kalmodulín. Kalmodulín patrí 

do rodiny proteínov obsahujúcich tzv. „EF-hand“ domény. Je to motív (primárna, sekundárna 

a terciárna štruktúra) proteínu v mieste väzby vápnika. Keďže kalmodulín obsahuje štyri  

„EF-hand“ domény, väzba iónov vápnika na kalmodulín nastáva v pomere 4 ióny vápnika na  

1 molekulu kalmodulínu. Väzba vápnika vedie ku konformačnej zmene kalmodulínu a komplex 

kalcium-kalmodulín je potom schopný interakcie s rôznymi cieľovými molekulami, ktoré 

následne zmenia svoje funkčné vlastnosti (nastáva ich aktivácia, resp. inhibícia). 
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M1 receptory sa nachádzajú napríklad aj na endotelových bunkách arteriol a lakún 

kavernózneho tkaniva penisu, kde acetylcholín takto cez vzostup vápnika a následnú aktiváciu 

endotelovej NO-syntázy aktivuje tvorbu NO (oxidu dusnatého) a následne k erekciu. 

M3 receptory sa nachádzajú v hladkej svalovine napr. v tráviacej sústave. Po väzbe 

acetylcholínu a uvoľnení iónov vápnika v bunke sa Ca2+ ióny viažu na kalmodulín. Tento 

komplex aktivuje kinázu ľahkých reťazcov myozínu (MLCK), ktorá je kalcium-kalmodulín 

dependentnou proteínkinázou. Aktívna MLCK fosforyluje ľahké reťazce myozínu a nastáva 

kontrakcia hladkej svaloviny. 

Väzba acetylcholínu na M2 a M4 receptory vedie k aktivácii Gi alebo Gk proteínu.  

-podjednotka Gi proteínu (po výmene GTP namiesto GDP) v membráne bunky inhibuje 

adenylátcyklázu čo vedie teda k poklesu tvorby cAMP. Pri nízkej hladine cAMP nie je 

aktívna proteínkináza A (PKA), teda nedochádza k fosforylácii PKA-závislých proteínov 

v bunke. ,-podjednotka Gk proteínu otvára iónový kanál pre draslík, ktorý následne 

vychádza z bunky, čo vedie k jej hyperpolarizácii. Tento typ receptora (spojený  

s Gk-proteínom) sa vyskytuje v myokarde. Po aktivácii parasympatikového nervového 

systému a následnej väzbe acetylcholínu na M2 receptor na myokarde nastáva spomalenie 

činnosti srdca (spomalenie frekvencie a kontrakcie srdcového svalu) (obrázok 13). 

V závislosti od prítomnosti jednotlivých typov receptorov na orgánoch, aktivácia 

parasympatikového nervového systému okrem zníženej srdcovej frekvencie, zníženej 

kontraktility a zníženia prevodovej rýchlosti na myokarde (M2, M4) vedie k dilatácii 

koronárnych tepien (vazodilatácia spôsobená aktiváciou tvorby NO v endotelových bunkách), 

konstrikcii bronchiálneho svalstva (M3), zvýšeniu mobility žalúdka a sekrécie žalúdočných 

štiav (M3), zvýšeniu sekrécie pankreatických acinov, relaxácii zvieračov (M3) a kontrakcii 

žlčníka. 
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Obrázok 13: Schematické znázornenie funkčného efektu aktivácie muskarínových (M2) a adrenergných  

() receptorov na bunkách myokardu. PKA – cAMP-dependentná proteínkináza,  

,GK -  podjednotky aktívneho GK proteínu. 
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7 

Sympatikový nervový systém 

 

Aktivácia sympatikového nervového systému (sympatika) nastáva ak je organizmus 

v nebezpečenstve, strese, alebo pri zvýšenej záťaži. Dochádza k dilatácii priedušiek, zvýšeniu 

srdcovej frekvencie a sily kontrakcie. Cievy zásobujúce kostrové svaly sú dilatované, aktivuje 

sa katabolizmus. Okysličená krv sa vďaka dilatácii príslušných ciev presúva z niektorých 

vnútorných orgánov do mozgu, motilita tráviaceho systému sa znižuje, klesá tvorba moču. 

 

7.1  Katecholamíny – neurotransmitery sympatikového nervového systému 

Pregangliovým mediátorom sympatikového nervového systému je rovnako ako 

u parasympatika acetylcholín, ktorý sa viaže na nikotínové receptory a tak sa nervový vzruch 

prenáša medzi jednotlivými neurónmi. Postgangliovými mediátormi sympatikového 

nervového systému sú katecholamíny (adrenalín, noradrenalín). Výnimkou sú potné žľazy, 

kde je aj postgangliovým neuromediátorom acetylcholín, ktorý sa viaže na muskarínové 

receptory a hladké svaly ciev v obličke, kde je postgangliovým mediátorom dopamín. 

Adrenalín a noradrenalín sú nízkomolekulové látky, ktorých zdrojom v organizme je 

predovšetkým sympatikoadrenálny systém. Syntetizujú ich chromafinné bunky drene 

nadobličiek, postgangliové neuróny sympatika a katecholaminergické štruktúry CNS. 

Adrenalín je syntetizovaný hlavne v dreni nadobličky a vylučovaný do krvi po stimulácii 

pregangliových vláken sympatika. Noradrenalín vzniká hlavne v nervových zakončeniach 

sympatikového nervového systému, kde sa uplatňuje ako neurotransmiter. V malých 

množstvách sa katecholamíny tvoria aj v iných štruktúrach, napr. sietnici, obličkách, srdci 

alebo slezine. 

Syntéza katecholamínov začína vychytávaním aminokyseliny tyrozínu z krvi do 

cytoplazmy sympatikových neurónov, alebo do buniek drene nadobličky. Tyrozín pochádza 

pritom z potravy, alebo sa tvorí hydroxyláciou fenylalanínu v pečeni. 
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Obrázok 14: Syntéza katecholamínov. Syntéza po dopamín prebieha v cytoplazme buniek, následne jeho 

hydroxylácia na noradrenalín prebieha v chromafinných granulách, kde sa noradrenalín skladuje. V zátvorkách 

pod názvami enzýmov sú uvedené ich koenzýmy, resp. kofaktory potrebné pre ich aktivitu. THBT – 

tetrahydrobiopterín, DHBT – dihydrobiopterín. 

