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Predhovor 

Bunkové transportné a signálne procesy patria ku kľúčovým molekulárnym dejom, ktoré 

sú esenciálne pre fyziologické fungovanie živého organizmu.  Poznanie a pochopenie týchto 

dejov predstavuje východiskovú pozíciu pre vývin liečebných stratégií rôznych patológií a ich 

úspešnú aplikáciu v klinickej praxi.  

Vzhľadom na mimoriadne dôležité postavenie týchto procesov v organizme vzniká 

v pedagogickej praxi nevyhnutná požiadavka poskytnúť študentom lekárskych, 

prírodovedných a biotechnologických odborov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia 

pohľad do základných mechanizmov, princípov a spôsobov regulácie transportných 

a signálnych procesov v bunke.  

V tomto zmysle je koncipovaný predkladaný učebný text, ktorý v troch kapitolách, za 

využitia princípu od jednoduchého k zložitému, postupne popisuje zákonitosti pohybu 

biomolekúl cez membrány, spôsoby komunikácie buniek a transdukcie signálu, základné 

signálne dráhy a ich úlohu v kľúčových biologických procesoch. Všeobecné zákonitosti 

bunkovej signalizácie sú ďalej rozšírené o princípy organizácie, aktivácie a progresie 

programovej bunkovej smrti. Opisované molekulárne deje sú doplnené množstvom ilustrácii, 

ktorých cieľom je názorným spôsobom pomôcť študentovi - čitateľovi pochopiť popisovanú 

problematiku. 

Verím, že prepojenie opisnej a ilustrovanej formy učebného textu umožní  

čitateľovi porozumieť zložitým bunkovým procesom prebiehajúcim pri transporte 

a vzájomnej komunikácii buniek a nájde odozvu v ľahšej a trvalej fixácii získaných 

poznatkov. 

 

Mária Chomová 
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1. TRANSPORT LÁTOK CEZ MEMBRÁNY 

1.1. BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY A ICH ŠTRUKTÚRA 

Každá bunka ľudského organizmu je obalená membránou zloženou z fluidnej mozaikovej 

lipidovej dvojvrstvy. Podľa teórie fluidného modelu je membrána tvorená mozaikou zložiek, 

najmä fosfolipidov, cholesterolu a proteínov, ktoré sa voľne a plynule pohybujú v rovine 

membrány (Obr 1.1).  

 
 

Obr. 1.1  Simplifikovaná štruktúra bunkovej membrány 

a)  hlavné komponenty membrány b) orientácia cholesterolu v membráne a všeobecná štruktúra fosfolipidov 

VKK - vyššia karboxylová kyselina, hlavová skupina = cholín, serín, etanolamín, inozitol 
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Základnými komponentmi mozaikovej štruktúry membrány sú: 

 fosfolipidy - majú amfipatický charakter vďaka prítomnosti hydrofilných 

a hydrofóbnych regiónov v štruktúre fosfolipidu. Membrány sú tvorené dvoma vrstvami 

fosfolipidov, ktoré vytvárajú fosfolipidovú dvojvrstvu. Zo skupiny fosfolipidov, 

biologické membrány obsahujú najmä glycerofosfolipidy, v ktorých hydrofilná hlava je 

orientovaná smerom k vodnému prostrediu, kým hydrofóbne chvosty mastných kyselín 

smerujú dovnútra membrány.  Fosfolipidová dvojvrstva vytvára bariéru medzi 

vnútorným a vonkajším prostredím bunky, pretože voda a ďalšie polárne alebo nabité 

látky nemôžu ľahko prechádzať hydrofóbnym jadrom membrány. Lipidová kompozícia 

membránovej dvojvrstvy je asymetrická, s vyšším obsahom fosfatidylcholínu 

a sfingomyelínu na vonkajšej strane membrány, kým fosfatidylserín 

a fosftidyletanolamín sú lokalizované viac vo vnútornej vrstve membrány. 

Fosfatidylserín je nositeľom záporného náboja, preto prispieva k transmembránovému 

potenciálu. Zároveň je dôležitý pre väzbu pozitívne nabitých molekúl vo vnútri bunky. 

Fosfatidylinozitol sa zúčastňuje procesov prenosu signálov z hormónov 

a neurotransmiterov cez membránu, a preto je lokalizovaný iba vo vnútornej vrstve 

membrány  

 cholesterol - je lokalizovaný v jadre membrány medzi fosfolipidmi. Je zložený zo 

štyroch kondenzovaných uhlíkových kruhov, jeho polárna -OH skupina je orientovaná 

k povrchu membrány. Cholesterol sa podieľa na udržiavaní membránovej fluidity, 

pretože jeho prítomnosť a cis-konformácia nenasýtených mastných kyselín v membráne 

bránia tesnej agregácii hydrofóbnych reťazcov. V dôsledku toho, molekuly lipidov 

a proteínov, ktoré nie sú viazané k externým alebo interným štruktúrnym proteínom 

môžu rotovať a  pohybovať sa laterálne v rovine membrány. Zároveň prítomnosť 

cholesterolu minimalizuje vplyv teploty na tekutosť membrány. Kým pri vysokých 

teplotách je fluidita redukovaná, pri nízkych teplotách cholesterol zvyšuje tekutosť 

membrány tým, že bráni tesnej agregácii fosfolipidov. Fluidita membrány je do istej 

miery určovaná obsahom nenasýtených mastných kyselín v potrave 

 membránové proteíny - môžu čiastočne zasahovať do plazmatickej membrány, príp. 

byť voľne pripútané k vnútornej alebo vonkajšej vrstve membrány (periférne proteíny) 

alebo ňou úplne prechádzať (integrálne proteíny). Mnohé z integrálnych proteínov sú 

receptory, na ktoré sa viažu hormóny či neurotransmitery, alebo kanály a transportéry, 
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cez ktoré sa pohybujú molekuly. Medzi periférne proteíny patria napr. štruktúrne 

proteíny, ktoré sú viazané slabými elektrostatickými interakciami s polárnymi hlavami 

lipidov alebo integrálnych proteínov. Membránové proteíny môžu byť kotvené kvôli 

stabilizácii k vnútornému alebo vonkajšiemu povrchu membrány prostredníctvom 

lipidovej kotvy, napr. niektoré proteíny zapojené v hormonálnej regulácii sú pripojené 

k vnútornému povrchu membrány cez palmitoylovú (C16) alebo myristoylovú (C14) 

skupinu mastnej kyseliny  

 glykoproteíny a glykolipidy - všeobecne sa nachádzajú iba na vonkajšom povrchu 

plazmatickej membrány, obsahujú proteíny alebo lipidy viazané k membráne 

prostredníctvom sacharidových skupín. Sacharidové uhľovodíkové reťazce môžu 

pozostávať z 2 až 60 monosacharidových jednotiek, ktoré môžu byť priame alebo 

rozvetvené. Táto hydrofilná vrstva sa nazýva glykokalyx a chráni bunku pred vplyvom 

enzýmov, určuje veľkosť náboja na povrchu, určuje bunkovú identitu a je dôležitá vo 

funkcii imunitného systému, embryogenéze či identifikácii krvných skupín 

K najdôležitejším funkciám biologických membrán patrí: 

 definícia hraníc bunky (resp. organely) a ochrana pred vonkajšími vplyvmi  

 udržiavanie integrity a tvaru bunky  

 formovanie fyzikálnej bariéry s cieľom kontrolovať interné mikroprostredie  

 regulácia transportu molekúl medzi mikroprostrediami 

 kompartmentalizácia biologických procesov 

 udržiavanie iónových gradientov a osmotických pomerov  

 účasť na komunikácii medzi bunkami a signálnych procesov 

 

1.2. TRANSPORT MOLEKÚL CEZ MEMBRÁNY 

Membrány buniek, ale aj membrány vnútrobunkových organel predstavujú fyzikálnu 

bariéru, ktorej cieľom je kontrolovať vstup a výstup molekúl medzi mikroprostrediami. Podľa 

vzťahu k vode, molekuly v bunke môžeme rozdeliť na hydrofilné (polárne) molekuly - 

vytvárajú väzby s vodou a reagujú s inými hydrofilnými molekulami, kým druhá skupina 

molekúl, tzv. hydrofóbne (nepolárne) molekuly sa správajú opačne a s vodou nereagujú. 

Molekuly v bunke môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií: 
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 malé nepolárne molekuly - napr. kyslík alebo oxid uhličitý, môžu prechádzať cez 

lipidovú dvojvrstvu, nepotrebujú na transport proteíny a môžu sa rýchlo šíriť  

 malé polárne molekuly - napr. voda, urea, ich prestup je o niečo ťažší a pomalší, 

pretože vnútro fosfolipidovej dvojvrstvy sa skladá z hydrofóbnych chvostov mastných 

kyselín. Napriek tomu, tieto malé molekuly môžu prechádzať cez membránu bez 

pomoci proteínov  

 veľké nepolárne molekuly - napr. molekuly obsahujúce uhlíkové kruhy môžu 

prechádzať cez membránu, avšak proces je pomalý 

 veľké polárne molekuly - napr. glukóza, ale i ióny, ktorým náboj alebo veľkosť 

molekuly neumožňujú prechod cez membránu. Prechod takejto molekuly sa môže 

uskutočniť len za pomoci transportných systémov  

V závislosti na charakteristike transportovanej látky existuje niekoľko transportných 

systémov. Kritéria klasifikácie transportných systémov môžu zohľadňovať viacero faktorov, 

akými sú smer pohybu transportovanej látky a počet transportovaných látok alebo potreba 

energie.  

Podľa smeru a počtu prenášanej látky (Obr. 1.2) delíme transportéry na: 

 uniportéry - sú to integrálne proteíny, ktoré cez membránu transportujú jeden druh 

substrátu (nabitý alebo nenabitý). Môžu pracovať na princípe uľahčenej difúzie v smere 

koncentračného gradientu (napr. glukózový transportér) alebo proti koncentračnému 

gradientu s aktívnym transportným procesom. Môže ísť o iónové kanály alebo nosičové 

proteíny 

 symportéry - sú to integrálne proteíny, ktoré transportujú rôzne typy molekúl, ktoré sa 

pohybujú v rovnakom smere. Tieto proteíny využívajú energiu uloženú v 

elektrochemickom gradiente iónov napr. Na 
+
 alebo H 

+
 na poháňanie pohybu inej látky 

proti koncetračnému gradientu. Tento proces nazývame kotransport. Príkladom 

takéhoto transportéra je Na
+
/glukózový transportér alebo K

+
/Cl

-
 transportér 

 antiportéry - sú to opäť integrálne proteíny, cez ktoré sa transportovaná molekula 

a kotransportovaný ión pohybujú opačným smerom. Príkladom je HCO3
-
/Cl

-
 transporér 

v membráne erytrocytu alebo Na
+
/Ca

2+
 transportér v svalovej bunke srdca 
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Obr. 1.2  Typy transportérov podľa smeru a počtu prenášanej látky 

Iným kritériom, podľa ktorého možno deliť transport je požiadavka chemickej energie 

ATP na presun látky cez membránu. Podľa tohto kritéria sa transport delí na: 

 pasívny 

 aktívny 

 

1.2.1. PASÍVNY TRANSPORT 

Tento typ transportu je charakterizovaný pohybom iónov a molekúl cez membránu bez 

potreby dodať metabolickú energiu v podobe ATP (Obr. 1.3). Pohyb látok sa deje v smere 

koncentračného gradientu, t.j. z miesta s vyššou koncentráciou látky do miesta s nižšou 

koncentráciou. Rýchlosť pasívneho transportu závisí od permeability bunkovej membrány, 

ktorá zase závisí od organizácie a vlastností membránových lipidov a proteínov.  

Medzi pasívny transport patrí: 

 jednoduchá difúzia, kde látky difundujú cez póry membrány 

 uľahčená difúzia, kde pasívny pohyb molekúl sa uskutočňuje prostredníctvom 

proteínových nosičov, permeáz, kanálových proteínov alebo transportných proteínov. 

Táto skupina je reprezentovaná iónofórmi, iónovými kanálmi alebo transportérmi. 

Charakteristickou vlastnosťou proteínového prenášača je, že je saturovateľný, 

špecifický pre prenášanú látku a môže byť inhibovaný antagonistom  

 osmóza - je charakterizovaná prechodom rozpúšťadla cez semipermeabilnú membránu 

do prostredia s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc. Dôležitú úlohu 
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v osmotickom procese zohráva skupina integrálnych proteínov, tzv. akvaporínov, ktoré 

vytvárajú v membráne pórovité kanály, cez ktoré prestupuje najmä voda, ale aj iné látky 

ako napr. glycerol alebo urea 

 

Obr. 1.3.  Schematické znázornenie pohybu látok v závislosti od koncentračného gradientu pri 

pasívnom aktívnom transporte 

Prechod hydrofilnej rozpustenej látky cez lipidovú dvojvrstvu biologickej membrány 

je sprevádzaný energetickými zmenami, ktoré sú porovnateľné so zmenami aktivačnej energie 

pri enzymaticky katalyzovanej reakcii (Obr.1.4). Tieto energetické zmeny zahŕňajú 

a) pri jednoduchej difúzii odstránenie hydratačného obalu - proces je vysoko endergonický 

a aktivačná energia difúzie cez dvojvrstvu je preto veľmi vysoká 

(b) pri uľahčenej difúzii transportný proteín v membráne redukuje aktivačnú energiu pre 

transmembránovú difúziu rozpustenej látky prostredníctvom tvorby nekovalentných 

interakcií s dehydratovanou látkou tak, aby sa vodíkové väzby nahradili vodou a vytvoril 

sa hydrofilný transmembránový priechod. 

  



 

7 

 

 
 

Obr. 1.4  Energetické zmeny pri prechode hydrofilnej látky cez membránu jednoduchou 

a uľahčenou difúziou 

Transportný proteín uľahčuje prechod látky cez membránu znížením aktivačnej energie 

transmembránovej difúzie. G - Gibsova voľná energia 

 

Príkladom pasívneho uľahčeného transportu je transport glukózy do buniek (Obr.1.5a). 

Glukóza je transportovaná do buniek skupinou transportných proteínov označovaných ako 

glukózové transportéry (GLUT). Mechanizmus transportu zahŕňa väzbu prenášanej látky 

na transportér, jeho rotáciu a konformačnú zmenu spojenú s prechodom látky cez membránu 

a jej uvoľnením na opačnej strane membrány. Pretože transport je uskutočňovaný v smere 

koncentračného gradientu, pri zvýšení koncentrácie glukózy v bunke môže transportér otočiť 

svoj mód a transportovať glukózu z intracelulárneho priestoru do extracelulárneho. Táto 

vlastnosť transportéra je funkčne významná v procese glukoneogenézy v hepatocyte, kedy 

je glukóza z hepatocytu uvoľnená do krvného riečišťa a poskytnutá ostatným orgánom ako 

energetický zdroj. 
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Princíp uľahčenej difúzie antiportným kotransportným systémom je využívaný aj pri 

transporte HCO3
-
/Cl

-
 iónov v erytrocyte (Obr.1.5b).  

 
 

Obr. 1.5  Schematické znázornenie funkcie glukózového transportéra a HCO3
-
/Cl

-
 výmenníka 

a) glukózový transportér 

b)HCO3
-
/chloridový výmenník 

 

HCO3
-
/Cl

- 
výmenník umožňuje simultánny pohyb dvoch aniónov: pre každý ión HCO3

-
, 

ktorý sa pohybuje v jednom smere, sa pohybuje jeden Cl
-
 ión v opačnom smere. Pohyb je bez 

prenosu náboja, výmena je teda elektroneutrálna. V respirujúcom tkanive CO2 difunduje do 

erytrocytu, kde enzým karboanhydráza zosyntetizuje H2CO3, ktorá čiastočne disociuje na H
+
 

a HCO3
-
. Chloridový ión z krvi je vymieňaný za HCO3

-
 ión, ktorý sa stáva súčasťou tlmivého 

systému krvi. V pľúcach následne prebehne spätný proces a CO2 je vydýchaný pľúcami.  

Princíp pasívneho transportu pre pohyb iónov cez membránu využívajú aj iónové kanály, 

ktoré fungujú prevažne ako mediátory elektrickej signalizácie a excitability v nervových a  

svalových bunkách. Sú to tiež integrálne proteíny, ktoré tvoria hydrofilné, vysoko selektívne 

póry umožňujúce pasívny transport anorganických iónov cez plazmatickú membránu. Ióny 
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vhodnej veľkosti a náboja, predovšetkým Na
+
, K

+
, Ca

2 +
 alebo Cl

−
, prechádzajú membránou 

po ich elektrochemickom gradiente rýchlosťou približne 1000-krát vyššou ako je rýchlosť 

dosiahnutá inými transportnými proteínmi. Kanály vo svojej štruktúre obsahujú kladne nabité 

bočné reťazce pre anióny, kým záporne nabité bočné reťazce pre katióny, to znamená, že póry 

kanálov sú nábojovo špecifické. Ďalšou dôležitou vlastnosťou iónových kanálov je, že sa 

otvárajú alebo zatvárajú v závislosti od zmeny konformácie kanála, čím regulujú transport 

iónov cez membránu. Podľa mechanizmu otvárania a zatvárania (Obr. 1.6) sa kanály delia na:  

 napäťové kanály, ktoré sa otvárajú alebo zatvárajú na základe zmeny napätia 

membrány. Každá membrána je nabitá z extracelulárnej strany kladne, kým na 

intracelulárnej strane je nabitá záporne, čím sa vytvára transmembránový potenciál. 

Zmena transmembránového potenciálu () pri depolarizácii alebo hyperpolarizácii je 

monitorovaná príslušným iónovým kanálom, ktorý sa buď otvorí alebo zatvorí. Medzi 

túto skupinu iónových kanálov patria Na
+
, K

+
, Ca

2 +
 kanály 

 ligandom otvárané kanály, tieto kanály sa otvárajú po väzbe ligandu (neurotransmiter, 

ión, nukleotid atď.) na kanálový proteín a umožňujú pohyb špecifických iónov. 

Zatvorenie kanála nastáva po oddisociovaní ligandu z proteínu 

 vápenaté kanály môžu byť navyše otvárané fosforyláciou kanála po účinku 

intracelulárne vzniknutého druhého posla (cAMP) 

 

Obr.1.6  Spôsoby otvárania iónových kanálov 

Iónové kanály môžu byť otvárané zmenou transmembránového napätia, extracelulárnym alebo 

intracelulárnym ligandom alebo stresom 
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1.2.2. AKTÍVNY TRANSPORT 

Aktívny transport zahŕňa pohyb molekúl z miesta s nižšou koncentráciou na miesto 

s vyššou koncentráciou. Pohyb sa uskutočňuje proti koncentračnému gradientu, a preto 

mechanizmus aktívneho transportu vyžaduje dodanie metabolickej energie v podobe ATP. 

Pretože sú molekuly „pumpované“ proti koncentračnému gradientu, tieto integrálne proteíny 

sú často označované ako pumpy. Bunky vynakladajú značné množstvo energie na udržanie 

správnej koncentrácie iónov (iónovej homeostázy) a molekúl v živých bunkách, napr. väčšina 

energie červených krviniek sa používa na udržanie vnútorných hladín sodíka a draslíka, ktoré 

sú odlišné od hladín okolitého prostredia.  

Aktívny transport sa delí na primárny a sekundárny. 

 Primárny transport - priamo využíva zdroj chemickej energie na pohyb molekúl cez 

membránu proti ich koncentračnému gradientu. Existuje niekoľko typov primárnych 

aktívnych transportérov: 

o P typ ATP-áz 

o V typ ATP-áz 

o F typ ATP-áz 

o ABC (= ATP binding cassettes) transportéry 

Jednou z najznámejších aktívnych púmp v bunkovej membráne je sodíkovo-draslíková 

ATP-áza. Je to elektrogénna pumpa, ktorej funkciou je udržiavať fyziologický gradient Na
+
 

a K
+
 iónov medzi extracelulárnym a intracelulárnym priestorom. Mechanizmus transportu 

týchto iónov využíva cyklus konformačných zmien transportného proteínu spojeného 

s fosforyláciou a defosforyláciou pumpy. Cyklus pozostáva z niekoľkých krokov (Obr.1.7). 

V prvom kroku dochádza k väzbe 3 Na
+
 iónov z intracelulárneho priestoru (Obr. 1.7b) 

a hydrolýze ATP, čo má za následok fosforyláciu transportného proteínu (c). Fosforylácia 

spôsobuje konformačnú zmenu tohto proteínu a jeho novú orientáciu v membráne. Pumpa sa 

otvára smerom k extracelulárnemu priestoru, znižuje sa afinita pre Na
+
 a ióny sú uvoľnené do 

extracelulárneho priestoru. V tejto pozícii sa súčasne zvyšuje afinita pre väzbu 2 K
+
 iónov, 

ktoré sa naväzujú na proteín (d). Väzba K
+
 vedie k defosforylácii pumpy, zmene jej 

konfomačnej štruktúry a uvoľneniu K
+
 iónov do intracelulárneho priestoru (e) a obnove 

východiskovej formy transportného proteínu (a). 
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Obr. 1.7  Mechanizmus činnosti Na
+
/K

+
 pumpy 

Sodíkovo-draslíková pumpa využíva na na transport iónov medzi extracelulárnym a intracelulárnym 

prostredím mechanizmus konformačnej zmeny fosforylovaného a defosforylovaného proteínu. 

Detailnejší popis v texte  

Pri transporte iónov vzniká diferencia v náboji v prospech negatívnejšieho vnútra bunky, 

avšak tento príspevok k tvorbe membránového potenciálu je zanedbateľný. Príspevok Na
+
/K

+
 

pumpy k tvorbe membránového potenciálu je tvorený najmä tým, že pumpa svojou činnosťou 

vytvára strmý koncentračný gradient K
+
 v bunke, ktorý vedie k tomu, že sa ióny draslíka 

pohybujú von z bunky cez draselné kanály napriek rastúcemu negatívnemu náboju vo vnútri. 

Tento proces pokračuje, kým membránové napätie nie je dostatočne veľké na vyváženie 

gradientu draslíka. V tomto rovnovážnom bode je vnútro membrány nabité záporne voči 

extracelulárnemu priestoru. Napätie bude udržiavané dovtedy, kým koncentrácia K
+
 v bunke 

zostane vysoká, ale vymizne, ak sa import K
+
 do bunky zastaví.  

Transportné systémy zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v udržiavaní vápnikovej 

homeostázy v bunke. Pretože vápenaté ióny plnia funkciu druhého posla a aktivujú početné 

signálne dráhy, sú intracelulárne koncentrácie Ca
2+

 v bunke veľmi nízke. Bunka má 

k dispozícii niekoľko transportných systémov, pomocou ktorých koordinuje pohyb 

vápenatých iónov do alebo z bunky (Obr. 1.8). 

Z extracelulárneho priestoru vstupujú Ca
2+

 ióny do bunky cez iónové kanály, ktoré môžu 

byť otvárané zmenou membránového napätia, ligandom alebo fosforyláciou kanála po 

aktivácii príslušných signálnych dráh. Cytoplazmatická hladina vápnika môže byť zvýšená aj 

uvoľnením Ca
2+

 z endoplazmatického retikula po väzbe ligandu na kanál lokalizovaný v 

membráne endoplazmatického retikula.  

Ukončenie signalizácie sa uskutočuje elimináciou Ca
2+

 iónov z intracelulárneho priestoru do: 
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a) extracelulárneho priestoru pomocou transportných systémov lokalizovaných 

v plazmatickej membráne. Medzi ne patrí Ca
2+

-ATP-áza (PMCA) lokalizovaná 

v plazmatickej membráne a Na
+
/Ca

2+
 výmenník, ktorý pracuje v koordinácii so Na

+
/K

+
 

pumpou 

Okrem extracelulárnej eliminácie Ca
2+

 iónov z cytoplazmy, ich koncentrácia je znižovaná aj 

b) intracelulárnymi mechanizmami, a to činnosťou Ca
2+

- ATP-ázy (SERCA) 

lokalizovanej v membráne endoplazmatického retikula, príp. mitochondriou. Mitochondria 

má schopnosť akumulovať v sebe Ca
2+

 ióny a tým pufrovať ich nežiadúce zvýšenie 

v cytoplazme, a neskôr ich zase uvoľňovať. V mitochondriálnej membráne sú lokalizované 

dva výmenníkové systémy, Ca
2+

 výmenník, a Na
+
/Ca

2+
 výmenník. V prípade, že 

akumulácia vápnika v mitochondrii prekročí jej kapacitu, dochádza k preťaženiu 

mitochondrie vápnikom a aktivuje sa programová bunková smrť - apoptóza. 

 

Obr.1.8  Transportné systémy a pohyb vápnika do alebo z bunky 

Transport vápenatých iónov je zabezpečovaný extracelulárnymi a intracelulárnymi mechanizmami 

lokalizovanými v bunkových a organelových membránach. 

PMCA - plazmatická vápniková pumpa, SERCA - sarkoplazmatická vápniková pumpa 
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V eliminácii vápenatých iónov z cytoplazmy dôležitú úlohu zohráva Ca
2+ 

-
 
ATP-áza. 

Pumpa je exprimovaná v membránach ako plazmatický (PMCA) a sarkoplazmatický 

(SERCA) izoenzým, ktorý pracuje na princípe primárneho aktívneho transportu. Patrí, 

podobne ako Na
+
/K

+ 
- ATP-áza, do skupiny tzv. P-púmp, pri ktorých hydrolýza ATP vedie 

k fosforylácii proteínu, jeho konformačnej zmene a transportu iónov (Obr. 1.9). Pumpa je 

aktivovaná vápenatými iónmi, ale pre jej činnosť je nevyhnutná aj prítomnosť Mg
2+

 iónov. Pri 

hydrolýze jedného ATP sa prenášajú proti koncentračnému gradientu 2 Ca
2+

 ióny, a to buď do 

extracelulárneho priestoru alebo do endoplazmatického retikula v závislosti od lokalizácie 

pumpy.  

 

Obr. 1.9  Mechanizmus činnosti plazmatickej vápnikovej pumpy 

Ca
2+

-ATP-áza je aktivovaná vápenatými iónmi. Pri ich transporte sa využíva posttranslačná 

modfikácia transportného proteínu fosforyláciou 

Iným príkladom primárneho aktívneho transportu je činnosť H
+
/K

+
 - ATP-ázy v žalúdku, 

ktorá je zodpovedná za acidifikáciu žalúdka. Gastrická pumpa je lokalizovaná v parietálnej 

bunke žalúdka. V pokojovom stave (nesekrečný stav) je prítomná v cytoplazmatických 

tubulárnych membránach, kým v stimulovanom (sekrečnom) stave ju možno identifikovať 

v mikrovili expandovaného sekrečného kanálika. Podobne ako predchádzajúce pumpy, patrí 

do P-typu skupiny ATP-áz, a pretože transportuje protóny je často nazývaná protónovou 

pumpou. Denne sa činnosťou tejto pumpy u človeka sekretuje okolo 1,5 l HCl. 

Presný mechanizmus sekrécie HCl nie je úplne jasný, pretože ide o zložitý a energetický 

náročný proces, kde chloridové a vodíkové ióny sú sekretované oddelene. Tvorba žalúdočnej 

kyseliny prebieha v niekoľkých krokoch (Obr. 1.10).  
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Obr. 1.10  Simplifikovaný princíp činnosti protónovej pumpy pri sekrécii HCl 

V stimulovanom stave je protónová pumpa lokalizovaná v mikrovili expandovaného sekrečného 

kanálika, kde transportuje protóny do lúmenu žalúdka aktívnym transportným procesom. Bližší popis 

v texte 

V prvom kroku metabolicky vzniknutý CO2 alebo CO2 z krvi difunduje do parietálnej 

bunky, kde za katalytického účinku karboanhydrázy vzniká H2CO3. Tá bezprostredne 

disociuje na H
+
 a HCO3

-
. H

+
 je pumpované H

+
/K

+
 - ATP-ázou do lúmenu žalúdka výmenou 

za draselný ión. Pretože transport protónov sa uskutočňuje proti koncentračnému gradientu 

H
+
, pohyb je spojený s hydrolýzou ATP. HCO3

-
 ión je na apikálnej strane parietálnej bunky 

transportovaný do krvi výmenou za chloridový ión cez antiportný aniónový výmenník, kde 

sa stáva súčasťou tlmivého systému krvi. V dôsledku činnosti Na
+
/K

+
-ATP-ázy sa tvorí 

značný gradient pozitívne nabitých draselných iónov v bunke, ktoré sú na luminálnej strane 

membrány spolu so záporne nabitými Cl
-
 iónmi transportované do lúmenu žalúdka za vzniku 

HCl.  

Acidifikácia vnútra lyzozómu je ďalším príkladom protónovej ATP-ázy, kde dochádza k 

transportu protónu do vezikuly za spotreby ATP. Tento typ transportéra je označovaný ako V-

typ ATP-ázy (V = vezikulárny). F- typ ATP-ázového transportéra hrá dôležitú úlohu 

v energetickom metabolizme bunky. Vo všeobecnosti táto skupina ATP-áz katalyzuje 

transmembránový transport protónov poháňaných hydrolýzou ATP. Tieto membránovo 

viazané transportéry však môžu katalyzovať aj reverzibilnú reakciu, takže protónový gradient 
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dodáva energiu na priebeh reverznej reakcie. Príkladom tohto typu je ATP-syntáza vnútornej 

mitochondriálnej membrány (FOF1 - ATP-áza) (Obr. 1.11). 

 

 

Obr.1.11  Mitochondriálna FOF1 ATP-áza je F-typom ATP-ázového transportéra. 

Pumpa fyziologicky pracuje v reverznom móde, v ktorom je protónový gradient využívaný na tvorbu 

ATP. FO - membránovo-lokalizovaná časť pumpy, v ktorej je protónový kanál, F1 - časť pumpy 

prečnievajúca do mitochondriálneho matrixu, obsahuje katalytické centrum, kde sa syntetizuje ATP  

ATP-syntáza sa skladá z časti lokalizovanej v membráne, ktorá je označovaná ako FO (O = 

oligomycín - inhibítor pumpy) a časti F1, ktorá prečnieva do matrixu mitochondrie. 

Zvláštnosťou tejto pumpy je, že za fyziologických podmienok ATP-áza pracuje v reverznom 

móde. V tomto móde je energia protónového gradientu vzniknutého počas transportu 

elektrónov cez respiračný reťazec využitá na syntézu ATP. V prípade patologických 

podmienok, napr. ischémii pri srdcovom alebo mozgovom infarkte, transportér môže otočiť 

svoj pracovný mód a využívať anaeróbne produkované ATP v cytoplazme na udržiavanie 

potenciálu vnútornej mitochondriálnej membrány. Pri nedostatočnej produkcii energie, aká 

nastáva počas anaeróbnych podmienok, je táto situácia mimoriadne nepriaznivá pre bunku 

a urýchľuje smrť bunky, príp. organizmu. 
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1.2.3. SEKUNDÁRNY AKTÍVNY TRANSPORT 

Sekundárny aktívny transport označovaný aj ako spárovaný transport alebo 

kotransport, využíva opäť energiu na transport molekúl cez membránu. Avšak na rozdiel od 

primárneho aktívneho transportu, spotreba ATP nie je priama, t.j. nie je v podobe ATP. 

Energia potrebná na transport látky cez membránu pochádza z elektrochemického gradientu 

vytvoreného prečerpávaním iónov z bunky. Jedná sa teda o iný druh energie ako je ATP. 

Mechanizmus sekundárneho aktívneho transportu môže byť rozdelený do dvoch 

čiastkových krokov. V prvom kroku sa činnosťou primárnej aktívnej pumpy vytvorí gradient 

iónov. V druhom kroku je energia tohto gradientu využitá na transport druhej látky cez 

membránu proti koncetračnému gradientu spolu s pohybom iónu. Transport molekúl sa 

uskutočňuje prostredníctvom symportu alebo antiportu. Príkladom sekundárneho aktívneho 

transportu je transport glukózy do enterocytu, kde Na
+
/K

+
-ATP-áza (priama spotreba ATP) 

vytvorí gradient Na
+
 iónov. Následne je energia tohto gradientu využitá na transport glukózy, 

ktorá kotransportom s Na
+ 

vstupuje do enterocytu (Obr. 1.12).  

 

 

Obr. 1.12  Sekundárny aktívny transport glukózy v enterocyte 

Glukóza je do enterocytu transportovaná za využita energie gradientu sodných iónov vytvorených 

Na
+
/K

+
 ATP-ázou. SGLT - sódno-glukózový transportér, GLUT - glukózový transportér 

Energia potrebná na tento proces pochádza z dvoch zdrojov:  

a) z vyššej extracelulárnej koncentrácie Na
+
 (chemický potenciál) v porovnaní 

s intracelulárnou koncentráciou Na
+
 

b) z transmembránového potenciálu (elektrický potenciál), ktorý je vo vnútri bunky 

negatívny, a preto priťahuje Na
+
 ióny smerom do vnútra bunky. 
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Transportné proteíny tohto typu sú ozačované ako SGLT (= sodium-glucose linked 

transporter) transportéry. Podobný typ transportu funguje i v obličke, kde je glukóza 

prefiltrovaná cez glomerulus spätne intenzívne vstrebávaná z tubulu do krvi proti 

koncentračnému gradientu. Kotransportom spolu so Na
+
 iónmi sú vstrebávané aj 

aminokyseliny z intestinálneho lúmenu do enterocytu, kým do krvného obehu sa dostávajú už 

uľahčenou difúziou. 
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1.3. INÉ TYPY TRANSPORTU LÁTOK CEZ MEMBRÁNU 

Okrem už uvedených typov transportu látok, sú v bunke prítomné aj ďalšie transportné 

systémy, ktorými je vykonávaný presun molekúl a látok cez membránu bunky, membrány 

jednotlivých kompartmentov bunky, prípadne vo vnútri samotnej bunky.  