 

Rýchlosť určujúcim krokom syntézy katecholamínov je reakcia katalyzovaná 

tyrozínhydroxylázou (obrázok 14). Je to cytoplazmatický enzým, rovnako ako DOPA-

dekarboxyláza, takže reakcie tvorby dopamínu z tyrozínu prebiehajú v cytoplazme 
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chromafinných buniek. Následne je dopamín vychytaný do zásobných chromafinných granúl, 

kde je hydroxylovaný na noradrenalín. Metylácia noradrenalínu na adrenalín je opäť 

katalyzovaná cytoplazmatickým enzýmom N-metyltransferázou. 

Oba katecholamíny sú uskladňované v zásobných vezikulách. Katecholamíny v nich 

tvoria komplex s ATP a rozpustnými bielkovinami chromogranínmi. Predpokladá sa, že tieto 

majú vplyv na udržiavanie osmotického tlaku v granulách a na väzbu iónov vápnika, ktoré sú 

potrebné na sekréciu katecholamínov. Uvoľnenie katecholamínov z drene nadobličky do krvi 

nastáva exocytózou, po depolarizácii sprostredkovanej acetylcholínom cez nikotínový 

receptor. Zásoby katecholamínov v chromafinných granulách sú pomerne veľké, stačili by na 

niekoľko dní, hoci biologický polčas katecholamínov je niekoľko sekúnd. 

Degradácia katecholamínov nastáva viacerými spôsobmi: 

• spätným vychytávaním do nervových zakončení („neuronal re-uptake“), resp. do 

buniek periférnych orgánov („extraneuronal uptake“), 

• enzymatickou degradáciou katalyzovanou katechol-O-metyltransferázou (COMT)  

a monoaminooxidázou (MAO) hlavne v pečeni a obličkách, pričom hlavným 

degradačným produktom je kyselina vanilmandlová vylučovaná z organizmu močom, 

• konjugáciou sulfotransferázami a glukuronidázami na sírany a glukuronáty, hlavne 

v pečeni a obličkách. 

 

7.2  Receptory pre katecholamíny 

Katecholamíny účinkujú po väzbe na špecifické membránové receptory efektorových 

buniek. Všeobecne rozdeľujeme tieto receptory na adrenergné (väzba adrenalínu 

a noradrenalínu) a dopaminergné (väzba dopamínu). Adrenergné receptory sa rozdeľujú na  

-receptory a -receptory. Dopaminergné receptory sa vo veľkom množstve nachádzajú 

v mozgu a delia sa na dve hlavné skupiny D1 a D2 receptory. 

 

7.2.1  -adrenergné receptory  

Podľa mechanizmu účinku sa α-adrenergné receptory rozdeľujú na dva základné typy 

1-receptory a 2-receptory. 

Receptory 1 sú transmembránové receptory spojené s aktiváciou fosfolipázy C 

sprostredkovanej Gp proteínmi (obrázok 2). Po väzbe noradrenalínu/adrenalínu na 1- receptor 
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aktívna -podjednotka Gp proteínu v membráne aktivuje fosfolipázu C. Aktívna fosfolipáza 

hydrolyzuje fosfatidyl-inozitol-4,5-bisfosfát (PIP2) na inozitol-1,4,5-trisfosfát (IP3)  

a 1,2-diacylglycerol (DAG). Následne IP3 v membráne endoplazmatického retikula otvára 

iónový kanál pre vápnik a uvoľňujú sa ióny vápnika z vnútrobunkových zásob do cytoplazmy 

bunky. Vápnik po väzbe na kalmodulín, v pomere 4 ióny vápnika na jednu molekulu 

kalmodulínu, vedie ku konformačnej zmene kalmodulínu a komplex kalcium-kalmodulín 

(Ca/CaM) je potom schopný interakcie s rôznymi cieľovými molekulami, ktoré následne 

zmenia svoje funkčné vlastnosti (nastáva ich aktivácia, resp. inhibícia). V bunkách hladkých 

svalov sa komplex Ca/CaM spája s kinázou ľahkých reťazcov myozínu (MLCK), čím ju 

aktivuje. Aktívna MLCK fosforyluje ľahké reťazce myozínu, takže nastáva kontrakcia 

(obrázok 15). Molekula myozínu je tvorená 2 ťažkými reťazcami (Mh: 200 000 a 204 000 Da) 

a 2 typmi podjednotiek ľahkých reťazcov (regulačná podjednotka 20 000 Da a alkalická 

podjednotka 17 000 Da). Fosforylovaná regulačná podjednotka ľahkých reťazcov myozínu 

iniciuje kontrakciu a súčasne výrazne zvyšuje ATPázovú aktivitu aktomyozínu. 

1-receptory sa nachádzajú napr. v membránach buniek hladkých svalov, v cievach kože 

a splanchnickej oblasti, kde katecholamíny vyvolávajú vazokonstrikciu, v hladkej svalovine 

čreva kde katecholamíny vedú ku kontrakcii sfinkterov, alebo v slinných žľazách, kde zvyšujú 

sekréciu slín. 

2-receptory sú membránové receptory spojené s inhibíciou adenylátcyklázy 

prostredníctvom Gi proteínov. Po väzbe adrenalínu/noradrenalínu na receptor aktívna  

-podjednotka Gi proteínu (po zámene GTP za GDP) oddisociuje od komplexu , a následne 

v membráne inhibuje adenylátcyklázu, čím sa v bunke zníži produkcia cAMP. Tento typ 

receptorov sa nachádza napr. v pankrease, kde inhibuje sekréciu inzulínu, alebo v hladkej 

svalovine žalúdka a tenkého čreva, kde znižuje ich motilitu. 2-receptory sa nachádzajú aj na 

krvných doštičkách, kde po ich aktivácii v strese cez pokles koncentrácie cAMP dochádza 

k aktivácii agregácie trombocytov s rizikom tvorby trombov. Tento typ receptorov je aj 

v presynaptickej membráne neurónov sympatikových nervových vlákien, kde sa podieľajú na 

regulácii ďalšieho vyplavenia katecholamínov do synaptickej štrbiny (autoreceptory). 

 

7.2.2  -adrenergné receptory 

-adrenergné receptory sú transmembránové receptory spojené s Gs proteínmi.  