Medzi iné spôsoby transportu látok patrí: 

 vezikulárny transport - látky určené na sekréciu sú transportované vo vezikulách, napr. 

transport látok syntetizovaných v endoplazmatickom retikule, ich následný transport vo 

vezikule do Golgiho aparátu, príp. uskladnenie v cytoplazme 

 skupinová translokácia - týmto spôsobom sú transportované, napr. aminokyseliny 

v čreve a obličke. Skupinová translokácia predstavuje enzymatický cyklus, v ktorom 

extracelulárne aminokyseliny reagujú s glutatiónom (-glutamyl-cysteinyl-glycín) 

v reakcii katalyzovanej -glutamyltranspeptidázou, enzýmom lokalizovaným 

v bunkovej membráne. Mechanizmus translokácie predstavuje viackrokový proces. 

V prvom kroku enzým prenáša aminokyselinu naviazanú na glutatión cez membránu 

za vzniku -glutamylaminokyseliny. Po prenose cez membránu je aminokyselina 

uvoľnená do bunky a glutatión je recyklovaný v niekoľkých následných krokoch (Obr. 

1.13). Transpepidáza je jediná proteáza, ktorá je schopná štiepiť -glutamylovú väzbu 

v glutatióne. I keď mnohé tkanivá obsahujú väčšinu enzýmov tohto cyklu, chýba im 

transpeptidázová a 5-oxoprolinázová aktivita. Dôvodom je, že hlavnou funkciou -

glutamylového cyklu nie je prenos aminokyselín, ale syntéza glutatiónu ako dôležitej 

antioxidačnej látky bunky, pre ktorú je potrebné zabezpečiť do cytoplazmy bunky 

prísun príslušných aminokyselin  

 člnky - týmto mechanizmom je najčastejšie zabezpečovaný pohyb látok medzi 

cytoplazmou a mitochondriou, príp. pohyb látok medzi jednotlivými štruktúrnymi 

elementami tkanív a orgánov, napr. astrocyt-neurón-laktátový člnok (ANLS = astrocyte-

neuron lactate shuttle) v mozgu. Vzhľadom na nepriepustnosť vnútornej 

mitochondriálnej membrány, majú mimoriadny význam člnky, ktoré zabezpečujú pohyb 

látok a substrátov medzi cytoplazmou a mitochondriou. 
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Obr. 1.13   - glutamylový cyklus pri skupinovej translokácii aminokyselín 

Mechanizmus skupinovej translokácie využíva glutatión, ktorý za katalytického účinku transpeptidázy 

prenáša aminokyselinu cez bunkovú membránu 

Medzi ne patrí: 

 glyceraldehyd-3-fosfátový člnok - uskutočňuje presun redukovaných ekvivalentov 

(NADH) vzniknutých v cytoplazme do mitochondrie (Obr. 1.14). Zvlášť dôležitá je jeho 

funkcia v kostrovom svale a mozgu. Reakcia je katalyzovaná cytosolovým a 

mitochondriálnym izoenzýmom glycerol-3-fosfátdehydrogenázy. V glykolýze vzniknutý 

dihydroxyacetónfosfát sa redukuje na glycerol-3-fosfát, kde donorom vodíkov je 

NADH+H
+
. Izoenzým glycerol-3-fosfátdehydrogenázy, ktorý obsahuje koenzým FAD

+
 

a je naviazaný na vonkajšiu stranu vnútornej mitochondriálnej membrány prenáša 

potom dva redukované ekvivalenty (2e
-
 + 2H

+
) z glycerol-3-fosfátu v 

medzimembránovom priestore na ubichinón (CoQ). Pretože vstupným bodom 

redukovaných ekvivalentov do respiračného reťazca je koenzým Q, výsledný protónový 

gradient po prechode elektrónov respiračným reťazcom je ochudobnený o energiu 

protónového gradientu produkovaného prvým respiračným členom. Konečný 

energetický zisk z oxidácie NADH + H
+
 týmto člnkom je preto 2 ATP (resp. 1,5 ATP)  
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Obr. 1.14  Glycerolfosfátový člnok a transport redukovaných ekvivalentv z cytoplazmy do 

mitochondrie 

Člnok transportuje v cytoplazme vytvorený NADH+ H
+
 do mitochondrie za katalytického účinku 

dvoch izoenzýmových foriem glycerol-3-fosfátdehydrogenázy 

 malát-aspartátový člnok - predstavuje majoritný typ presunu redukovaných 

ekvivalentov NADH + H
+
 z cytoplazmy do mitochondrie. Tento člnok využíva 

prítomnosť dvoch izoenzýmových foriem malátdehydrogenázy (MDH) a 

aspartátaminotransferázy (AST) v cytosole a v mitochondrii (Obr. 1.15). Mechanizmus 

transportu redukovaných ekvivalentov týmto člnkom možno rozdeliť do 4 čiastkových 

krokov. Prvý krok začína v cytosole, kde cytosolová MDH katalyzuje redukciu 

oxaloacetátu na malát. Donorom vodíkov je cytosolový NADH + H
+
. Vzniknutý malát 

je transportovaný cez antiportér do mitochondrie výmenou za 2-oxoglutarát (α-

ketoglutarát). Druhý krok prebieha v mitochondrii, kde pretransportovaný malát je 

oxidovaný na oxalacetát v spätnej reakcii katalyzovanej mitochondriálnou MDH. 

Odovzdané vodíky sú zachytávané v NAD
+
 za vzniku redukovanej formy NADH + H

+
. 

Ten odovzdáva 2 protóny a 2 elektróny do respiračného reťazca na FMN prvého 

respiračného člena, čím sa získava maximálny energetický zisk z oxidácie 

redukovaných ekvivalentov, t.j. 3 ATP (resp. 2,5 ATP). Nasledujúci 3 a 4 krok slúžia na 

recykláciu člnku do východzieho stavu. Tretí krok prebieha tiež v mitochondrii, pretože 

vnútorná mitochondriálna membrána je nepriepustná pre oxalacetát. Oxalacetát je preto 

konvertovaný na aspartát v transaminačnej reakcii s glutamátom za katalytického 

účinku AST. Aspartát prechádza antiportom do cytosolu výmenou za glutamát, kde 
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prebehne posledný štvrtý krok, spätná transaminačná reakcia aspartátu na oxalacetát. 

Týmto spôsobom je za pomoci dvoch obojsmerných enzymatických reakcií prekonaná 

impermeabilitná bariéra vnútornej mitochondriálej membrány pre oxalacetát 

 

 

Obr. 1.15  Malát-aspartátový člnok a transport NADH z cytoplazmy do mitochondrie 

Člnok transportuje redukované ekvivalenty z cytoplazmy do mitochondrie za účasti dvoch 

enzymatických izoforiem malátdehydrogenázy a aspartátaminotransferázy 
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 karnitínový člnok - umožňuje vstup aktivovanej mastnej kyseliny (Acyl-CoA) do -

oxidácie v mitochondrii. Karnitín slúži ako nosič, ktorý transportuje mastnú kyselinu 

cez vnútornú mitochondriálnu membránu do matrixu (Obr. 1.16). 

 

 

Obr. 1.16  Mechanizmus transportu mastnej kyseliny do mitochondrie karnitínovým člnkom 

Aktivovaná mastná kyselina je po väzbe na karnitín prenášaná cez vnútornú mitochondriálnu 

membránu karnitín-acylkarnitíntranslokázou. Po prenose do mitochondrie je z väzby na karnitín 

uvoľnená katalytickým účinkom karnitín-palmitoyltransferázy II. Acyl = acylový zvyšok mastnej 

kyseliny 

Prenos možno opäť rozdeliť do niekoľkých krokov. V prvom kroku dochádza 

k aktivácii mastnej kyseliny za spotreby ATP enzýmom acyl-CoA syntetázou a prenosu 

acyl-CoA mastnej kyseliny cez vonkajšiu mitochondriálnu membránu do 

intermembránového priestoru. V druhom kroku, vo vonkajšej mitochondriálnej 

membráne lokalizovaná karnitín-palmitoyltransferáza I (CPTI, nazývaná aj 
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karnitínacyltransferáza I) naväzuje aktivovanú mastnú kyselinu na karnitín za vzniku 

acylkarnitínu mastnej kyseliny. V treťom kroku, karnitín-acylkarnitíntranslokáza 

prenáša acylkarnitín mastnej kyseliny z intermembránového priestoru cez vnútornú 

mitochondriálnu membránu do matrixu mitochondrie. V štvrtom kroku je acylkarnitín 

v matrixe uvoľnený z väzby na karnitín a zároveň naviazaný na CoA aktivitou karnitín-

palmitoyltransferázy II (CTP II, karnitínacyltransferáza II) za vzniku acyl-CoA mastnej 

kyseliny. Ten následne vstupuje do β-oxidácie. Týmto spôsobom je mastná kyselina 

prenesená cez dve mitochondriálne membrány z cytoplazmy do matrixu mitochondrie 

 

 endocytóza/exocytóza - bunková membrána je fluidná a flexibilná lipidová dvojvrstva, 

kde čiastočný pohyb v membráne je umožňovaný existenciou slabých hydrofóbnych 

väzieb medzi zvyškami mastných kyselín fosfolipidov. Tým môže dochádzať 

k spontánnej remodelácii membránovej dvojvrstvy a väčšie látky môžu byť 

absorbované do alebo exkretované z bunky bez toho, aby museli prechádzať cez 

membránu za pomoci transportných systémov. Endocytóza je proces, v ktorom sú látky 

internalizované za účasti časti membrány, ktorá uzavrie absorbovaný materiál do 

vezikuly. Podľa veľkosti pohlcovaného materiálu a špecifickosti reakcie sa endocytóza 

delí do troch typov:  

o fagocytózu - sú pohlcované pomerne veľké častice, napr. makrofágy pohlcujú 

antigény 

o pinocytózu - invaginácia membrány vytvára vačok, do ktorého je nasávaná okolitá 

tekutina i s pohlcovanou látkou. Proces vyžaduje ATP 

o receptorom sprostredkovanú endocytózu - proces je podobný pinocytóze, avšak 

veľké extracelulárne molekuly, napr. proteíny sú najprv naviazané na receptor na 

povrchu membrány. Dochádza k invaginácii membrány a vzniku jamky potiahnutej 

proteínom klatrínom (tzv. coated pit), v ktorej je receptor spolu s naviazanou látkou 

internalizovaný do cytoplazmy 

Opačným procesom endocytózy je exocytóza, ktorou sú látky exkretované von z bunky 

(napr. neurotransmitery, proteíny). Ide o formu aktívneho transportu, v ktorom sú sekrečné 

vezikuly smerované k membráne, fúzujú s ňou a obsah vezikuly je vylučovaný do 

extracelulárneho prostredia (Obr. 1.17). 
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Obr. 1.17  Proces exocytózy 

Látky z vnútra bunky sú vo vezikule transportované k membráne, kde po fúzii s membránou sú 

exkretované von z bunky 

1.3.1. TRANSPORT LÁTOK CEZ HEMTOENCEFALICKÚ BARIÉRU CNS 

Hematoencefalická bariéra CNS je fyziologická vysoko selektívna semipermeabilná 

bariéra medzi krvným obehom a centrálnou nervovou sústavou. Vysoká selektivita tejto 

bariéry je jednou z príčin ťažšieho prieniku liečív do mozgového tkaniva a následnej 

terapeutickej liečby  ochorení CNS. Morfologicky je mozgovo-krvná bariéra tvorená zo 

strany krvného riečišťa endotelovými bunkami kapilárnej steny, bazálnou membránou 

a z mozgovej strany vrstvou astrocytov. Endotel mozgových kapilár sa odlišuje od endotelu 

kapilár v periférii tým, že vrstva endotelových buniek nie je fenestrovaná a medzi bunkami sú 

tesné spojenia (tigtht junctions). K bazálnej membráne naliehajú výbežky astrocytov spolu 

s pericytmi. Táto štruktúra nie je preto úplne voľne priepustná pre rozličné látky cirkulujúce 

v krvnom obehu. Látky a molekuly sú cez túto bariéru transportované na základe ich 

rozpustnosti v tukoch alebo za pomoci transportných systémov (Obr. 1.18).  

Potrebné hydrofilné látky sú transportované do mozgu pomocou špecifických 

transportných proteínov, napr. väčšina glukózy vstupuje do CNS uľahčenou difúziou v smere 

koncentračného gradientu cez glukózové transportéry (GLUT). Na rozdiel od periférie, 

väčšina mozgových GLUT transportérov je nezávislá od inzulínu, aj keď sú v mozgu 

prítomné aj inzulín-senzitívne glukózové transportéry a SGLT transportéry. 
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Obr. 1.18  Transport látok cez hematoencefalickú bariéru centrálnej nervovej sústavy 

Potrebné látky sú cez hematoencefalickú bariéru transportované pomocou viacerých transportných 

systémov znázornených na obrázku 

Neporušená hematoencefalická bariéra prakticky znemožňuje prestup makromolekúl do 

mozgového tkaniva a vezikulárny transport je značne obmedzený. Pre transport niektorých 

dôležitých látok do mozgu je využívaná receptorom sprostredkovaná transcytóza (napr. 

transport inzulínu), príp. adsorbčná transcytóza (albumín a proteíny krvnej plazmy). Prieniku 

nežiadúcich látok do CNS zabraňuje aj enzymatická bariéra, ktorú tvoria enzýmové systémy 

lokalizované v stenách mozgových ciev (napr. monoaminooxidázy). 
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2. ZÁKLADY BUNKOVEJ SIGNALIZÁCIE 

2.1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA SIGNÁLNYCH PROCESOV 

Komplexná štruktúra živého organizmu je tvorená rôznymi orgánmi, tkanivami a bunkami, 

ktoré vykonávajú početné špecializované funkcie s cieľom zabezpečiť nielen prežitie 

organizmu, ale aj jeho racionálne fungovanie a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa 

životným podmienkam. Realizácia tohto cieľa si vyžaduje efektný a koordinovaný prenos 

infomácií na bunkovej, tkanivovej a medziorgánovej úrovni. Je preto zrejmé, že v organizme 

musela nevyhnutne vzniknúť komunikačná sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k prenosu, 

šíreniu a výmene informácií od bunkovej až po orgánovú úroveň. Výsledkom toku týchto 

informácií je cielená koordinácia a regulácia životných procesov. Je tiež zrejmé, že schopnosť 

siete prenášať informácie musí byť obojsmerná, t.j. musí byť schopná prenášať informácie 

a odozvy na podnety z interného aj externého prostredia. Tok informácií je uskutočňovaný 

cez početné signálne dráhy prostredníctvom chemických látok všeobecne nazývaných 

signálnymi molekulami, ligandami alebo poslami (messengermi). V nervovom systéme 

nazývame signálne molekuly neurotransmitermi, v endokrinnom systéme hormónmi a v 

imunitnom systéme cytokínmi. Tieto molekuly vyvolávajú odpoveď v cieľovej bunke bez 

toho, aby boli bunkou metabolizované. Bunky však môžu navzájom komunikovať aj priamym 

vzájomným kontaktom, príp. kontaktom s extracelulárnym prostredím. Signálne molekuly, 

ktorými sú zo štruktúrneho hľadiska zväčša proteíny, ale aj iné molekuly, sú z produkujúcej 

bunky často vylučované a uvoľňované do extracelulárneho priestoru. Na základe vzdialenosti, 

ktorú musí signálna molekula prekonať, aby dosiahla svoj cieľ sa rozlišujú štyri základné 

kategórie chemickej signalizácie: 

 endokrinná signalizácia - signálna molekula (najčastejšie hormón) je sekretovaná 

špecifickým typom buniek a uvoľnená do krvného obehu, ktorý zabezpečuje jej 

transport k cieľovým orgánom a bunkám. Príkladom takejto signalizácie je signalizácia 

spúšťaná inzulínom, glukagónom alebo stresovým hormónom adrenalínom v rôznych 

orgánoch tela 

 parakrinná signalizácia - signálna molekula, ktorá je produkovaná jednou bunkou 

prenáša informáciu k susednej bunke s cieľom vyvolať lokálnu špecifickú odozvu. 

Práve lokálne pôsobenie tejto signalizácie zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v odozve 

imunitného systému. Príkladom parakrinnej signalizácie je aj acetylcholínom 
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aktivovaná synaptická transmisia. Acetylcholín aktivuje len tie receptory, ktoré sa 

nachádzajú v synaptickej štrbine signalizujúceho nervového vlákna 

 autokrinná signalizácia – bunka, ktorá uvoľňuje signálnu molekulu je súčasne aj 

cieľovou bunkou tejto molekuly. Autokrinná signalizácia je dôležitá počas vývoja, kde 

kontroluje správnu identitu buniek vyvíjajúceho sa tkaniva alebo orgánu. Predpokladá 

sa, že autokrinná signalizácia zohráva kľúčovú úlohu v tvorbe metastáz pri 

onkologických ochoreniach. V mnohých prípadoch môže mať signál autokrinné aj 

parakrinné účinky, ktoré sa týkajú nielen sekretujúcej bunky, ale aj podobných buniek 

lokalizovaných v okolí.  

Tok informácií cez komunikačnú sieť môže byť charakterizovaný určitou všeobecnou 

sekvenciou procesov (Obr. 2.1), ktorá zahŕňa: 

a) sekréciu signálnej molekuly zo špecifickej bunky na základe podnetu 

b) difúziu alebo transport molekuly krvným obehom alebo extracelulárnou tekutinou 

k cieľovej bunke 

c) jej naviazanie na špecifický receptor na membráne alebo vo vnútri bunky 

d) vyvolanie odozvy po naviazaní signálnej molekuly na receptor 

e) ukončenie signalizácie 

Ďalšou charakteristickou funkciou bunkovej komunikačnej siete je, že špecifita odpovede 

závisí od typu receptora a jeho umiestnenia v cieľovom orgáne, tkanive alebo bunke. Platí, že 

každý receptor viaže iba jednu signálnu molekulu a každý receptor spúšťa charakteristickú 

signálnu dráhu, ktorá vedie k ovplyvneniu určitého procesu v bunke. Mimoriadny význam má 

ukončenie signalizácie, kde jej zlyhanie je podstatou mnohých chorobných procesov 

a patologických stavov. 

  



 

28 

 

 
 

Obr. 2.1  Všeobecná charakteristika prenosu signálu 

Podnetom produkovaná signálna molekula sa viaže na svoj receptor a spúšťa kaskádu bunkových 

procesov kulminujúcich vo vyvolaní finálneho efektu. IcR - intracelulárny receptor, R – membránový 

receptor 

2.2. SIGNÁLNE MOLEKULY A RECEPTORY 

2.2.1. SIGNÁLNE MOLEKULY 

Signálne molekuly na prenos informácii využívajú tri signálne systémy. Sú to nervový 

systém, endokrinný systém a imunitný systém. V nervovom systéme sú ako signálne 

molekuly využívané dva typy ligandov: neurotransmitery (biogénne amíny) a neuropeptidy. 

Ide zväčša  

o malé molekuly, ktoré sú sekretované neurónmi a pôsobia ako neurotransmitery 

v synaptických štrbinách alebo sú uvoľňované do krvi ako neurohormóny. 

V endokrinnom systéme sú signálnymi molekulami hormóny, ktoré sú sekretované 

špecializovanými bunkami a uvoľňované priamo do krvi. Hormóny sa podľa štruktúry delia 

do kategórie polypeptidov (inzulín), katecholamínov (adrenalín, je súčasne aj 

neurotransmiter), steroidných hormónov (prekurzor cholesterol) a tyroidných hormónov 

(prekurzor tyrozínu). Niektoré signálne molekuly je však ťažko jednoznačne klasifikovať, 

a hoci nie sú produkované endokrinnými bunkami, sú považované v zmysle signalizačných 

procesov za hormóny, napr. retinoidy (deriváty vit A), vit D (derivát cholesterolu). Mnohé 

z týchto signálnych molekúl majú parakrinné aj autokrinné účinky. 
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Signálne molekuly využívané imunitným systémom sa nazývajú cytokíny, ktoré podobne 

ako neurotransmitery sú malé molekuly. Molekuly regulujú procesy, ktorých cieľom je 

obrana organizmu pred mikroorganizmami prostredníctvom aktivácie expresie proteínov 

zúčastňujúcich sa imunitnej odpovede. Medzi cytokíny patria interleukíny, interferóny, 

tumor-nekrotické faktory, rastové faktory leukocytov. 

Inými signálnymi molekulami produkovanými v odpovedi bunky na poranenie sú 

eikozanoidy (prostaglandíny, leukotriény, tromboxány). Sú odvodené od kyseliny 

arachidónovej a ich účinok je parakrinný i autokrinný. Rastové faktory sú polypeptidové 

signálne molekuly, ktoré aktivujú bunkovú proliferáciu (PDGF – rastový faktor odvodený od 

trombocytov). Niektoré z rastových faktorov sú považované za hormóny, iné zase za 

cytokíny. 

Signálna molekula po svojej väzbe na receptor ovplyvňuje bunku a jej procesy 

na niekoľkých úrovniach. Ovplyvnenie môže zasahovať: 

 membránu a meniť jej permeabilitu alebo funkciu transportných systémov, napr. inzulín 

zvyšuje priepustnosť pre glukózu vsadením GLUT transportérov do membrány. 

Signálna molekula môže pôsobiť na iónové kanály a ich otváraním, príp. zatváraním 

meniť priepustnosť membrány pre ióny, napr. inozitol-3-fosfát (IP3) ako signálna 

molekula otvára iónový kanál pre vápnik v membráne endoplazmatického retikula 

 syntézu „druhého posla“, kde aktiváciou syntézy intracelulárnych signálnych molekúl 

je iniciované spúšťanie ďalších signálnych dráh, napr. syntéza cAMP, cGMP, IP3, 

diacylglycerol (DAG) 

 proteíny, kde zmenou proteosyntézy spolu so zmenou množstva proteínu alebo zmenou 

aktivity proteínu (enzýmu) je uskutočňovaná regulácia bunkových procesov  

 expresiu génov, kde signálna molekula vyvolá zmenou alebo usmernenie expresie 

génov 

 

2.2.2. RECEPTORY 

Štruktúrne vlastnosti signálnej molekuly do istej miery určujú, k akému typu receptora sa 

molekula viaže. Receptory sa delia do dvoch kategórií: 

 intracelulárne receptory – sú lokalizované v cytosole, príp. v jadre. Signálne molekuly, 

napr. steroidné a tyroidné hormóny, ktoré sa k týmto receptorom viažu, sú hydrofóbnej 

(lipofilnej) povahy a môžu difundovať cez membránu do bunky. I keď receptory pre 
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tieto hormóny sú prednostne lokalizované v jadre, niektoré z nich sú lokalizované aj 

v cytosole, napr. glukokortikoid kortizol má cytoplazmatický receptor, ktorý tvorí 

multimetrický komplex asociovaný s proteínmi teplotného šoku (HSP = heat-shock 

proteins). Naviazanie hormónu na receptor vedie ku konformačnej zmene 

receptora, oddisociovaniu HSP a odhaleniu nukleárnej lokalizačnej sekvencie. Receptor 

dimerizuje a lokalizačná sekvencia smeruje celý komplex do jadra, kde sa viaže na 

príslušný hormón-responzívny element (HRE) DNA a iniciuje genovú transkripciu 

(Obr.2.2) 

 

 
 

Obr. 2.2  Aktivácia génovej expresie po väzbe glukokortikoidu k cytoplazmatickému receptoru 

Glukokortikoid prechádza cez bunkovú membránu, kde po väzbe k svojmu cytoplazmatickému 

receptoru a oddisociovaniu HSP, translokuje v komplexe s receptorom do jadra a spúšťa génovú 

transkripciu  

 membránové receptory – sú lokalizované na membránach a štruktúrne sú všetky 

proteínmi. Membránový receptor sa skladá z 3 častí: z extracelulárnej časti, ktorá 

naväzuje signálnu molekulu, z intermembránovej a intracelulárnej časti, 

prostredníctvom ktorej sa signál prenáša do cytoplazmy. Po väzbe ligandu na 

extracelulárnu časť receptora dochádza ku konformačnej zmene receptora a aktivuje sa 

jeho intracelulárna časť. Aktivovaná intracelulárna časť iniciuje charakteristickú cestu 

prenosu signálu v bunke, kde cez naviazanie transdukčných proteínov dochádza 

k prenosu signálu hlbšie do bunky a vykonaniu konečného efektu. Konečný efekt môže 

byť dvojaký: 
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a) rýchly a okamžitý - prejaví sa buď rýchlou zmenou v hladine iónov alebo zmenou 

v aktivite enzýmov (aktivácia/inhibícia) v bunke 

b) pomalý – je reprezentovaný zmenou génovej expresie pre špecifické proteíny 

Spustená signálna cesta môže však aj divergovať a produkovať oba konečné efekty. 

Signálne cesty prebiehajú iba jedným smerom, avšak môžu sa krížiť s inými signálnymi 

dráhami. Jedným z nepriaznivých dopadov existencie skrížených signálnych dráh je 

nepriaznivý vývin a pokračovanie patológií, ktoré neodpovedajú na terapeutickú liečbu. 

 

2.2.3. UKONČENIE SIGNALIZÁCIE 

Pretože aktivácia signálnych dráh vyvoláva príslušné metabolické alebo v génovej úrovni 

indukované zmeny, je nutné, aby signalizácia bola ukončená po uskutočnení požadovaných 

efektov. Podobne, ako pri aktivácii signálnych efektov, terminácia signálu býva 

v metabolickej rovine zvyčajne ukončená rýchlo, kým na génovej úrovni tento proces 

prebieha pomalšie. Nedostatočná alebo dokonca zlyhávajúca terminácia spustenej signalizácie 

je príčinou mnohých patológiíí a chorobných stavov. 

Ukončenie signalizácie (Obr. 2.3) môže prebiehať na niekoľkých úrovniach, a to: 

 na úrovni signálnej molekuly, kde stimulujúci podnet na sekretujúcu bunku je ukončený 

a tým sa zastavuje aj produkcia signálnej molekuly, napr. inzulín je vychytávaný do 

pečene a následne degradovaný, alebo signálna molekula môže difundovať v priestore 

a nenachádza svoj receptor, alebo signálna molekula je degradovaná enzýmom, napr. 

acetylcholín je degradovaný acetylcholínesterázou 

 na úrovni receptora, kde receptor môže byť desenzibilizovaný, alebo môže dochádzať  

k potlačeniu jeho expresie, príp. môže byť deaktivovaný defosforyláciou fosfatázami 

 na úrovni transdukcie signálu, kde transdukčný proteínu je deaktivovaný, alebo 

signalizácia je ukončená automatickou deaktiváciou G-proteínov hydrolýzou GTP, 

alebo keď druhý posol je degradovaný, napr. cAMP je degradovaný fosfodiesterázou  
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Obr. 2.3  Ukončenie signalizácie 

Terminácia signálu sa môže uskutočňovať na niekoľkých úrovniach. Detailný popis v texte 
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2.3. TYPY RECEPTOROV A ICH SIGNÁLNE DRÁHY 

Membránové receptory sa delia do niekoľkých kategórií, cez ktoré sú aktivované typické 

signálne dráhy. K základným typom receptorov patria: 

 receptory spojené s iónovými kanálmi, napr. nikotínový acetylcholínový receptor 

 katalytické (enzýmové) receptory, ktoré sa delia na: 

o tyrozínkinázové receptory - viažúcou sa signálnou molekulou je napr. hormón 

inzulín  

o serín - treonínové kinázové receptory – naväzujú skupinu transformujúcich 

rastových faktorov TGF (transforming growth factors) 

o JAK - STAT receptory - naväzujú najmä cytokíny 

o receptory spojené s G - proteínmi – sú to receptory, ktoré sú asociované so 

špecifickým proteínom, ktorého aktivácia vedie k tvorbe ďalších signálnych 

molekúl, napr. cAMP, cGMP, DAG (diacylglycerol), IP3 (inozitol -3 - fosfát) 

 

2.3.1. RECEPTORY SPOJENÉ S IÓNOVÝMI KANÁLMI 

Táto skupina receptorov je spojená s iónovými kanálmi, kde po naviazaní ligandu 

dochádza ku konformačnej zmene kanála. Kanál sa otvára a ióny prestupujú cez membránu 

v smere koncentračného gradientu. Zmena v koncentrácii príslušných iónov v cytoplazme 

je spojená  

s aktiváciou bunkových procesov vedúcich k finálnej odozve bunky na podnet. Typickým 

predstaviteľom takéhoto typu receptora je nikotínový acetylcholínový receptor (Obr. 2.4). 

Neurotransmiter acetylcholín je uložený vo vezikulách presynaptického neurónu. Z nich je 

exocytózou uvoľnený do synaptickej štrbiny v odozve na elektrický stimul, tzv. akčný 

potenciál. Neurotransmiter difunduje cez synaptickú štrbinu a viaže sa k nikotínovému 

receptoru na plazmatickej membráne postsynaptického neurónu. Jeho väzba vyvoláva 

konformačnú zmenu kanálového proteínu spojenú s jeho otvorením a vstupom Na
+
 ióny do 

bunky a výstupom K
+
 iónov von z bunky. Zmena v intracelulárnej koncentrácií iónov vedie 

k aktivácii procesov, ktoré vedú k finálnej odozve na podnet, t.j. k prenosu akčného 

potenciálu na postsynaptický neurón, príp. ku kontrakcii svalového vlákna. Ukončenie 

synaptického prenosu sa uskutočňuje účinkom enzýmu acetylcholínesterázy, ktorý 
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je lokalizovaný na postsynaptickej membráne a degraduje neurotransmiter na cholín a acetát. 

Na podobnom princípe pracuje aj IP3-vápnikový kanál, ktorý je lokalizovaný na membráne 

endoplazmatického retikula a uvoľňuje vápnik do cytoplazmy. 

 

 
 

Obr. 2.4.  Nikotínový acetylcholínový receptor a degradácia acetylcholínu 

Acetylcholín, uvoľnený z presynaptického neurónu po nervovom stimule sa viaže na postsynaptický 

receptor, ktorý patrí medzi iónový kanál otváraný ligandom. Zmena koncentrácie iónov vedie 

k prenosu nervového impulzu na postsynaptický neurón 

2.3.2. KINÁZOVÉ RECEPTORY  

V bunke existuje skupina receptorov, ktoré sú kinázy alebo viažu kinázy. Proteínkinázy sú 

enzýmy, ktoré prenášajú fosfátovú skupinu z ATP na OH - skupinu aminokyseliny v proteíne 

za vzniku fosforylovaného proteínu. Vo väčšine prípadov kooperujú s druhou skupinou 

enzýmov - proteínfosfatázami, ktoré naopak odstraňujú fosfátovú skupinu za vzniku 

defosforylovanej formy proteínu. Kinázové receptory obsahujú v intracelulárnej časti 

receptora kinázovú doménu, ktorá sa po naviazaní ligandu k extracelulárnej časti receptora 

aktivuje. Aktivovaná kinázová doména fosforyluje aminokyselinový zvyšok serínu, tyrozínu 

alebo treonínu na receptore (autofosforylácia) alebo asociovaného proteínu. Následne 

dochádza k prenosu signálu fosforyláciou transdukčných proteínov, ktoré sa viažu 

k aktivovanému komplexu signálna molekula - receptor. 
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2.3.2.1 TYROZÍNKINÁZOVÉ RECEPTORY 

Receptory sú lokalizované v membráne zvyčajne ako monoméry. Signálna molekula, 

ktorou je rastový faktor viaže dve molekuly receptora, čím dochádza k jeho dimerizácii a v 

intracelulárnej časti receptora k aktivácii tyrozínkinázovej domény. Aktivácia tejto domény 

vyvoláva vzájomnú autofosforyláciu intracelulárnych ramien receptora na špecifických 

tyrozínových zvyškoch. Aktivovaný receptor prenáša signál ďalej do vnútra bunky 

prostredníctvom naviazania intracelulárnych transdukčných proteínov (napr. Grb2, STAT, 

Smad). Transdukčné proteíny sa po naviazaní opäť fosforylujú a naväzujú ďalšie proteíny. 

Signál je tak cez fosforylačnú kaskádu prenášaný hlbšie do bunky. Fosforylácia môže zahŕňať 

jeden, ale obvykle viac aminokyselinových zvyškov, ktorých pozícia sa pre identifikáciu 

označuje číslom. Častokrát je pre úplnú aktiváciu transdukčného proteínu potrebná 

fosforylácia početných aminokyselinových zvyškov. 

Klasickým príkladom tyrozínkinázového receptora je inzulínový receptor (Obr.2.5). 

Inzulínový receptor, na rozdiel od iných tyrozínkinázových receptorov, existuje v membráne 

už ako dimér, kde každá monomerická časť pozostáva z α a β podjednotky. -podjednotky 

obsahujú tyrozínkinázovú doménu, ktorá sa väzbou inzulínu aktivuje a autofosforyluje 

intracelulárne časti receptora na niekoľkých tyrozínových zvyškoch. Pre získanie plnej 

kinázovej aktivity receptora je nevyhnutná fosforylácia 3 tyrozínových zvyškov. Na 

aktivovaný receptor sa následne naväzuje prvý transdukčný proteín označovaný ako IRS 

(insulin receptor substrate). Existuje niekoľko IRS transdukčných proteínov (IRS 1- 4), čím 

sa zabezpečuje špecifita odpovede bunky na inzulínovú signalizáciu v jednotlivých tkanivách. 