-podjednotka Gs proteínu aktivuje adenylátcyklázu, ktorá syntetizuje v bunke cyklický 
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adenozínmonofosfát (3,5-cAMP). Vytvorený cAMP aktivuje proteínkinázu A, ktorá 

v neaktívnom stave vytvára tetramér zložený z dvoch regulačných a dvoch katalytických 

podjednotiek. Po väzbe dvoch molekúl cAMP na každú regulačnú podjednotku dochádza 

k ich uvoľneniu od katalytických podjednotiek, ktoré sa stanú aktívne a fosforylujú cieľové 

bielkoviny na –OH skupinách serínových alebo treonínových zvyškov (obrázok 1). 

Ak tento typ receptora prevláda v bunkových membránach hladkých svalov, aktívna 

proteínkináza A fosforyluje kinázu ľahkých reťazcov myozínu (MLCK). Fosforylovaná 

MLCK je neaktívna, nemôže sa spojiť s komplexom kalcium-kalmodulín, takže myozín 

zostáva defosforylovaný a nastáva relaxácia hladkej svaloviny (obrázok 15). 

 

 

Obrázok 15: Schematické znázornenie funkčného efektu aktivácie adrenergných receptorov na bunkách hladkých 

svalov. CAM - kalmodulín, MK - kináza ľahkých reťazcov myozínu, myozínkináza. 

 

Príkladom účinku adrenalínu na hladký sval prostredníctvom -receptorov je 

vazodilatácia koronárnych artérií, ktoré zabezpečujú lepšie prekrvenie yokardu, alebo 

dilatácia svaloviny bronchov (2) či ciev zásobujúcich kostrové svaly. 

V myokarde prevláda predovšetkým 1-typ adrenergných receptorov (átrialne 

a ventrikulárne fibrily a prevodový systém srdca). Väzbou adrenalínu a noradrenalínu na 

receptor sa aktivuje proteínkináza A (PKA), ktorá fosforyluje L-typ kanálu pre vápnik 
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v plazmatickej membráne (tento typ iónových kanálov pre vápnik je obdobou 

dihydropyridínových receptorov v kostrových svaloch). PKA-závislá fosforylácia kanálov 

vedie k ich otvoreniu a vstupu iónov vápnika z extracelulárneho prostredia do bunky. Vzostup 

koncentrácie vápnika sprostredkovaný 1-receptormi zabezpečí ďalší vzostup iónov vápnika 

v cytoplazme otvorením Ca2+-závislých kalciových kanálov v membránach 

sarkoplazmatického retikula (ryanodinové receptory). Uvádza sa, že asi 10% vápenatých 

iónov potrebných na kontrakciu myocytu pochádza z extracelulárneho priestoru a 90% 

pochádza zo sarkoplazmatického retikula. Výsledný efekt vzostupu vápnika v cytoplazme 

myocytov je potom zvýšenie srdcovej činnosti pri strese, či záťaži (zvýšenie sily kontrakcie 

a zrýchlenie pulzovej frekvencie, zvýšenie vodivosti prevodového systému a dráždivosti 

srdcového svalu). Tento efekt je zabezpečený podobne ako pri kontrakcii kostrového svalu 

cez troponínový komplex (obrázok 13). 

Adrenergná aktivácia PKA zabezpečuje aj následnú relaxáciu kardiomyocytov 

prostredníctvom fosforylácie fosfolambanu. Fosfolamban je proteín membrány 

sarkoplazmatického retikula, ktorý v nefosforylovanej forme inhibuje Ca2+-ATPázu 

sarkoplazmatického retikula (SERCA). Po fosforylácii fosfolambanu (proteínkinázou A, resp. 

Ca2+/kalmodulín-dependentnou proteínkinázou) môžu byť ióny Ca2+ aktívne „prečerpávané“ 

do SR, čím sa znižuje ich cytoplazmatická koncentrácia. Ďalším transportným proteínom pre 

ióny vápnika proti koncentračnému gradientu je v plazmatickej membráne lokalizovaný 

Na+/Ca2+-výmenník. Je hlavnou cestou obnovy pokojovej koncentrácie iónov vápnika 

v bunke a predpokladá sa, že pri jeho aktivácii zohráva tiež úlohu Ca2+/kalmodulín-

dependentná proteínkináza. 

-receptory sa okrem kardiovaskulárneho systému nachádzajú hlavne v tukovom tkanive 

(3), pečeni a v kostrových svaloch (2), kde sa katecholamíny podieľajú na regulácii 

energetického metabolizmu, dochádza k aktivácii lipolýzy, glykogenolýzy a glukoneogenézy. 

Vysoké množstvo -receptorov bolo popísané aj v mozgu (1, 2), funkčný význam 

priestorovej lokalizácie týchto podtypov -receptorov však nie je zatiaľ presne jasný. 

 

7.2.3  Dopaminergné receptory 

Dopamín je produkovaný vo viacerých oblastiach mozgu (substantia nigra, ventrálna 

tegmentálna oblasť stredného mozgu), ale je aj neurohormónom uvoľňovaným z hypotalamu. 

Jeho hlavnou úlohou ako hormónu je inhibovať uvoľňovanie prolaktínu z adenohypofýzy. 
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Dopaminergné receptory patria do skupiny metabotropných membránových receptorov, 

ktoré sú spojené s G-proteínmi. Sú lokalizované najmä v CNS, kde sa podieľajú na viacerých 

neurologických procesoch napr. pamäť, učenie, pozornosť, emócie. Znížené množstvo 

dopamínu, hlavne stratou dopaminergných nigrostriatálnych neurónov, spôsobuje pri 

Parkinsonovej chorobe stratu schopnosti konať koordinované pohyby. Dysregulácia 

dopaminergnej signalizácie v mozgovej kôre môže byť príčinou schizofrénie. 

V menšej miere sú receptory pre dopamín lokalizované aj v iných tkanivách napr.  

v cievach odvádzajúcich odkysličenú krv z myokardu alebo pľúc (D1, D2, D4, D5). Funkčným 

efektom účinku dopamínu je vazodilatácia. D4 receptor sa nachádza aj v predsieňach 

myokardu, kde dopamín zvyšuje kontraktilitu myokardu a výdaj krvi zo srdca, bez 

ovplyvnenia frekvencie srdcovej činnosti. Dopaminergné receptory sa nachádzajú aj 

v nefrónoch, s najvyšším zastúpením v epitelových bunkách proximálneho tubulu. Dopamín 

v obličke ovplyvňuje diurézu a nátriurézu. 