IRS sa väzbou na aktivovaný receptor fosforyluje na niekoľkých miestach a vzniknuté 

fosforylačné miesta sa opäť stávajú väzobnými miestami pre ďalšie cytoplazmatické proteíny 

obsahujúce SH2 väzobnú doménu. Inzulín ako rastový faktor zohráva mimoriadne dôležitú 

úlohu v organizme a môže spúšťať viacero signálnych dráh. Vo všeobecnosti sa môže 

inzulínová signalizácia rozdeliť do dvoch vetiev: 

A. metabolickú vetvu 

B. mitotickú vetvu 

A) Metabolická vetva vedie k okamžitej odpovedi bunky na inzulín. Vetva reguluje 

predovšetkým metabolickú odpoveď bunky na prísun potravy a vyplavenie inzulínu 

z pankreasu. Aktivovaný receptor po väzbe inzulínu a naviazaní IRS trandukčného proteínu 

(Obr. 2.5) spúšťa aktiváciu PI3-kinázy (phosphoinositide 3-kinase). PI3-kináza fosforyluje 
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membránové fosfoinozitoly v tzv.  fosfoinozitolovej kaskáde, v ktorej vznikajú 

fosfoinozitolfosfáty (PIP). Z nich môžu byť ďalej syntetizované ďalšie signálne molekuly 

a aktivované nižšie signálne dráhy. Z fosfoinozitol-4-fosfátu (PIP) vzniká v plazmatickej 

membráne fosfoinozitol-4,5-bisfosfát (PI-4,5-bisP; PIP2) a z neho fosfoinozitol-3,4,5-

trisfosfát (PI-3,4,5-trisP). Tento fosfoinozitolový fosfát predstavuje kotviace miesto  

v membráne, ku ktorému sú z cytoplazmy priťahované enzýmy PDK1 (phosphoinositide 

dependent kinase 1) a PKB (protein kinase B; synonymum AKT). PDK1 následne 

fosforyláciou aktivuje PKB/AKT. Táto kľúčová kináza v signálnej dráhe inzulínu patrí do 

skupiny serín-treonínových kináz, t.j. fosforyluje cieľové proteíny na serínových a 

treonínových aminokyselinových zvyškoch.  

 

 
 

Obr. 2.5  Inzulínom aktivovaná signálna dráha cez metabolickú vetvu 

Väzba inzulínu na dimerický receptor vedie k aktivácii receptora a väzbe IRS. Na aktivovaný IRS sa 

naväzujú rôzne transdukčné proteíny, ktoré prenášajú signál hlbšie do bunky a iniciujú početné 

signálne dráhy s rôznymi bunkovými efektami. Detailný popis v texte. TKD - tyrozínkinázová doména,  

PDK1- fosfoinozitol dependentná kináza, Grb2, GAP1 - transdukčné proteíny 

Po aktivácii PKB/AKT sú efekty inzulínu v bunke zabezpečované pokračovaním zložitej 

kaskády prenosu signálu. Výsledným efektom inzulínovej signálnej kaskády v metabolickej 

vetve je: 
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 aktivácia proteínfosfatáz, ktoré defosforylujú regulačné enzýmy metabolizmu 

sacharidov, lipidov a proteínov  

 zvýšenie permeability plazmatickej membrány pre glukózu cez mobilizáciou GLUT 

transportérov z cytoplazmy a ich vsadením do membrány 

 aktivácia syntézy glykogénu 

 aktivácia syntézy lipidov, syntézy a metabolizmu lipoproteínov 

 aktivácia proteosyntézy 

 inhibícia glukoneogenézy a lipolýzy 

 inhibícia priebehu apoptotických procesov a podpora prežívania bunky 

Jedným z najdôležitejších efektov aktivácie inzulín/PKB/AKT dráhy je regulácia ciest 

zodpovedných za distribúciu glukózy. Metabolická signálna dráha inzulínu má výrazný vplyv 

na pečeň, kde pod vplyvom inzulínu dochádza k potlačeniu glukoneogenézy a aktivácii 

syntézy glykogénu. Táto úloha inzulínu je zvlášť výrazná u diabetikov, kde v dôsledku 

nedostatku alebo úplného chýbania inzulínu zlyháva inhibícia glukoneogenézy v pečeni, čo 

vedie k neustálej produkcii glukózy a jej uvoľňovaniu do krvného riečišťa aj napriek vyšším 

plazmatickým hladinám glukózy. Okrem toho, k hyperglykémii prispieva aj znížený vstup 

glukózy do bunky. Glukóza nie je transportovaná do bunky v dôsledku nedostatočnej 

aktivácie PKB/AKT a následne nedostatočnej mobilizácie GLUT transportérov z cytoplazmy 

do plazmatickej membrány.  

 

 

Obr. 2.6  Fosfoinozitolová kaskáda a tvorba druhých poslov  

Fosfoinozitoly membrány sa pod účinkom inzulínu zapájajú do produkcie signálnych molekúl, tzv. 

druhých poslov, ktoré aktivujú ďalšie signálne dráhy. Bližší popis v texte. PLC - fosfolipáza C,  

PKC - proteínkináza C, ER - endoplazmatické retikulum 
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Inzulín pri uplatňovaní svojho signálneho účinku zasahuje do fosfolipidovej štruktúry 

membrány, kde cez fosfoinozitolovú kaskádu (Obr. 2.5 a 2.6) sú z fosfoinzitolfosfátov (PIP) 

tvorené ďalšie signálne molekuly, tzv. druhí poslovia. Po aktivácii PI-kináz, z fosfoinozitolu 

(PI) vzniká fosforyláciou PI-4,5 bisP (PIP2), ktorý je stále kotvený v membráne. Aktívna 

PLC (phospholipase C) z neho po štiepení vytvára dve signálne molekuly, diacylglycerol 

(DAG) a inozitol-1,4,5-trisfosfát (IP3). Obidve signálne molekuly môžu aktivovať ďalšie 

signálne dráhy. DAG, ktorý je kotvený v membráne, sa môže pohybovať len pozdĺž 

membrány a aktivuje proteínkinázu C (PKC). Výsledným efektom aktívnej PKC je 

fosforylácia cieľových proteínov. Druhá signálna molekula IP3 nie je kotvená v membráne 

a môže difundovať cytoplazmou k endoplazmatickému retikulu, kde otvára Ca
2+

- iónový 

kanál, a vápenaté ióny sú uvoľnené do cytoplazmy. Pretože Ca
2+

 ióny pôsobia ako druhý 

posol, opäť aktivujú ďalšie signálne dráhy, ktoré sa ukončujú vykonaním efektu v bunke. 

B) Mitotická vetva, spúšťa expresiu génov a napĺňa funkciu inzulínu ako rastového 

transkripčného faktora (Obr. 2.7). Táto vetva začína naviazaním Grb2 proteínu na IRS1  

a pokračuje väzbou ďalších transdukčných proteínov (SOS, Ras). Výmena GDP za GTP 

v Ras proteíne vedie k aktivácii toho proteínu a následne k aktivácii MAP - kinázovej kaskády 

(mitogen-activated protein kinase). Aktivácia MAP - kinázovej kaskády zasahuje až do jadra, 

kde aktivuje transkripčné faktory, ktoré spúšťajú expresiu génov podporujúcich prežitie 

bunky, napr. génov antioxidačnej ochrany, rastu alebo diferenciácie a zároveň sa potláča 

expresia proapoptotických génov. 
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Obr. 2.7  Mitotická vetva signalizácie inzulínového receptora 

Inzulín aktivuje mitotickú vetvu prostredníctvom aktivácie Ras a MAP kinázovej kaskády, ktorá 

aktivuje expresiu génov podporujúcich prežívanie a rast bunky. Súčasne inzulín inhibuje aktiváciu 

génov apoptózy 

2.3.2.2. JAK - STAT RECEPTORY 

Skupina JAK-STAT receptorov viaže cytokíny regulujúce proliferáciu buniek 

zúčastňujúcich sa imunitnej odozvy. Sú tiež tyrozínkinázové receptory, ktoré na rozdiel od 

ostatných kinázových receptorov neobsahujú vnútornú kinázovú doménu, ale po naviazaní 

cytokínu na receptor asociujú s JAK-kinázou (Janus kinase). Signál je následne priamo 

propagovaný do jadra vyhľadaním v cytoplazme lokalizovaných špecifických transkripčných 

faktorov tzv. STAT proteínov (signal transducer and activator of transcription) (Obr. 2.8).  

Signalizácia začína väzbou cytokínu na receptor, ktorý agreguje za tvorby homodimérov 

alebo heterodimérov. Súčasne dochádza k asociácii receptorov s JAK-kinázou, ktorá 

fosforyluje tyrozínové zvyšky receptora. Na fosfotyrozínové miesta sa naväzuje z cytoplazmy 

vyhľadávaný STAT proteín. Cytoplazmatický STAT je neaktívny, až kým sa nenaviaže na 

aktivovaný receptor. Po svojej väzbe na receptor je proteín fosforylovaný naviazanou JAK-

kinázou. Fosforylácia vedie ku konformačnej zmene STAT proteínu a jeho oddisociovaniu 

z receptora. Fosforylovaný STAT v cytoplazme asociuje s ďalším aktívnym STAT proteínom 
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za tvorby diméru, ktorý sa stáva už aktívnym transkripčným faktorom. STAT dimér 

translokuje do jadra, viaže sa na príslušný responzný element DNA a zahajuje transkripciu 

génov. 

 

 

Obr. 2.8  Signalizácia spúšťaná JAK-STAT receptorom 

Väzba cytokínu vedie k asociácii JAK s receptorom, jej aktivácii a fosforylácii tyrozínových zvyškov 

receptora. Na fosforylované miesta sa naväzuje cytoplazmatický STAT proteín, ktorý po fosforylácii 

disociuje z receptora. Po dimerizácii s ďalším aktívnym STAT proteínom sa stáva transkripčným 

faktorom, translokuje do jadra a zahajuje transkripciu príslušných génov. JAK - Janusova kináza 

2.3.2.3. SERÍN-TREONÍNOVÉ KINÁZOVÉ RECEPTORY  

Signalizácia aktivovaná rastovými faktormi zo skupiny TGF (transforming growth factors) 

využíva receptory, ktoré sú po naviazaní rastového faktora fosforylované na serínových  

a treonínových aminokyselinových zvyškoch receptora. Do tejto skupiny rastových faktorov 

patrí napr. TGF-β, ktorý sa zúčastňuje na oprave tkanív, imunitnej regulácii, kontrole 

bunkovej diferenciácie, proliferácie a bunkovej smrti počas vývojového štádia. 

Rastový faktor TGF-β sa viaže na receptor typu II, následne aktívny receptor vyhľadá 

receptor typu I, ktorý fosforyluje na serínovom aminokyselinovom zvyšku. V ďalšom kroku 

aktivovaný receptor I fosforyluje proteín Smad (značenie R-Smad). Jeho fosforylácia vedie ku 

konformačným zmenám, ktoré spôsobia oddisociovanie Smad z receptora a jeho asociáciu 

s ďalším členom zo skupiny Smad proteínov. Vzniknutý Smad komplex potom translokuje do 

jadra, kde aktivuje alebo inhibuje transkripciu cieľových génov (Obr. 2.9) 
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Obr. 2.9  Serín-treonínové receptory a ich signálna dráha 

Rastový faktor TGF po väzbe na receptor vyhľadáva a aktivuje druhý receptor, ktorý sa stáva 

fosforylovaný. Na fosforylované miesto sa naväzuje z cytoplazmy vhľadávaný Smad proteín. Po jeho 

fosforylácii receptorový Smad proteín asociuje s iným členom Smad skupiny proteínov. Aktívny 

transkripčný faktor po translokácii do jadra zahajuje transkripciu génov. R-Smad - s receptorom 

asociovaný Smad proteín, S- serínový aminokyselinový zvyšok 
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2.3.2.4. RECEPTORY SPOJENÉ S G-PROTEÍNMI 

Receptory spriahnuté s G - proteínom predstavujú veľkú skupinu heptahelikálnych 

receptorov, ktorých aktivácia vedie k spúšťaniu intracelulárnych signálnych dráh 

prostredníctvom aktivácie enzýmov a tvorby sekundárnych poslov. Vzniknuté sekundárne 

posly sú malé neproteínové molekuly, ako napr. cAMP, ktorých úlohou je prenášať signál od 

„prvých“ poslov (hormóny, cytokíny, neurotransmitery) po ich väzbe na receptor. Sekundárne 

posly sú prítomné v bunke v nízkych koncentráciách a preto ich signálna úloha môže byť 

rýchlo iniciovaná a tiež rýchlo ukončená. 

G - proteíny sú to trimerické proteíny patriace do veľkej skupiny proteínov označovaných 

ako GTP-ázy, pretože ich aktivita je kontrolovaná hydrolýzou GTP na GDP. Zúčastňujú sa 

mnohých bunkových procesov, akými sú napr.  

 transdukcia signálu po aktivácii membránových receptorov extracelulárnymi ligandami, 

napr. receptory chute, vône, videnia 

 biosyntéza proteínov na ribozómoch 

 bunková proliferácia, diferenciácia, delenie, pohyb 

 translokácia proteínov cez membránu 

 transport vezikúl v bunke, vezikulárna sekrécia a vychytávanie 

G - proteíny sa delia do dvoch tried: 

 monomérne GTPázy – sú to malé G - proteíny s molekulovou hmotnosťou okolo 21 

kDa. Majú značnú homológiu s Ras proteínom, preto sú často nazývané aj ako Ras 

skupina GTP - áz. Tieto malé G - proteíny sú aktivované cez svoje proteíny alebo 

proteínové domény označované ako GEF (guanine nucleotide exchange factors) v 

odpovedi na extracelulárne a intracelulárne stimuly 

 heterotrimerické G - proteíny – sú to trimerické proteíny pozostávajúce z α, β a γ 

podjednotky, kde na α-podjednotke je naviazaný guanínový nukleotid GDP alebo GTP. 

Stav, v ktorom viaže α-podjednotka GTP sa považuje za aktívny, kým stav 

s naviazaným GDP je stav neaktívny. Existuje veľký počet týchto proteínov, ktoré sú 

všeobecne kategorizované podľa aktivity ich α-podjednotky. Medzi typických 

zástupcov týchto proteínov patria Gs (s - stimulačný), Gp (p –phospholipid, synonymný 

názov Gq), Gi (i – inhibičný) proteín. Táto skupina G - proteínov pôsobí vo vnútri bunky 

ako molekulárny spínač, ktorý je zapojený do prenosu signálu po stimule 

z extracelulárneho prostredia 
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G - proteíny aktivujú principiálne dve signálne dráhy: 

A. cAMP signálnu cestu 

B. fosfoinozitolovú kaskádu 

A. cAMP signálna dráha a jej aktivácia 

Mechanizmus aktivácie receptora spriahnutého s G - proteínom a transmisia signálu vo 

všeobecnosti zahŕňa naviazanie ligandu, t.j. naviazanie hormónu, cytokínu alebo 

neurotransmitera na tento typ receptora, aktiváciu enzýmu a tvorbu druhého posla, ktorý 

následne aktivuje ďalšie intracelulárne signálne cesty. Príkladom transmisie signálu cez 

receptor spriahnutý s Gs – proteínom je signálna kaskáda spúšťaná glukagónom alebo 

adrenalínom (Obr. 2.10). 

 

 

Obr. 2.10  Signálna cesta spúšťaná receptorom spriahnutým s Gs - proteínom 

Väzba glukagónu alebo adrenalínu na receptor spriahnutý s Gs proteínom aktivuje α -podjednotku  

G - proteínu, ktorá aktivuje adenylátcyklázu za syntézy druhého posla cAMP. Druhý posol následne 

aktivuje proteínkinázu A, ktorá fosforyluje regulačné enzýmy metabolizmu.  
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V stave voľného receptora, Gs - proteín a všetky jeho podjednotky sú asociované 

s receptorom, pričom na α-podjednotke je naviazaný GDP. Väzba hormónu spôsobí 

konformačnú zmenu receptora a v α-podjednotke sa GDP vymení za GTP. Nukleotidová 

výmena vedie k oddisociovaniu α-podjednotky od receptora a súčasne od asociovanej 

podjednotky β a γ. Hoci α - podjednotka a asociovaná βγ - podjednotka sú v membráne 

kotvené lipidovou kotvou, môžu sa obe pohybovať pozdĺž membrány. Obe podjednotky, t.j. α  

a  - podjednotka môžu aktivovať ďalšiu transdukciu signálu s rôznymi finálnymi účinkami.  

α-podjednotka s naviazaným GTP pozdĺž membrány vyhľadáva v membráne lokalizovaný 

enzým adenylátcyklázu (AC), na ktorý sa naväzuje a aktivuje ho. Aktivovaný enzým spúšťa 

syntézu cAMP z ATP. cAMP je sekundárnym poslom, ktorý zabezpečuje ďalší prenos signálu 

prostredníctvom aktivácie PKA (protein kinase A).  

PKA je tetramérny proteín skladajúci sa z 2 regulačných a 2 katalytických podjednotiek. 

Každá regulačná podjednotka viaže po 2 cAMP, čo spôsobí oddisociovanie regulačných 

podjednotiek od katalytických podjednotiek a odblokovanie enzymatickej aktivity enzýmu. 

Aktívna PKA následne začne fosforylovať cieľové proteíny, medzi ktoré patria mnohé 

enzýmy regulujúce priebeh metabolizmu. Výsledkom glukagónom alebo adrenalínom 

spustenej signalizácie je rýchla regulácia základných metabolických ciest podľa aktuálnych 

potrieb organizmu (napr. štiepenie glykogénu a produkcia glukózy).  