Dopaminergné receptory sa rozdeľujú do dvoch tried: D1 (podtriedy D1 a D5) a D2 

(podtriedy D2, D3 a D4). 

Trieda D1 receptorov je spojená s GS proteínmi a teda pôsobí prostredníctvom aktivácie 

adenylátcyklázy so vzostupom cAMP. Trieda D2 receptorov je spojená s Gi proteínmi 

a následne inhibíciou adenylátcyklázy. 
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8 

Plynné neuromodulátory 

 

Neuromodulátory všeobecne upravujú účinok neurotransmiterov napr. môžu meniť 

citlivosť synaptickej membrány k neurotransmiteru, alebo môžu ovplyvňovať vyplavenie 

neurotransmitera. Niekedy je veľmi ťažko rozlíšiť medzi úlohou určitej molekuly ako 

neuromodulátora a neurotransmitera. Funkciu neuromodulátorov plnia v nervovom systéme aj 

niektoré plynné molekuly, napr. oxid dusnatý (NO), oxid uhoľnatý (CO), alebo 

hydrogénsulfid (H2S). Tieto látky, ako malé molekuly, nie sú v bunkách skladované  

a z miesta svojho vzniku voľne difundujú cez membrány buniek. Ich pôsobenie je priame, 

nevyžadujú receptor a ovplyvňujú nielen postsynaptické bunky, ale aj bunky presynaptické. 

Produkované sú bunkovými enzýmovými reakciami, ktoré sú zväčša regulované. Neuróny, 

ktoré obsahujú príslušné enzýmové aktivity sú lokalizované v definovaných oblastiach 

mozgu. Zásah týchto neuromodulátorov je realizovaný priamo v bunkách ovplyvnením 

vnútrobunkových procesov (nevyžadujú žiadne receptory), väčšinou prostredníctvom druhých 

poslov (cGMP, cAMP). 

 

8.1  Oxid dusnatý 

V bunkách vzniká oxid dusnatý (NO) oxidáciou guanidínového dusíka L-arginínu 

molekulovým kyslíkom aktivitou NO-syntázy (obrázok 16). Vzniknutý oxid dusnatý je 

radikálom, keďže má nepárny počet valenčných elektrónov. Tento nespárovaný elektrón 

„dáva“ molekule veľkú reaktivitu. Fyziologická koncentrácia NO v tkanivách je v pmol/l, 

jeho polčas rozpadu (t1/2) je niekoľko sekúnd. 

 

 

Obrázok 16: Syntéza oxidu dusnatého z aminokyseliny L-arginínu aktivitou NO-syntázy 
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NO-syntáza (NOS) sa v organizme vyskytuje v troch izoformách: neuronálna nNOS, 

endotelová eNOS, ktoré sú v bunkách exprimované neustále (konštitutívne) a indukovateľná 

iNOS. Všetky izoenzýmy sú aktívne ako homodiméry a v aktívnom mieste obsahujú hém. Sú 

stereošpecifické (substrát je len L-arginín, nie D-arginín) a ako kofaktory vyžadujú: NADPH, 

tetrahydrobiopterín, FAD, FMN a kalmodulín. Kalmodulín sa na nNOS a eNOS viaže až po 

väzbe iónov Ca2+, čím sú enzýmy aktivované. iNOS viaže kalmodulín trvale, jej aktivácia 

spočíva v indukcii expresie génu pre NO-syntázu po príslušnom stimule. 

 

8.1.1  Endotelová NO-syntáza 

Endotelové bunky vystielajú vnútornú stenu ciev, funkčne sú prepojené s bunkami 

hladkej svaloviny cievnej steny a súčasne aj s cirkulujúcimi zložkami krvi. Endotel sa 

v súčasnosti považuje za dôležitý orgán s mnohými biologickými funkciami, tvorí veľké 

množstvo mediátorov, ktoré pôsobia nielen na okolité bunky hladkej svaloviny cievnej steny, 

ale súčasne aj na krvné elementy. Endotel je selektívne permeabilný, má membránové 

receptory pre proteíny (rastové faktory, faktory koagulačného a antikoagulačného systému), 

receptory pre LDL, serotonín a ďalšie hormóny. Hlavným mediátorom regulácie cievneho 

tonusu je oxid dusnatý, označovaný aj ako EDRF („endothelium-derived relaxing factor”). 

Na endotelových bunkách majú receptory napr. aj acetylcholín a bradykinín, ktoré po 

väzbe na svoj receptor stimulujú fosfatidylinozitolovú kaskádu (obrázok 17). Vzniká  

inozitol-1,4,5-trisfosfát (IP3), ktorý väzbou na receptor v membráne endoplazmatického 

retikula otvára iónový kanál pre vápnik a teda spôsobuje vyplavenie vápnika zo zásob bunky. 

Uvoľnený vápnik po väzbe na kalmodulín v endotelovej bunke aktivuje eNOS, ktorá je 

lokalizovaná membránovo. NO vytvorený prostredníctvom eNOS difunduje do hladkých 

svalových buniek, kde interaguje s atómom železa v molekule hému solubilnej 

(cytoplazmatickej) guanylátcyklázy (GC), spôsobí jej konformačnú zmenu a následnú 

aktiváciu. 
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Obrázok 17: Mechanizmus účinku oxidu dusnatého (NO) na relaxáciu cievnej steny. NO produkovaný 

v endotelových bunkách, napr. po vyplavení acetylcholínu (Ach) z parasympatikových neurónov, NO difunduje 

cez membránu a v cievnych  myocytoch (hladké svalové bunky) stimuluje guanylátcyklázu (GC), ktorá s GTP 

syntetizuje cGMP. Tento druhý posol aktivuje dependentnú proteínkinázu (PKG), ktorá fosforyláciou kinázy 

ľahkých reťazcov myozínu (MLCK), alebo cez aktiváciu fosfodiesterázy (PDE) a produkciu 5-GMP vedie 

k relaxácií hladkej svaloviny v cievnej stene a redukcii cievneho tonusu. 