Hormóny môžu cez cAMP a aktiváciu PKA uplatňovať rôzne efekty na rôzne bunky. 

Okrem rýchlej metabolickej odpovede, môže byť aktivovaná aj pomalšia odpoveď bunky na 

účinok hormónov, ktorá je reprezentovaná zmenou génovej expresie. Časť aktívnej PKA 

môže translokovať do jadra, fosforylovať génovo-špecifický transkripčný faktor CREB 

(cyclic AMP response element-binding protein) a regulovať transkripciu cieľových génov 

(Obr. 2.11). Aktivácia CREB transkripčného proteínu môže byť aktivovaná aj alternatívnou 

cestou po naviazaní ligandu na receptor spojený s Gp - proteínom. Ďalšia transdukcia signálu 

využíva tvorbu dvoch sekundárnych poslov, IP3 a Ca
2+

. IP3 otvára vápenaté kanály 

endoplazmatického retikula. Uvoľnený vápnik sa v cytoplazme viaže na Ca
2+

 - viažúci proteín 

- kalmodulín, ktorý aktivuje CaM-závislú kinázu (Ca
2+

/calmodulin-dependent kinase). Tá 

translokuje do jadra, fosforyluje CREB proteín, ktorý sa stáva aktívnym transkripčným 

faktorom. Po jeho väzbe na responzný element DNA zahajuje transkripciu príslušných génov. 

Výsledkom transkripcie je proteín, ktorý vykoná efekt v bunke. 

Niektoré signálne cesty sa môžu krížiť aj s MAP-kinázovou signálnou dráhou, ktorá opäť 

fosforyluje CREB. Tieto zložité signálne interakcie, ktoré nie sú zatiaľ detailne známe, 
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ovplyvňujú nielen odpovede bunky na hormonálne podnety, ale sú aj príčinou terapeutických 

problémov pri liečbe ťažkých a nevyliečiteľných ochorení.  

Dôležitým aspektom spustenej signálnej dráhy je terminácia signálu. Ako bolo už 

spomenuté vo všeobecnej časti regulácie signálnych procesov, ukončenie signalizácie môže 

byť vykonávané na viacerých bunkových úrovniach. 

 

Obr. 2.11  Signálne dráhy vedúce k aktivácii CREB transkripčného proteínu 

cAMP ako druhý posol môže po aktivácii PKA ovplyvniť génovú transkripciu cez aktiváciu 

transkripčného faktora CREB. Aktivácia tohto transkripčného faktora sa môže uskutočniť aj 

alternatívnou cestou využívajúcou aktiváciu Gp - proteínu. Po aktivácii Gp - proteínu sa syntetizuje 

druhý posol IP3, ktorý otvára vápenaté kanály endoplazmatického retikula (ER). Uvoľnený vápnik 

funguje opäť ako druhý posol a cez aktiváciu CaM kinázy (CaM) a transkripčneho faktora CREB 

reguluje expresiu génov. AC – adenylátcykláza, PLC – fosfolipáza C 

V prípade signalizácie receptorov s G-proteínmi, ukončenie signalizácie sa uskutočňuje 

v týchto najdôležitejších úrovniach 

 úroveň α-podjednotky, kde dochádza k hydrolýze GTP na GDP. V priebehu času,  

α-podjednotka sa sama inaktivuje svojou vnútornou GTP - ázovou aktivitou, ktorá 

hydrolyzuje GTP na GDP. Tento proces vedie k oddisociovaniu α-podjednotky od 
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cieľového enzýmu, t.j. adenylátcyklázy a súčasne dochádza k reasociácii podjednotky 

s podjednotkami β a γ a receptorom. Tým sa obnovuje východiskový stav receptora 

pred naviazaním ligandu  

 úroveň cAMP, kde cAMP je hydrolyzované na 5'-AMP s cAMP-fosfodiesterázou, ktorá 

je tiež lokalizovaná v membráne. Táto úroveň je preferovaná napr. inzulínom, ktorý 

uprednostňuje aktiváciu fosfodiesterázy pred deaktiváciou adenylátcyklázy na zníženie 

koncentrácie cAMP (Obr. 2.12) 

 

 

Obr. 2.12  Tvorba a degradácia cAMP 

 

Okrem Gs - proteínu existujú v bunke aj receptory, ktoré sú asociované s Gi - proteínom. 

Gi - proteíny primárne inhibujú cAMP - závislú cestu cez inhibíciu aktivity adenylylcyklázy. 

Jej inhibíciou dochádza k znižovaniu produkcie cAMP z ATP, čo zase vedie k zníženej 

aktivite PKA. Konečný účinok Gi je preto opakom signálnej dráhy aktivovanej stimulačným  

Gs - proteínom. 

 

B. G-proteíny s fosfoinozitolovou kaskádou 

Niektoré heptahelikálne receptory sú spriahnuté s iným typom G-proteínu označovaného 

ako Gp resp. Gq. Mechanizmus aktivácie tohto receptora je analogický s predchádzajúcim  

Gs -receptorom, avšak α-podjednotka aktivuje PLC (phospholipase C). Aktívny enzým 

hydrolyzuje membránové fosfolipidy, konkrétne fosfatidylinozitol-4,5- bisfosfát (PI-4,5-bisP) 

za vniku dvoch sekundárnych signálnych molekúl IP3 a DAG (Obr. 2.5). IP3 sa viaže na 

membránu endoplazmatického retikula a stimuluje otváranie iónových kanálov a uvoľnenie 

Ca
2+

. Vápenaté ióny v cytoplazme pôsobia ako sekundárny posol a aktivujú enzýmy 

obsahujúce kalcium-kalmodulínovú podjednotku, medzi nimi aj proteínkinázu, ktorá 
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fosforyluje svoje proteínové ciele, ktorými sú zvyčajne regulačné enzýmy metabolických 

ciest. DAG, ktorý je kotvený v membráne, aktivuje PKC, ktorá opäť fosforyluje svoje 

proteínové ciele. Aktivácia tejto signálnej dráhy vedie opäť k vykonanie efektov v bunke 

určovaných naviazaním ligandu na receptor v závislosti od aktuálnych potrieb organizmu.  
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2.4. REGULÁCIA PROSTREDNÍCTVOM ENZÝMOV 

V organizme sa nachádza množstvo enzýmov, ktorých činnosť musí byť regulovaná 

koordinovaným spôsobom tak, aby bola zachovaná kontinuita medzi funkciou orgánu, 

tkaniva, fyziologickým stavom organizmu a jeho schopnosťou adaptovať sa na okolité 

prostredie. Pretože početné enzýmy metabolizmu sú ovplyvnené bunkovou signalizáciou, na 

dosiahnutie tohto cieľa sú enzýmy organizované do metabolických ciest. Pomocou nich sú 

koordinované a regulované životné procesy organizmu.  

Základným princípom metabolizmu (Obr. 2.13) každého živého organizmu je extrakcia 

energie v katabolických cestách z energeticky bohatých nutrientov, jej zachytenie 

v redukovaných ekvivalentoch (NADH, NADPH, FADH2) a následné využitie chemicky 

viazanej energie v anabolických cestách na syntézu potrebných látok. Samotné metabolické 

cesty sú organizované do troch základných ciest (Obr. 2.14). Sú to: 

 konvergujúce cesty, kde metabolizmus sacharidov, lipidov a proteínov sa zbieha na 

acetylkoenzýme A (AcCoA). AcCoA je tak kľúčovým intermediátom bunkového 

metabolizmu 

 divergujúce cesty, kde metabolické cesty divergujú z AcCoA do ciest syntézy iných 

produktov 

 cyklická cesta, ktorej cieľom je tvorba energie. 

Hoci regulácia metabolických ciest je zložitý proces, princíp regulácie spočíva v 

schopnosti organizmu zmeniť tok substrátov cez príslušnú metabolickú cestu pomocou zmeny 

aktivity kľúčového regulačného enzýmu. Regulácia aktivity enzýmu a metabolických ciest 

môže byť vo všeobecnosti uskutočnená na dvoch úrovniach, a to reguláciou: 

a) v rámci bunky - buď bez zmeny počtu molekúl alebo so zmenou v počte molekúl 

enzýmu 

b) na úrovni orgánu a organizmu 
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Obr. 2.13  Základné princípy metabolizmu 

Metabolizmus organizmu je členený do troch základných úrovní, ktorých hlavným cieľom je efektívne 

zachytenie energie živín do chemickej energie, ktorá je následne využívaná organizmom na syntézu 

potrebných látok. a) prvú úroveň tvorí primárny metabolizmus, počas ktorého v GIT dochádza 

k rozkladu a vstrebávaniu živín. Živiny následne vstupujú do intermediárneho metabolizmu, v ktorom 

je energia živín zachytávaná do redukovaných ekvivalentov. Redukované ekvivalenty vstupujú do 

terciárneho metabolizmu, výsledkom ktorého je tvorba bunkovej energie, b) schematický nákres 

premeny živín a zachytávanie ich energie v katabolických a anabolických reakciách 
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Obr. 2.14  Tri základné typy metabolických ciest v organizme 

Metabolické cesty v organizme sú principiálne organizované do troch základných typov, na 

konvergujúce, divergujúce a cyklické metabolické cesty 

2.4.1 REGULÁCIA V RÁMCI BUNKY 

Aktivita enzýmu v rámci bunky môže byť modifikovaná bez zmeny počtu molekúl: 

 zmenou fyzikálno-chemických podmienok – enzýmy vykazujú saturačnú kinetiku, ich 

rýchlosť je závislá od koncentrácie substrátu (viď Michaelis-Mentenovu rovnicu). 

Maximálna rýchlosť je dosiahnutá, keď enzým je saturovaný substrátom. Zmena 

aktivity enzýmu závisí aj od množstva (koncentrácie) enzýmu, ktorá je určovaná 

rýchlosťou jeho syntézy alebo degradácie. Aktivita enzýmu závisí aj od pH, teploty, 

iónovej sily alebo redoxného potenciálu 

 prítomnosťou inhibítorov enzýmu – inhibícia enzýmu sa môže uskutočniť 

prostredníctvom väzby štruktúrnych analógov alebo produktov na enzým. Inhibítory 

enzýmov sú klasifikované ako kompetetívne, nekompetitívne alebo akompetitívne 

v závislosti od ich vplyvu na tvorbu komplexu enzým-substrát  

 alosterickou reguláciou – zahŕňa kooperatívnu alebo sekvenčnú reguláciu, kde 

alosterický efektor (aktivátor alebo inhibítor) sa viaže na miesta odlišné od 

katalytického miesta enzýmu 
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 proteín-proteínovými interakciami - aktivita enzýmu môže byť modifikovaná 

reverzibilnou väzbou modulačného proteínu, napr. Ca
2+

 kalmodulín, monomérne  

G-proteíny 

 kompartmentáciou enzýmu - kde enzým je lokalizovaný v príslušnom kompartmente 

bunky, napr. v cytoplazme, mitochondrii alebo iných subcelulárnych častiach bunky. 

Ako príklad takéhoto usporiadania môžu byť uvedené enzýmy metabolizmu lipidov, 

kde enzýmy oxidácie sú lokalizované v mitochondrii, kým enzýmy syntézy lipidov 

v cytoplazme. Inou formou usporiadania a regulácie metabolizmu je existencia 

enzýmov v izoenzýmovej forme. Hoci sa izoenzýmy líšia v aminokyselinovej sekvencii, 

katalyzujú rovnaký typ reakcie. Táto vlastnosť izoenzýmov je využívaná na 

zabezpečenie špecifických potrieb bunky, tkanív alebo priebehu metabolických reakcií. 

Príkladom môže byť malátdehydrogenáza, ktorá je lokalizovaná v cytoplazme, ale aj 

v mitochondrii alebo pečeňová fosfoenolpyruvátkarboxykináza, ktorej izoformy sú 

v cytoplazme aj mitochondrii. Iným príkladom môže byť výskyt izoenzýmových foriem 

s inými kinetickými vlastnosťami v rôznych tkanivách, akým je fosforylácia glukózy 

hexokinázou v erytrocyte a glukokinázou v pečeni. Hoci oba enzýmy katalyzujú 

rovnaký typ reakcie, t.j. fosforyláciu glukózy, líšia sa svojou afinitou k substrátu. 

Podstata odlišnej afinity enzýmu k subtrátu je daná rozdielmi v energetickom 

metabolizme erytrocytu a hepatocytu. Erytrocyt dokáže využívať ako energetický zdroj 

len glukózu, a pretože neobsahuje mitochondrie, oxidácia glukózy v anaeróbnej ceste 

poskytuje nízky energetický výťažok. Preto hexokináza v erytrocyte má vysokú afinitu 

ku glukóze (nízka hodnota Michaelisovej konštanty Km ≈ 0,05 mM), aby bolo 

zabezpečené efektívne zachytenie glukózy potrebnej na zabezpečenie energetických 

požiadaviek erytrocytu. Naopak, glukokináza v pečeni má nižšiu afinitu ku glukóze (Km 

≈ 5 mM), pretože hladiny glukózy v pečeni dosahujú pomerne vysoké koncentrácie po 

príjme potravy, glukóza je oxidovaná aeróbne s účasťou mitochondrií a s vyšším 

energetickým výťažkom, navyše, energetické potreby hepatocytu dokážu byť kryté aj 

oxidáciou iných energetických zdrojov než glukóza 

 modifikáciou molekuly enzýmu - modifikácia sa môže uskutočniť limitovanou 

proteolýzou, kovalentnou modifikáciou (fosforylácia, defosforylácia, adenylácia, 

ribozylácia atď.) alebo pôsobením iónov kovu. Zmena fosforylačného stavu 

proteínu/enzýmu a tým jeho funkcie je najčastejšou posttranslačnou kovalentnou 

modifikáciou enzymatickej aktivity a spôsobom regulácie metabolizmu. Fosforylácia sa 
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môže vyskytnúť buď v jednom mieste enzýmu, zvyčajne však je potrebná fosforylácia 

viacerých miest na zmenu funkcie proteínu. Fosforylácia prebieha na -OH skupinách 

zvyškov aminokyselín (serín, treonín, tyrozín), kde prenos fosfátu z ATP uskutočňuje 

skupina enzýmov označovaných ako proteínkinázy. Naopak, enzýmy zodpovedné za 

odstránenie fosfátu, t.j. defosforyláciu sa nazývajú proteínfosfatázy (Obr. 2.15). 

Fosforylovaný alebo defosforylovaný enzým môže byť buď aktívny alebo deaktívny, 

o čom zvyčajne rozhoduje príslušná aktivovaná signálna cesta po väzbe ligandu (napr. 

inzulín/glukagón). 

 

Obr. 2.15  Fosforylácia a defosforylácia enzýmov 

Regulácia metabolizmu sa najčastejšie vyskytuje zmenou aktivity enzýmu fosforyláciou alebo 

defosforyláciou za účasti proteínkináz alebo proteínfosfatáz 

Inou posttranslačnou modifikáciou je adenylácia proteínu. Adenylácia je proces, pri 

ktorom je molekula adenozínmonofosfátu (AMP) kovalentne naviazaná na aminokyselinový 

bočný reťazec proteínu (napr. Tyr, His, Lyz, karboxylová skupina). Táto modifikácia má dve 

funkcie: reguláciu aktivity enzýmu cez posttranslačnú modifikáciu alebo tvorbu nestabilného 

intermediátu proteínu, peptidu alebo aminokyseliny s cieľom umožniť priebeh reakcií, ktoré 

sú termodynamicky nepriaznivé (Obr. 2.16). 

 

Obr.2.16  Schematický nákres adenylácie proteínu 

Z ATP prenášaná časť (vyznačená farebne) je naväzovaná na zvyšok tyrozínu, histidínu, lyzínu alebo 

karboxylovú skupinu za vzniku adenylovaného proteínu  
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Ďalšou posttranslačnou modifikáciou proteínov je ribozylácia. Ribozyláciou označujeme 

transfer ADP-ribózy z NAD
+
, najčastejšie na dusík arginínu, glutamínu alebo síru cysteínu 

v cieľovom proteíne (Obr. 2.17). Táto modifikácia môže byť reverzibilná, pričom sa najviac 

vyskytuje v leukocytoch, kostrovom svale, mozgu alebo testes. Je však využívaná aj  

v početných bunkových procesoch vrátane bunkovej signalizácie, opravy DNA, génovej 

regulácie alebo apoptóze.  