 

Po aktivácii guanylátcyklázy, prostredníctvom NO, sa zvyšuje intracelulárna hladina 

cyklického 3,5-guanozínmonofosfátu (cGMP) tvoreného z GTP. cGMP spôsobuje relaxáciu 

cievnej steny viacerými mechanizmami: 

• priamo aktiváciou cGMP závislej proteínkinázy nastáva fosforylácia kinázy ľahkých 

reťazcov myozínu (MLCK). Fosforylácia MLCK môže nastať viacerými kinázami – 

cAMP dependentnou proteínkinázou (proteínkináza A), cGMP dependentnou 

proteínkinázou, Ca/CaM dependentnou proteínkinázou II a proteínkinázou C. 

Proteínkináza A a Ca/CaM dependentná proteínkináza II ju fosforylujú na rovnakom 

serínovom zvyšku, ktorý sa nachádza v mieste väzby kalcium-kalmodulínového 

komplexu.  Táto fosforylácia znižuje afinitu MLCK ku kalmodulínu. Fosforylácia 

MLCK cGMP dependentnou proteínkinázou nastáva v inom mieste, ale rovnako 
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znižuje jej afinitu ku kalmodulínu, takže následkom je pokles fosforylácie ľahkých 

reťazcov myozínu a nastáva vazodilatácia, 

• tvorbou 5-GMP, ktorý vzniká aktivitou fosfodiesterázy špecifickej pre štiepenie 

cGMP – fosfodiesterázy V. Táto špecifická fosfodiesteráza je aktivovaná zvýšenými 

hladinami cGMP. Takto vytvárané 5-GMP sa podieľa na regulácii K+-kanálov 

v bunkách hladkej svaloviny ciev (myocytoch). V cievnych myocytoch sa nachádza 

viac typov kanálov pre K+, ktoré sú napr. Ca2+-dependentné, alebo ATP-senzitívne. 

Po ich otvorení a úniku K+ z bunky nastáva membránová hyperpolarizácia. Táto 

vedie k inaktivácii napäťovo závislého kanálu pre ióny Ca2+ v plazmatickej 

membráne (poklesu vstupu Ca2+) a zvýšenému vylučovaniu Ca2+ z bunky 

prostredníctvom Na+/Ca2+-výmenníka (obrázok 17). Pokles iónov vápnika v bunke 

podporuje relaxáciu buniek hladkej svaloviny. Doba otvorenia a frekvencia otvorenia 

Ca2+-dependentného K+-kanálu sú zvýšené pri vzostupe 5-GMP. Takto nepriamo 

ovplyvňujú relaxáciu a zníženie cievneho tonusu vazodilatátory, medzi ktoré patrí aj 

NO. NO zvyšuje hladinu cGMP (aktiváciou guanylátcyklázy) v bunkách hladkej 

svaloviny. Tento aktiváciou fosfodiesterázy V vedie k vzostupu 5-GMP a následne 

ovplyvneniu transportných systémov pre vápnik, ktoré zabezpečia zníženie jeho 

koncentrácie v cytoplazme bunky. 

Pôvodne sa predpokladalo, že endotelová NO syntáza (typ III) sa nachádza len 

v endotelových bunkách. V súčasnosti je však známa jej prítomnosť aj v iných tkanivách 

a bunkách, vrátane trombocytov, srdcových myocytov a hippocampu. NO po svojom vzniku 

v endotelových bunkách ovplyvňuje nielen bunky hladkej svaloviny pod endotelom, ale 

difunduje aj na povrch endotelu, kde inhibuje adhéziu a agregáciu trombocytov a neutrofilov. 

Takýto mechanizmus sa môže všeobecne uplatňovať ako ochrana proti intravaskulárnej 

agregácii trombocytov. Treba však pripomenúť, že trombocyty obsahujú vlastnú NOS, 

prostredníctvom ktorej môžu tiež regulovať svoju agregáciu. 

 

8.1.2  Neuronálna NO-syntáza 

Neuronálna NO-syntáza je cytoplazmatický enzým nachádzajúci sa najmä v neurónoch 

mozočku a hippocampu, ale aj v periférnych tkanivách, napr. v cytoplazme endotelových 

buniek myokardu. Nízka aktivita je pozorovaná v hypotalame, enzým sa nenachádza 

v gliálnych bunkách. Na regulácii syntézy NO sa zúčastňuje hlavne kyselina glutámová 
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(glutamát), v menšej miere aj iné neurotransmitery, napr. acetylcholín v neurónoch 

vegetatívneho nervového systému. 

Tvorba NO v postsynaptickom zakončení prebieha po väzbe glutamátu na NMDA 

receptor. Aktivácia NMDA receptora glutamátom je spojená so vstupom Na+ do bunky, 

depolarizáciou membrány a následným otvorením iónových kanálov pre ióny vápnika. 

Vzostup vápnika v bunke vedie k aktivácii viacerých Ca2+-dependentných enzýmov: 

Ca2+/CaM-dependentná proteínkináza, proteínkináza C, fosfolipáza A2, NO-syntáza a iné. 

Aktívna neuronálna NO-syntáza (nNOS) vytvára v postsynaptickom zakončení oxid dusnatý 

(obrázok 18). 

Vytvorený oxid dusnatý difunduje do synaptickej štrbiny, kde pôsobí na cieľové bunky. 

Jedným z jeho účinkov je vplyv na vyplavenie glutamátu z presynaptických zakončení. NO 

aktivuje guanylátcyklázu v presynaptickom neuróne, čím sa zvýši koncentrácia cGMP. Tento 

druhý posol aktivuje cGMP dependentnú proteínkinázu, ktorá pravdepodobne fosforyluje 

proteíny na sekrečnej vezikule. Takto sa podobne ako po vzostupe Ca2+ aktivuje uvoľnenie 

sekrečných vezikúl z cytoskeletu bunky, ich fúzia s membránou a uvoľnenie neurotransmitera 

do synaptickej štrbiny. Nadprodukcia NO nadmernou stimuláciou neuronálnej NO-syntázy 

(typ I) môže byť príčinou glutamátom-sprostredkovanej neurotoxicity. Určitým 

kontraregulačným mechanizmom excitačného účinku glutamátu môže byť, po jeho 

následnom vychytaní neurónmi, jeho premena na inhibičný neurotransmiter GABA. GABA 

účinkuje prostredníctvom ionotropných receptorov, ktoré sú kanálom pre Cl-, teda nastáva 

hyperpolarizácia a „utlmenie“ prenosu vzruchu. 