 

 

Obr. 2.17  Schematický nákres ribozylácie proteínu 

a) prenášaná časť z NAD
+
 je vyznačená farebne, b) naviazanie ADP-ribózy na dusík arginínového 

aminokyselinového zvyšku v cieľovom proteíne 

V rámci bunky, aktivita enzýmu môže byť modifikovaná aj cez zmenu počtu molekúl 

enzýmu. Zmena počtu molekúl enzýmu zahŕňa: 

 indukciu alebo represiu expresie enzýmu - kým enzýmy základných metabolických 

cyklov sú v bunke exprimované neustále (tzv. konštitučné enzýmy), expresia iných 

enzýmov je indukovaná (tzv. induktívne enzýmy) alebo potlačená v odpovedi na podnet 

a aktivované signálne dráhy. Zmena počtu molekúl enzýmu môže byť okrem 

transkripčnej úrovne regulovaná aj na translačnej úrovni. Pre výsledný efekt v bunke je 

dôležité konečné množstvo vytvoreného proteínu/enzýmu, ktoré je zodpovedné za 

vykonanie konkrétneho efektu 

 regulovanú degradáciu enzýmu - syntéza a degradácia množstva enzýmu v bunke 

podlieha regulácii, čím je udržiavaná rovnováha medzi obidvoma procesmi. Každý 

proteín má svoj polčas života, po ktorom je degradovaný. Bunka na degradáciu 
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proteínov využíva dve hlavné degradačné cesty: ubikvitínovú cestu (viď Obr.3.4), kde 

proteín označený ubikvitínom je nasmerovaný do proteazómu a degradovaný. Druhou 

cestou degradácie proteínov je lyzozomálna cesta, kde dochádza k degradácii proteínu 

po jeho endocytóze do lyzozómu. Kým označenie proteínu ubikvitínom predstavuje 

signál pre degradáciu proteínu a tento proces je vysoko regulovaný, podnet, ktorým je 

proteín smerovaný do lyzozómu nie je v súčasnosti úplne jasný. Napr. pri dlhodobom 

hladovaní alebo infekcii je zvýšená degradácia svalového proteínu s cieľom zvýšiť 

prísun aminokyselín potrebných pre glukoneogenézu alebo syntézu protilátok a ďalších 

komponentov imunitnej odozvy. V rovnakom čase je pod vplyvom steroidného 

hormónu kortizolu zvýšená aj syntéza ubikvitínu ako značky proteínu pre jeho 

smerovanie do proteazómu na degradáciu. 

 

2.4.2. REGULÁCIA NA ÚROVNI ORGÁNU A ORGANIZMU 

Metabolické cesty v jednotlivých tkanivách/orgánoch, ale aj v rámci organizmu 

predstavujú sled sekvenčných reakcií, v ktorých produkt jednej reakcie je substrátom pre 

ďalšiu reakciu. Častokrát produkt vzniknutý v jednom tkanive/orgáne je prostredníctvom 

krvného obehu transportovaný k ďalšiemu orgánu, ktorý ho buď ďalej metabolizuje alebo 

využíva ako koncový produkt. Alebo intermediát jednej metabolickej cesty je prekurzorom 

pre ďalšiu metabolickú cestu, ktorá môže začínať v inom orgáne. Je preto zrejmé, že 

organizácia metabolických ciest a kooperácia medzi jednotlivými orgánmi musí byť 

regulovaná a koordinovaná aj na vyššej úrovni, t.j. v rámci orgánu a medziorgánovo, aby boli 

zabezpečené potrebné požiadavky organizmu. Zabezpečenie a výkon vyššej úrovne regulácie 

si vyžaduje, aby organizmus mal k dispozícii prostriedky, ktorými môže byť regulácia 

vykonaná. Na reguláciu metabolických ciest využíva organizmus: 

 rýchlosť - limitujúce enzýmy - sú to kľúčové regulačné enzýmy v danej metabolickej 

ceste, ktoré katalyzujú tzv. rýchlosť-limitujúci krok celej cesty, t.j. tú reakciu, ktorá je 

zvyčajne najpomalšia alebo nie ľahko reverzibilná. V prípade, že substrát môže 

vstupovať do viacerých metabolických ciest (napr. glukóza), kľúčový regulačný enzým 

zvyčajne jednoznačne určuje tok substrátu do konkrétnej metabolickej cesty, napr. 

fosfofruktokináza 1 je kľúčovým regulačným enzýmom glykolýzy, kde jej aktivácia 

smeruje glukózu do cesty jej oxidácie a tvorby energie. Inhibícia rýchlosť-limitujúceho 

enzýmu v metabolickej ceste vedie obvykle k akumulácii prekurzora príslušnej cesty 
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 spätno-väzobnú reguláciu (feedback regulácia) - v tomto type regulácie je využívaný 

produkt reakcie na kontrolu vlastnej syntézy (Obr. 2.18). Vo väčšine prípadov ide 

o alosterickú reguláciu rýchlosť-limitujúceho enzýmu koncovým produktom cesty, kde 

sa produkt viaže na enzým a inhibuje jeho aktivitu. Koncový produkt môže byť použitý 

aj na kontrolu vlastnej syntézy na génovej úrovni, táto regulácia je však podstatne 

pomalšia ako alosterická regulácia. Príkladom regulácie spätno-väzobným 

mechanizmom je alosterická regulácia fosfofruktokinázy 1, kľúčového regulačného 

enzýmu glykolýzy alebo glykogénfosforylázy, regulačného enzýmu glykogenolýzy 

s AMP 

 

Obr. 2.18  Regulácia metabolických ciest spätno-väzobným mechanizmom a väzbou dopredu 

Metabolické cesty tvorbou produktu alebo intermediátu cesty môže regulovať ptíslušnú metabolickú 

dráhu buď väzbou dozadu alebo dopredu 

 regulácia väzbou dopredu (feed-forward regulácia) - tento typ regulácie využíva vznik 

intermediátu v metabolickej ceste na alosterickú aktiváciu rýchlosť-limitujúceho 

enzýmu (Obr. 2.18), alebo v prípade zvýšeného prísunu substrátu na aktiváciu enzýmu 

s vysokým Km, alebo na indukciu génovej transkripcie, alebo po zvýšení koncentrácie 

hormónu na aktiváciu úschovných ciest cez kontrolu fosforylačného stavu enzýmu. 

Okrem zásobných ciest, tento spôsob regulácie je často využívaný aj v detoxikačných  

a odpadových cestách 

 tkanivovo špecifické izoformy enzýmov - špecifická lokalizácia izoenzýmov v tkanivách 

reguluje metabolizmus daného tkaniva v závislosti od jeho špecifických potrieb 
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 komplementárnu reguláciu - syntéza rôznych biomolekúl a ich degradácia prebieha vo 

viackrokových enzymatických reakciách, kde enzýmy syntézy a degradácie sú odlišné. 

Biosyntetické metabolické cesty majú preto odlišné regulačné enzýmy ako cesty 

degradačné. Okrem toho, tieto cesty nie sú aktivované súbežne, nakoľko je nelogické 

a neefektívne, aby bunka súčasne oxidovala substráty (napr. lipidy) a zároveň ich 

syntetizovala 

 kompartmentáciu enzýmov a ciest - v bunke sú enzýmy metabolických ciest často 

organizované do multienzýmových komplexov alebo sú lokalizované v špecifických 

kompartmentoch bunky. Organizácia enzýmov do multienzýmových komplexov 

zabezpečuje jednak priame dodanie substrátov k príslušným enzýmom v komplexe 

a jednak je dosiahnutý efektívnejší energetický priebeh enzymatických reakcií. 

Lokalizácia enzýmov v špecifickom kompartmente bunky zase zabezpečuje špecifické 

a vhodnejšie podmienky na priebeh celej metabolickej cesty. Napr. enzýmy Krebsovho 

cyklu sú lokalizované v matrix mitochondrie, kde produkt jednej reakcie je okamžite 

využitý ako substrát pre ďalšiu reakcii. Okrem toho, lokalizácia metabolickej cesty 

v menšom ohraničenom priestore umožňuje dosiahnutie vyššej koncentrácie substrátov 

a produktov, než by bolo dosiahnuté lokalizáciou cyklu v cytoplazme.  

  



 

57 

 

3. APOPTÓZA A JEJ VÝZNAMNÉ DRÁHY 

3.1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA APOPTÓZY 

Udržiavanie bunkovej homeostázy predstavuje základný prepoklad tkanivovej integrity 

u mnohobunkových organizmov. Apoptóza predstavuje vysoko konzervovaný genetický 

program, ktorý sa vyvinul počas evolúcie s cieľom udržať množstvá buniek a ich lokalizáciu 

v tkanivách a rôznych bunkových kompartmentoch. Je esenciálnou časťou života 

multicelulárneho organizmu a hrá dôležitú úlohu vo vývoji, tkanivovej a orgánovej 

homeostáze. V priebehu vývoja sú mnohé bunky produkované v nadbytku a zároveň 

podliehajú programovanej bunkovej smrti. To vedie k vývoju a formovaniu tkanív a orgánov, 

počas ktorého sú apoptotické procesy vo fyziologickom kontexte jemne regulované 

a vyvažované. Zlyhanie tejto regulácie vedie k vzniku početných a rozdielnych patológií, 

akými sú vývojové defekty, autoimunitné ochorenia, neurodegenerácia alebo onkologické 

ochorenia.  

Mechanizmy bunkovej smrti možno rozdeliť podľa toho, či sú riadené určitým programom 

alebo nie do dvoch hlavných kategórií. Do kategórie riadenej bunkovej smrti patrí apoptóza. 

Ide o bežný typ bunkovej smrti, ktorý je asociovaný s morfologickými charakteristikami 

spoločnými pre rozličné tkanivá a bunky. Medzi typické charakteristické črty apoptózy patrí 

vytváranie bublín a pľuzgierov v bunkovej membráne, zmršťovanie buniek, kondenzácia 

chromatínu, fragmentácia DNA, dezintegrácia bunky a jej pohltenie makrofágmi alebo 

susednými bunkami bez vzniku zápalovej odpovede okolitých tkanív.  

Na rozdiel od apoptózy, nekróza patrí do kategórie neriadenej bunkovej smrti a je tiež 

charakterizovaná typickými morfologickými znakmi. Nekrotická smrť bunky je iniciovaná 

extrémnym stresom, ktorý prekročí kapacitu obranných mechanizmov bunky. Je 

charakterizová opuchom bunky, stratou integrity membrány, jej pretrhnutím 

a nekontrolovaným vyliatím bunkového obsahu do okolitého prostredia. Následkom tohto 

nekontrolovaného procesu dochádza k poškodeniu okolitých buniek a vzniká silná zápalová 

odpoveď poškodeného tkaniva. Okrem morfologických charakteristík, jedným zo základných 

rozdielov medzi apoptózou a nekrózou je rozdiel v energetike smrtiacich procesov. Kým 

nekróza je charakterizovaná kompletnou stratou energetického potenciálu bunky, apoptóza je 

aktívnym smrtiacim procesom, ktorý na svôj priebeh vyžaduje energiu. Preto je inicializovaná 

v bunkách, ktoré majú určitú energetickú kapacitu v podobe ATP.  
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Okrem spomínaných typov bunkovej smrti, existujú v bunke aj ďalšie módy bunkovej 

smrti. Medzi ne patrí: 

 autofágia – ide o prirodzený a regulovaný proces, v ktorom bunka odstraňuje 

nepotrebné a dysfunkčné komponenty do vezikúl, tzv. autofagozómov. Tie sú následne 

degradované vlastným lyzozomálnym systémom 

 parapoptóza – je typ programovanej bunkovej smrti odlišnej od apoptózy aj nekrózy. 

Charakteristickou črtou tohto typu bunkovej smrti je cytoplazmatická vakuolizácia 

nezávislá od funkcie kaspáz a nedostatok apoptotickej morfológie 

 mitotická katastrofa – takto je označovaný mechanizmus oneskorenej bunkovej smrti 

spojenej s mitózou. Mitotická katastrofa zahŕňa sled udalostí vyplývajúcich 

z predčasného alebo nevhodného vstupu buniek do mitózy. Tento mód smrti nesúvisí 

s programovanou bunkovou smrťou alebo apoptózou, je pozorovaný u buniek bez 

funkčných apoptotických dráh a môže byť iniciovaný chemickým alebo fyzikálnym 

stresom. Tento typ je asociovaný so zvýšeným rizikom onkogenézy. 
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3.2. KĽÚČOVÉ MOLEKULY APOPTÓZY 

Proces apoptózy (Obr. 3.1) využíva skupinu molekúl, ktoré sa zúčastňujú na iniciácii, 

progresii alebo regulácii programovej bunkovej smrti. 

Medzi kľúčové molekuly zapojené do procesu apoptózy patria:  

 kaspázy - ide o skupinu cysteínových proteáz, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v procese 

apoptózy v každej bunke bez ohľadu na pôvod smrtiaceho stimulu. Sú schopné štiepiť 

viac ako 100 substrátov v bunke. Bunkovými cieľmi kaspáz sú: 

a) mediátory a regulátory apoptózy 

b) štrukturálne proteíny 

c) DNA reparačné proteíny 

d) proteíny bunkového cyklu  

 

 
 

Obr. 3.1  Schematické znázornenie procesu apoptózy 

Priebeh apoptózy zahŕňa všeobecné kroky, ktorých sa zúčastňujú typické skupiny proteínov. Medzi ne 

patrí skupina Bcl-2 proteínov a skupina prokaspáz a kaspáz 
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 proteíny TNF (tumor necrosis faktor) skupiny - ide o multifunkčné cytokíny 

produkované makrofágmi so širokým spektrom biologických odoziev. Viažu sa na 

odlišné TNF-receptory. Výsledný efekt väzby TNF proteínov môže viesť k proliferácii, 

prežívaniu, diferenciácii alebo smrti bunky v závislosti na type bunky a ďalších 

signáloch. Pre indukciu apoptózy je nevyhnutné, aby receptor obsahoval vo svojej 

štruktúre tzv. smrtiacu doménu DD (death domain). Známou vlastnosťou cytokínov 

skupiny TNF je, že jej členovia aktivujú transkripčný faktor NF-κB (nuclear factor 

kappa B), ktorý je schopný aktivovať ako proapoptotickú, tak aj antiapoptotickú dráhu 

 proteíny Bcl-2 skupiny (B-cell lymphoma 2) - existuje viac ako 20 členov tejto skupiny, 

ktoré obsahujú vo svojej štruktúre jednu až štyri konzervované BH-domény (Bcl-2 

homology domain) (Tab.3.1). Podľa týchto domén sú proteíny Bcl-2 skupiny 

kategorizované do troch skupín, a to na:  

a) antiapoptotické proteíny - majú vysokú štruktúrnu homológiu s Bcl-2 proteínom, 

ktorý obsahuje 4 BH-domény (BH1, BH2, BH3, BH4). Okrem Bcl-2 patria do tejto 

skupiny Bcl-XL, Bcl-w, A1 a Mcl-1 proteíny. Všetky tieto proteíny obsahujú N-

terminálnu BH4 doménu  

b) proapoptotické proteíny s viacerými BH-doménami - patria tu napr. proteíny Bax, 

Bak, Bok, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú tri BH-domény (BH1, BH2, BH3) 

c) tzv. BH3- only proapoptické proteíny - táto skupina proteínov obsahuje proteíny, 

ktoré vo svojej štruktúre majú len BH3 interakčnú doménu. Táto doména je 

nevyhnutná a pravdepodobne postačujúca pre indukciu apoptózy   

 adaptorové proteíny - majú dôležitú úlohu pri regulácii proapoptotických 

a antiapoptotických signálnych dráh po aktivácii receptorov. Predstavujú spojenie medzi 

smrtiacimi receptormi, iniciačnými kaspázami, členmi Bcl-2 skupiny proteínov a 

efektormi bunkovej smrti. Adaptorové proteíny formujú prepojenia a asociácie medzi 

apoptotickými molekulami cez charakteristické štruktúrne domény, medzi ktoré patria 

smrtiaca doména (DD), doména vyhľadávajúca kaspázu (CARD) alebo efektorová 

smrtiaca doména (DED). 
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Tab. 3.1 Delenie proteínov Bcl-2 skupiny podľa homologických štruktúrnych domén 

BH - doména Proteíny 

BH1-BH2-BH3-BH4 Bcl-2, Bcl-2A1, Bcl-2L1, Bcl-2L2, Bcl-2L10, Bcl-2L13. Bcl-w 

BH1-BH2-BH3 Bak, Bax, Bok 

BH1-BH2-BH4 Boo/Diva 

BH2-BH3 Bcl-2L14, Bfk, Bcl-2L12 

BH3 Bad, Bid, Bim, Bik, Bnip, Blk, Bmf, Hrk, Nix, Noxa, Puma 

 

3.2.1 KASPÁZY A ICH CENTRÁLNA ÚLOHA V APOPTÓZE 

Klasické morfologické črty apoptózy, akými je zmršťovanie buniek, kondenzácia 

chromatínu, DNA fragmentácia a tvorba apoptotických teliesok, sú konečným efektom 

aktivácie proteáz. Hoci počas apoptózy je aktivovaných množstvo proteáz, medzi 

najdôležitejšie apoptotické proteázy patria kaspázy. Kaspázy, ktorých bolo zatiaľ 

identifikovaných 14 druhov, patria do skupiny cysteínových proteáz štiepiacich substráty 

v karboxylovom mieste aspartátových aminokyselinových zvyškov. Patria medzi hlavné 

efektory apoptózy a ich aktivácia je považovaná za znak apoptózy. Syntetizujú sa ako 

inaktívne zymogény, ktoré sú po prijatí signálov indukcie apoptózy štiepené na aktívne 

tetramérne enzýmy. Z 11 ľudských kaspáz, 7 hrá jednoznačnú (kaspáza 3, 6, 8 a 9) alebo 

pravdepodobnú (kaspáza 2, 7, 10) úlohu v apoptóze. V závislosti na ich funkcii sú kaspázy 

klasifikované do troch tried: 

 iniciačné kaspázy – vo svojej štruktúre obsahujú smrtiacu efektorovú doménu (DED- 

death effector domain, kaspáza 8 a 10) alebo kaspázovú aktivačnú a vyhľadávaciu 

doménu (CARD- caspase activation and recruitment domain, kaspáza 2 a 9). Iniciačné 

kaspázy na základe svojich väzobných domén sprostredkúvajú interakcie 

s adaptorovými molekulami pre ďalší priebeh apoptózy  

 exekučné kaspázy – táto trieda kaspáz (kaspáza 3, 6 alebo 7) vykonáva exekučné kroky 

apoptózy štiepením početných bunkových substrátov (aktínové mikrofilamenty, 

mikrotubulárne proteíny, jadrové lamíny, translačné a iniciačné faktory, atď.). Ich 

aktivácia je zodpovedná za typicky pozorovateľnú morfológiu apoptózy a vedie ku 

konečnej deštrukcii a zániku bunky 
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 zápalové kaspázy –podieľajú sa na spracovaní cytokínov a regulácii zápalu 

Iniciačné a efektorové kaspázy sú aktivované rozdielnymi mechanizmami. Na základe 

súčasných poznatkov existujú dve hlavné cesty aktivácie kaspáz: 

 vonkajšia alebo smrtiacim receptorom aktivovaná dráha - využíva kaspázu 8 alebo 

kaspázu 10 ako iniciačnú kaspázu v proteázovej kaskáde 

 vnútorná alebo mitochondriálna dráha - na aktiváciu apoptózy využíva kaspázu 9 

Každá z týchto signálnych transdukčných ciest vedie k aktivácii kaspázy 3 a 6 ako 

hlavných efektorových kaspáz. Ich aktivácia je zodpovedná za deštrukciu a zánik bunky. 