Biologickým účinkom NO je aj S-nitrozylácia mnohých proteínov, čo je dôležitý 

regulačný krok ich účinku. Takýmto spôsobom NO napr. inaktivuje nitrozyláciou NMDA 

receptor pre glutamát, čím moduluje glutaminergickú neurotransmisiu. 
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Obrázok 18: Mechanizmus účinku oxidu dusnatého (NO), ktorý potencuje uvoľňovanie glutamátu. NO 

produkovaný v postsynaptických zakončeniach neurónov po aktivácii NMDA receptorov pre glutamát (NMDAR) 

difunduje cez membránu a v presynaptických zakončeniach glutamátergných neurónov pravdepodobne stimuluje 

guanylátcyklázu (GC), ktorá z GTP syntetizuje cGMP. Tento druhý posol aktivuje dependentnú proteínkinázu 

(PKG), ktorá fosforyláciou vezikúl uskladňujúcich glutamát aktivuje ich exocytózu a ďalšie vyplavenie glutamátu 

do synaptickej štrbiny. AMPAR – AMPA receptor, mGluR – metabotropný receptor pre glutamát, nNOS – 

neuronálna NO syntáza, glut – glutamát 

 

Zvýšená aktivácia NMDA receptorov vysokým množstvom glutamátu spôsobuje 

nadmerný vstup iónov vápnika do bunky. Vápnik aktivuje fosfolipázy, proteázy 

a endonukleázy, ktoré poškodzujú fosfolipidy membrán, degradujú proteíny a nukleové 

kyseliny. Vzostup vápnika v bunke aktivuje procesy jeho vychytávania do endoplazmatického 
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retikula a do mitochondrií. Veľký prísun Ca2+ do mitochondrií („nabobtnávanie“ 

mitochondrií) vedie k depolarizácii ich membrány, zastaveniu syntézy ATP, zmene 

priepustnosti membrány a uvoľňovaniu celého radu molekúl, ktoré spúšťajú apoptózu. 

Aktivácia Ca2+-ATPáz, ktoré transportujú ióny vápnika proti ich koncentračnému spádu, 

vyčerpá takmer celý pool mitochondriálnych zásob ATP. Bunka prichádza o množstvo 

energie, čo spoločne s aktiváciou Ca2+-dependentných fosfolipáz, proteáz a endonukleáz 

môže viesť až k jej zániku. 

 

8.1.3  Induktívna NO-syntáza 

Induktívna NO-syntáza (iNOS, typ II) je typ cytoplazmatickej NO-syntázy, ktorá sa 

nachádza v makrofágoch a neutrofiloch a je aktivovaná po kontakte bunky s bakteriálnymi 

endotoxínmi alebo cytokínmi ako sú interleukín 1 (IL-1), tumor nekrotizujúci faktor (TNF), 

resp. interferón-. 

Aktivita iNOS je regulovaná na úrovni génovej expresie, a nie je ovplyvnená iónmi 

vápnika (na rozdiel od eNOS a nNOS). Indukcia syntézy iNOS v makrofágoch pritom 

vyžaduje niekoľko hodín, ale raz vyvolaná syntéza iNOS vytvorí toľko enzýmu, ktorý je 

schopný tvoriť omnoho vyššiu koncentráciu NO za minútu ako konštitutívne NOS. Vytvorený 

NO následne prispieva k zničeniu vnútrobunkových mikrobiálnych patogénov, ale 

v nadprodukcii má cytotoxický efekt na bunku. Preto je expresia génov pre iNOS regulovaná 

na viacerých úrovniach: na úrovni transkripcie, translácie a posttranslačnej úpravy proteínu. 

Jednou z možností jej regulácie je v post-infekčnej fáze aktivácia ubiquitín ligázy, ktorá na 

iNOS naviaže viacero ubiquitinových jednotiek (obrázok 19). 

Ubiquitín je regulačný proteín, ktorý „značkuje“ proteíny pred ich deštrukciou.  Tie sa 

následne stávajú cieľom proteazómu, ktorého hlavnou úlohou je takto označený proteín 

rozložiť na aminokyseliny. Proteazóm je vnútrobunková valcovitá štruktúra, miesto kde 

v bunke dochádza k degradácii vnútrobunkových bielkovín, ktoré nie sú rozložené 

lyzozómami. Niektoré bielkoviny sú najskôr označené ubiquitínom (v tomto prípade iNOS) 

a potom sa stávajú cieľom pre proteazomálnu degradáciu (obrázok 19). 
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Obrázok 19: Mechanizmus modifikácie proteínov ubiquitináciou. E1 - ubiquitín-aktivujúci enzým, E2 - ubiquitín-

konjugujúci enzým,  E3 - ubiquitín-ligáza, Ub – ubiquitín, Subst. –bielkovina, ktorá sa po ubiquitinácii 

degraduje. 

 

Proteín, ktorý má byť rozložený, je pred degradáciou kovalentne modifikovaný 

ubiquitínom na lyzínových zvyškoch reakciami, ktoré vyžadujú prítomnosť 3 enzýmov.  

V 1. kroku je ubiquitín aktivovaný ubiquitín-aktivujúcim enzýmom E1 za spotreby ATP. 

Vzniká medziprodukt – ubiquitín-adenylát, z ktorého je ubiquitín prenesený do aktívneho 

centra enzýmu E1 a uvoľní sa AMP. Vytvára sa tioesterová väzba medzi karboxylovou 

skupinou ubiquitínu a cysteínovou –SH skupinou enzýmu. V 2. kroku je ubiquitín prenesený 

do aktívneho miesta ubiquitín-konjugujúceho enzýmu E2. Posledným krokom je kaskáda 

vedúca k ubiquitinácii cieľového proteínu vytvorením väzby medzi –NH2 skupinou lyzínu 

cieľového proteínu a C-koncovým glycínom ubiquitínu enzýmom ubiquitín-ligáza E3. Na 

cieľový proteín sa musia naviazať aspoň 4 ubiqutínové jednotky, aby bol rozpoznaný 

proteazómom. 
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8.1.4  Ďalšie účinky oxidu dusnatého 

Oxid dusnatý, produkovaný aktívnymi makrofágmi a ďalšími typmi buniek, je 

esenciálnou zložkou vrodenej aj špecifickej imunitnej odpovede. NO inhibuje rast nádorových 

buniek, baktérií, vírusov, ako aj parazitov. Na druhej strane môže podporovať proliferáciu 

buniek a rast určitých mikroorganizmov. Tieto jeho zdanlivo opačné účinky sú umožnené 

navodením rôznych situácií v organizme, ktoré súvisia s rozdielnou hladinou NO, rôznymi 

intermediátmi oxidu dusnatého, resp. dráhami do ktorých sa zapája. Vysoká hladina NO 

spôsobuje inhibíciu syntézy DNA, zlomy v dvojzávitnici DNA, zmeny vo funkcii 

mitochondrií, ako aj modifikáciu metabolických dráh a signálnych kaskád. Mnohé z týchto 

efektov NO sú spôsobené nitrozyláciou proteínov, interakciou s hémovými kofaktormi, Fe-S 

zoskupenia a interakcia NO s inými radikálmi. 

Oxid dusnatý môže účinkovať ako vnútrobunkový posol, neurotransmiter, alebo ako 

hormón. Okrem hlavného účinku NO, ovplyvnenia aktivity guanylátcyklázy a tvorby cGMP, 

má NO aj ďalšie cieľové molekuly či štruktúry, na ktoré sa viaže. Primárne reaguje NO 

s kyslíkom, superoxidovým radikálom, tiolovými skupinami cysteínu (S-nitrozylácia), 

tyrozínu (tyrozín 3-nitrácia)  a  iónmi prechodných kovov (nitrozylácia kovov). 

Fe2+   +    NO     →       Fe2+−NO 

Rovnakým mechanizmom ako NO aktivuje guanylátcyklázu (nitrozylácia hémového Fe 

v aktívnom mieste enzýmu) dochádza aj k aktivácii cyklooxygenázy, enzýmu potrebného pre 

syntézu prostaglandínov z kyseliny arachidovej. Ďalšia interakcia NO s iónmi železa 

v hémovej štruktúre vedie k inhibícii napr. cytochrómu P450, potrebného pre syntézu alebo 

katabolizmus viacerých biomolekúl. Takýmto mechanizmom pravdepodobne prebieha aj 

feedback regulácia NOS (inhibícia) práve vzostupom NO. 

V molekule hemoglobínu, ktorého funkciou je transport O2 k tkanivám a CO2 do pľúc, 

sú ióny Fe2+ potrebné pre väzbu kyslíka. Priama väzba NO s hemoglobínom vedie k jeho 

premene na methemoglobín (Fe3+), ktorý stráca schopnosť viazať kyslík. 

NO tiež reaguje s nehémovým železom prítomným napr. v Fe-S štruktúrach, ktoré sú 

súčasťou mnohých enzýmov napr. NADH-ubichinón-reduktáza, akonitáza, NADH-sukcinát 

reduktáza. Zatiaľ čo väzba NO s hémom je reakcia reverzibilná, s nehémovým železom sa NO 

viaže ireverzibilne. Takýmto spôsobom NO ireverzibilne inaktivuje ribonukleotidreduktázu 

(inhibícia syntézy DNA), uvoľňuje železo z feritínu, mobilizuje Cu z ceruloplazmínu. 
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Nitrozylácia proteínov oxidom dusnatým nastáva najčastejšie na cysteínových  

–SH skupinách, čo predstavuje jednu z možných posttranslačných úprav proteínov. Takýmto 

spôsobom je ovplyvnených viacero bunkových procesov, napr. transport proteínov, resp. 

vezikúl. NO inhibuje exocytózu endotelových zásobných granúl obsahujúcich faktory 

zrážania krvi: von Willebrandtov faktor, tkanivový plazminogénový aktivátor, P-selektín 

a CD63 práve S-nitrozyláciou kľúčových proteínov pre spustenie procesu exocytózy. Na 

druhej strane v endotelových bunkách NO urýchľuje receptormi-sprostredkovanú endocytózu 

vezikúl S-nitrozyláciou bielkoviny dynamín, čím sa zvýši jeho GTPázová aktivita. Dynamín 

je bielkovina s GTPázovou aktivitou, ktorá sa v bunke viaže v mieste, kde vznikajú „váčky“ 

obalené klatrínom. Práve jej GTPázová aktivita je potrebná pre spustenie procesu endocytózy, 

pretože energiu uvoľnenú hydrolýzou GTP využijú dynamíny na mechanickú prácu potrebnú 

na „odškrtenie váčku“ od membrány. K ďalším procesom, ktoré sú ovplyvnené  

S-nitrozyláciou patrí: inhibícia NADPH-oxidázy, inhibícia apoptózy prostredníctvom 

ovplyvnenia aktivity dynamínu, kaspázy-3 a tioredoxínu, inhibícia cytochróm-c-oxidázy 

(komplex IV v terminálnej oxidácii),  akonitázy a ďalšie. Prostredníctvom nitrozylácie 

NMDA receptora a jeho následnej inaktivácie plní NO dôležitú biologickú funkciu. 

NO aktivuje cytoplazmatickú adenozín-5'-difosfát(ADP)-ribozyltransferázu v krvných 

doštičkách. Táto katalyzuje prenos ADP-ribózy na proteíny, napr. glyceraldehyd-3-fosfát-

dehydrogenázu – enzým glykolýzy. ADP-ribozylovaný enzým sa stáva neaktívny, glykolýza 

je inhibovaná. 

Po expozícii buniek NO dochádza rýchle k inhibícii syntézy DNA, čo je spôsobené 

inhibíciou ribonukleotidreduktázy oxidom dusnatým. Toto vedie k vyčerpaniu 

deoxyribonukleozidtrifosfátov (dNTP), nevyhnutných prekurzorov pre syntézu DNA. Oxid 

dusnatý ale vedie aj k fragmentácii reťazca DNA, čo následne vedie k spusteniu reparačných 

mechanizmov aktiváciou poly(ADP-ribóza)-polymerázy (syntetázy) = PARS. Tento enzým 

katalyzuje prenos ADP-ribózových polymérov z NAD+ na akceptorový proteín. Táto 

poly(ADP-ribozylačná) modifikácia proteínov je potrebná pre reguláciu transkripcie, 

metyláciu DNA, apoptózu aj DNA opravy. Vyčerpanie nikotínamidových nukleotidov vedie 

bunku k ich regenerácii, čo je ale energeticky náročný proces a môže vyčerpávať bunke ATP. 

 

8.2  Oxid uhoľnatý 

Oxid uhoľnatý (CO) vzniká za fyziologických podmienok v reakcii oxidácie hému na 

biliverdín aktivitou hémoxygenázy (HO). Hémoxygenáza vykazuje aktivitu spoločne  
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s mikrozomálnou NADPH cytochróm-P450-reduktázou (prenos elektrónov na komplex hém-

hémoxygenáza, redukcia železa na Fe2+) a katalyzuje degradáciu hému vo viacerých krokoch 

(obrázok 20). 

 

 

 

Obrázok 20: Premena hému hémoxygenázou na biliverdín, železo a oxid uhoľnatý (CO).  

Biliverdín je následne redukovaný biliverdínreduktázou na bilirubín. CO aktivuje  

solubilnú guanylátcyklázu, ktorá z GTP syntetizuje cGMP. 

 

Hémoxygenáza je prítomná vo viacerých tkanivách s najvyššou aktivitou v slezine,  

pečeni, mozgu a testes. Enzým má tri izoformy, typická pre mozog a testes je hémoxygenáza-2, 

ktorá je konštitutívna. Hémoxygenáza-1, prevládajúca v slezine, je enzým indukovateľný. 

Patrí do skupiny „heat shock proteins“, označovaná aj ako HSP32. Dôležitým induktorom 

expresie génu pre HO-1 je jej substrát – hém, ale napr. aj oxidačný stres, rôzne zápalové 

stimuly – cytokíny, ťažké kovy, ale aj teplotný šok. Hémoxygenáza -3 bola objavená len 

nedávno. Je to konštitutívny enzým nachádzajúci sa napr. v mozgu, srdci, pečeni, testes 

a slezine, jeho úloha zatiaľ nie je objasnená. 

Najvýznamnejšie účinky CO sú podobne ako u NO neuromodulačné účinky a relaxácia 

hladkej svaloviny. Hlavným cieľovým proteínom pre vytvorený CO je rovnako ako pre NO 

solubilná guanylátcykláza (GC). CO sa viaže na hémové železo, čo vedie ku konformačnej 

zmene v aktívnom mieste enzýmu, jeho aktivácii a vzostupu tvorby cGMP. CO produkovaný 

v endotelových bunkách, po aktivácii HO, difunduje do buniek hladkej svaloviny, kde 

aktiváciou GC a vzostupom cGMP vedie k relaxácii ciev. 

CO aj NO môžu byť tvorené v bunkách hladkej svaloviny aj ako odpoveď na aterogénne 

stimuly (oxidované LDL), alebo pro-zápalové cytokíny (obrázok 21). Tieto indukujú expresiu 



60 
 

génov pre HO-1 a iNOS v bunkách. Schopnosť NO aktivovať solubilnú GC je 50-krát vyššia 

ako schopnosť CO. Napriek tomu môže hlavne pri aterogenéze oxid uhoľnatý zohrávať 

dôležitú úlohu v regulácii cievneho tonusu. Endotelovými bunkami tvorený NO indukuje 

expresiu génu pre HO-1, tým sa zabezpečuje vysoká produkcia cGMP, ktorou sa udržiava 

prietok krvi. Súčasná produkcia biliverdínu a jeho premena na bilirubín, ktorý pôsobí ako 

antioxidant, by takto počas aterogenézy zmierňovala v bunke oxidačný stres. 

 

 

Obrázok 21: Signalizačná dráha NO-syntázy (NOS) a hémoxygenázy (HO) v endotelových bunkách a bunkách 

hladkej svaloviny pri aterogenéze. Hémoxygenáza aktivovaná v endotelových bunkách oxidom dusnatým (NO), 

produkuje CO a biliverdín. CO, rovnako ako aj NO, difunduje do buniek hladkej svaloviny kde oba aktivujú 

solubilnú guanylátcyklázu (sGC). Aterogénne a prozápalové mediátory znižujú expresiu a aktivitu endotelovej 

NOS, ale indukujú expresiu génu pre induktívnu HO-1 a iNOS v hladkých svalových bunkách. Znížená produkcia 

NO v endotelových bunkách je počas aterogenézy kompenzovaná indukciou HO-1. 

 

Okrem účinku na guanylátcyklázu, CO v hladkých svalových bunkách zabezpečuje 

relaxáciu hladkej svaloviny napr. aj aktiváciou KCa-kanálu mechanizmom nezávislým od 

cGMP (pravdepodobne chemickou modifikáciou špecifických aminokyselín). Po otvorení 

KCa-kanálu vystupuje z bunky draslík a nastáva hyperpolarizácia, čo vedie k inaktivácii 

napäťovo-závislého Ca2+-kanálu. 
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V mozgu sa účinky NO a CO líšia tým, že zatiaľ čo NO sprostredkuje účinok glutamátu 

na NMDA receptory, CO je primárne zodpovedný za účinok glutamátu na metabotropné 

receptory. Predpokladá sa, že CO funguje ako významný neuromodulátor v čuchovom 

systéme, kde reguluje v neurónoch množstvo cGMP. 

 

8.3  Hydrogénsulfid 

Hydrogénsulfid (H2S) vzniká z cysteínu pri reakcii katalyzovanej pyridoxal-5-fosfát-

dependentnými enzýmami ako je cystationín--syntáza v mozgu, alebo cystationín--lyáza 

v hladkej svalovine. Produkcia H2S v mozgu je alternatívnou reakciou katalyzovanou 

cystationín--syntázou, ktorá je alostericky regulovaná S-adenozylmetionínom. Na rozdiel od 

NO a CO neovplyvňuje aktivitu guanylátcyklázy. Vo fyziologických koncentráciách zvyšuje 

prenos nervového vzruchu spojený s aktiváciou NMDA receptorov. Predpokladá sa, že 

v bunkách hladkej svaloviny podporuje relaxáciu spôsobenú NO. 
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