Všeobecný mechanizmus aktivácie v obidvoch dráhach pozostáva z niekoľkých krokov: 

a) účinok smrtiacho signálu 

b) oligomerizácia smrtiacich adaptorových proteínov (napr. Apaf-1, FADD) 

c) indukcia agregácie prokaspáz oligomernými adaptorovými proteínmi 

d) aktivácia exekučných kaspáz 

e) deštrukcia a smrť bunky  
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3.3. HLAVNÉ DRÁHY APOPTÓZY 

3.3.1. VONKAJŠIA RECEPTOROVÁ DRÁHA APOPTÓZY 

Vonkajšia dráha apoptózy, niekedy tiež označovaná ako receptorová alebo 

cytoplazmatická cesta apoptózy, je spúšťaná cez väzbu ligandu (Fas, TNF-α, Apo-3 ligand, 

TRAIL) k svojmu receptoru (FasR, TNF-R1, Death receptor DR 3, 4 alebo 5). Napr. väzba 

Fas ligandu k receptoru FasR vedie k zmene v intracelulárnej časti receptora, označovanej ako 

smrtiaca doména (DD-death domain). Táto zmena následne dovoľuje interakciu tejto domény 

so smrtiacou doménou adaptorového proteínu FADD (Fas-associated death domain), čo 

vedie k aktivácii ďalšej domény FADD adaptorového proteínu (Obr. 3.2). Na takto 

aktivovanú doménu sa následne viažu početné zymogény prokaspázy 8 alebo 10. 

Oligomerizácia adaptorového proteínu a agregácia prokaspáz s receptorom a ligandom 

vytvára proteínový komplex označovaný ako DISC (death-inducing signaling complex). 

DISC následne indukuje autoaktiváciu kaspázy 8 alebo kaspázy 10, ktorá je v aktívnej forme 

uvoľnená do cytoplazmy. Ak je aktivácia kaspázy 8 (10) v DISC rozsiahla, dochádza 

k priamej aktivácii kaspázy 3, ktorá patrí k exekučným kaspázam zodpovedným za zánik 

bunky. V prípade, že aktivácia iniciačnej kaspázy je nedostatočná, štiepenie 

cytoplazmatického proteínu Bid (člen Bcl-2 skupiny proteínov, obsahuje len BH3 doménu) 

produkuje fragment tBid (truncated Bid), ktorý je schopný amplifikovať smrtiaci signál cez 

aktiváciu mitochondriálnej cesty apoptózy. 

 

3.3.2. VNÚTORNÁ MITOCHONDRIÁLNA DRÁHA APOPTÓZY 

Mitochondriálna dráha apoptózy je indukovaná početnými signálmi zahŕňajúcimi toxické 

podnety, radiáciu, chemoteraputické agenty alebo podnety vedúce k mitochondriálnej 

dyfunkcii (zranenie bunky, ischémia, reperfúzia, uvoľnenie určitých steroidov, neschopnosť 

bunky udržiavať nízku hladinu kalcia...). Tieto stimuly spôsobujú vážne zmeny vo funkcii 

mitochondrie, vrátane zníženia mitochondriálneho membránového potenciálu a uvoľnenia 

polypeptidov, ktoré sú fyziologicky lokalizované v mitochondriálnom intermembránovom 

priestore. Medzi týmito uvoľnenými proteínmi je aj cytochróm c, malý hemoproteín, ktorý 

pôsobí ako elektrónový prenášač medzi enzymatickým komplexom III a cytochróm c 

oxidázou respiračného reťazca. Uvoľnenie cytochrómu c do cytoplazmy je považované za 

iniciáciu apoptózy. V cytoplazme cytochróm c viaže dATP resp. ATP a Apaf-1 (pro-

apoptotic protease-activating factor). Vznik komplexu cytochróm c/Apaf-1 odhaľuje 
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vyhľadávaciu kaspázovú doménu CARD (caspase recruitment domain) v Apaf -1, cez ktorú 

sa naväzuje prokaspáza 9. Vzniká komplex nazývaný apoptozóm, v ktorom sa aktivita 

kaspázy 9 zvyšuje. Následne apoptozóm štiepi prokaspázu 3 a 7 za vzniku aktívnych foriem 

exekučných enzýmov. Aktívne kaspázy 3 a 7 potom štiepia početné substráty bunky, 

výsledkom čoho je zánik bunky. 

K apoptotickej signalizácii prispievajú aj ďalšie proteíny uvoľnené z mitochondrie. 

Mitochondria je sídlom niekoľkých proapoptotických, ale aj antiapoptotických molekúl. 

Medzi antiapoptotické proteíny patria proteíny XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis 

protein), cIAP1 (celular inhibitor of apoptosis protein), cIAP2, ktoré po svojom uvoľnení 

z mitochondrie majú schopnosť inhibovať aktivované kaspázy v apoptozómoch a potlačiť tak 

apoptózu. Ich účinok však môže byť neutralizovaný propapoptotickým proteínom 

Smac/Diablo (second mitochondria derived activator of caspase/direct IAP binding protein 

with low pI), ktorý je tiež uvoľňovaný z mitochondrie. K proapoptotickým mitochondriálnym 

proteínom patrí aj v intermembránovom priestore lokalizovaná endonukleáza G (Endo G) 

a oxidoreduktáza AIF (apoptosis-inducing factor). Tieto proteíny rozširujú apoptotickú 

signalizáciu spôsobom nezávislým od kaspáz tak, že EndoG a AIF po uvoľnení 

z mitochondrie translokujú do jadra a prispievajú k fragmentácii DNA a kondenzácii 

chromatínu zatiaľ neznámym mechanizmom (Obr.3.2). 

Kľúčovou udalosťou v mitochondriálnej ceste apoptózy je permeabilizácia vonkajšej 

mitochondriálnej membrány, v ktorej sú vytvárané veľké póry tzv. mitochondriálne 

permeabilitné prechodové póry (MPTP - mitochondrial permeability transition pore). 

Faktorov podieľajúcich sa na tvorbe MPTP je značné množstvo (napr. vysoká hladina 

cytoplazmatického Ca
2+

, anorganického fosfátu, oxidanty), avšak ich tvorba je 

sprostredkovaná a kontrolovaná hlavne skupinou Bcl-2 proteínov. Vytvorenie týchto pórov 

urýchľuje bunkovú smrť jednak uvoľnením apoptotických molekúl, jednak stratou 

esenciálnych funkčných vlastností mitochondrie (strata membránového potenciálu, 

elektrónového prenášača cyt c, tvorby ATP) nevyhnutných pre život bunky.  

Mitochondriálna cesta apoptózy môže byť aktivovaná aj spôsobom nezávislým od tvorby 

MPTP. Ako je znázornené na obr. 3.2, kaspázou 8 indukované štiepenie Bid produkuje 

fragment, ktorý je schopný iniciovať uvoľnenie cytochrómu c z mitochondrie. Štiepny 

fragment tBid indukuje oligomerizáciu proapoptotických proteínov Bax a Bak, ktoré následne 

translokujú do mitochondrie, vsádzajú sa do membrány a podieľajú sa na jej permeabilizácie 

bez tvorby MPTP a následne uvoľnení cytochrómu c do cytoplazmy. 
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Obr.3.2  Vonkajšia receptorová a vnútorná mitochondriálna cesta apoptózy 

Apoptóza môže byť po prijatí smrtiaceho stimulu aktivovaná vonkajšou alebo vnútornou cestou. 

Detailný popis v texte 

Hoci obidve hlavné dráhy apoptózy v bunke disponujú rozdielnym mechanizmom 

aktivácie iniciačných kaspáz, v konečnom dôsledku konvergujú na aktivácii efektorových 

kaspáz. Okrem toho, medzi obidvoma základnými dráhami môže dochádzať k skríženým 

reakciám na iniciačných i exekučných úrovniach. 

  



 

66 

 

3.4. ALTERNATÍVNE SPÔSOBY AKTIVÁCIE APOPTÓZY 

Samotný proces aktivácie apoptózy predstavuje veľmi zložitý bunkový dej, ktorý okrem 

vyššie popísaných ciest je schopný využívať na aktiváciu apoptózy aj alternatívne cesty. Tie 

následne môžu konvergovať v jednotlivých kľúčových bodoch vonkajšej alebo vnútornej 

dráhy apoptózy.  

 

3.4.1. P53 APOPTOTICKÁ DRÁHA 

Alternatívnym, avšak kľúčovým spôsobom aktivácie bunkovej smrti je apoptóza 

aktivovaná p53 proteínom. Produktom tumor supresorového génu P53 je p53 proteín, ktorý 

má pleiotropné účinky v bunke. Proteín tvorí homotetramerický transkripčný faktor 

aktivovaný genotoxickým alebo bunkovým stresom. Predpokladá sa, že p53 priamo reguluje 

~ 500 cieľových génov a nepriamo množstvo ďalších génov. Tým riadi širokú škálu 

bunkových procesov, akým je zastavenie bunkového cyklu, bunkové starnutie, oprava DNA, 

metabolická adaptácia a bunková smrť (Obr.3.3).  

 

 

Obr.3.3  Tumor - supresorové funkcie p53 signálnej dráhy  

Pleiotropné účinky p53 proteínu v bunke zahŕňajú široké spektrum bunkových procesov vrátane 

regulácie metabolizmu, bunkového cyklu, senescencie buniek alebo apoptózy. Detailnejší popis v texte 
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p53 je považovaný za „strážcu genómu“, pretože zastavuje nielen replikáciu buniek 

s poškodenou DNA, ale zároveň smeruje bunky, u ktorých zlyhala oprava DNA k apoptóze. 

Kľúčová úloha p53 proteínu v bunke je ilustrovaná zistením, že strata alebo modifikácia tohto 

proteínu sa vyskytuje vo viac ako 50% ľudských tumorov. V netransformovaných bunkách, 

p53 indukuje apoptózu väčšinou priamou transkripčnou aktiváciou „BH-only“ 

proapoptotických proteínov Puma a v menšej miere Noxa.  

V p53 existujú štyri konzervované štruktúrne domény: N-terminálna doména, ktorá je 

potrebná na transkripčnú transaktiváciu, sekvenčne špecifická DNA-viažuca doména, 

tetramerizačná doména blízko C-koncového konca a C-terminálna doména, ktorá interaguje 

priamo s jednovláknovým reťazcom DNA. p53 má krátky polčas života a za fyziologických 

podmienok sú jeho hladiny v bunke nízke. Je to v dôsledku toho, že nefosforylovaný proteín 

podlieha kontinuálnej ubikvitinácii pomocou Mdm2 (Mouse double minute-2) ubikvitínligázy 

a následnej degradácii proteazómom 26S.  

Ubikvitín (ubiquitin) je malý globulárny polypeptid obsahujúci 76 aminokyselín. Je 

prítomný vo všetkých eukaryotických bunkách a používa sa v procese ubikvitinácie na 

označenie cieľového proteínu. Ubikvitinácia predstavuje postupnú kaskádu väzby ubikvitínu 

buď na lyzínové zvyšky v proteínovom substráte prostredníctvom izopeptidovej väzby, na 

cysteínové zvyšky prostredníctvom tioesterovej väzby, serínové a treonínové zvyšky 

prostredníctvom esterovej väzby alebo na aminoskupinu N-konca proteínu prostredníctvom 

peptidovej väzby. Ubikvitinácia ovplyvňuje proteíny mnohými spôsobmi. Najčastejšie je 

ubikvitnáciou označený proteín na degradáciu v proteazóme. Ubikvitinácia môže však meniť 

aj celulárne umiestnenie proteínu, môže ovplyvňovať jeho aktivitu, či podporiť alebo 

blokovať jeho interakcie s inými proteínmi. 

Ubikvitinácia proteínu smerovaného na degradáciu do proteazómu predstavuje osobitnú 

formu degradácie. Je preto často využívaná na špecifické odstránenie najmä proteínov 

signálnych dráh, kým proteázmi indukovaná degradácia proteínov, ktorých aminokyseliny sú 

ďalej využívané ako stavebné kamene, je naopak nešpecifickým degradačným procesom. 

Proces ubikvitinácie prebieha v niekoľkých krokoch (Obr. 3.4): 

1. aktivácia ubikvitínu za spotreby ATP tzv. ubikvitín-aktivujúcim enzýmom E1 

2. prenos aktivovaného ubikvitínu ubikvitín-konjugujúcim enzýmom E2 

3. ďalší prenos ubikvitínu na cieľový proteín za účinku E3-ubikvitín ligázy. 

Monoubikvitinovaný proteín, t.j. proteín označený jednou molekulou ubikvitínu, môže byť 

smerovaný do proteazómu na degradáciu. Zvyčajne sa však na proteín naväzuje viac molekúl 

ubikvitínu a až polyubikvitinovaný proteín je následne degradovaný v proteazóme  
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Obr. 3.4  Mechanizmus značenia proteínov ubikvitínom 

Ubikvitinácia proteínu predstavuje viackrokový proces, v ktorom je proteín mono- alebo 

polyubikvitinovaný, a tým označený na degradáciu proteazómom 

Degradácia p53 proteínu cez ubikvitináciu je kontrolovaná proteínom Mdm2, ktorý je E3-

ubikvitínligázou. Mdm2 proteín môže účinne inhibovať tumor supresorový proteín p53 troma 

spôsobmi: 

1. Mdm2 sa viaže na proteín p53 a blokuje jeho transkripčnú aktivitu 

2. Mdm2 zabezpečuje transport p53 z miesta pôsobenia v jadre do cytoplazmy 

3. Mdm2 ako E3-ubikvitínligáza pripája ubikvitín k lyzínovým zvyškom 

v nefosforylovanom p53 proteíne a takto označený p53 je smerovaný do proteazómu 

na degradáciu 

Za normálnych podmienok je p53 proteín asociovaný v cytoplazme s Mdm2 proteínom, 

čim je inhibovaná jeho aktivita ako pleiotropného transkripčného faktora. Mdm2 proteín je 

produktom génu MDM2, ktorého transkripciu reguluje samotný p53 transkripčný 

faktor. Pretože Mdm2 proteín je zároveň E3 ubikvitínligázou, ktorá ubikvitinuje p53 proteín, 

proteín je smerovaný na degradáciu do proteazómu. Tento spôsob regulácie expresie Mdm2 

a množstva p53 zabezpečuje fyziologicky nízke hladiny p53 v bunke (Obr. 3.5). 
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Obr. 3.5  Regulácia p53 hladiny za fyziologických podmienok 

Za fyziologických podmienok je množstvo p53 regulované Mdm2 proteínom, ktorý s ním asociuje 

v cytoplazme a zároveň označuje ubikvitínom na degradáciu v proteazóme 

V reakcii na rôzne stresové stimuly, vrátane aktivácie onkogénov, metabolického stresu, 

vírusovej infekcie alebo poškodenia DNA, expresia Mdm2 sa znižuje, čím sa znižuje jeho 

asociácia s p53. Hladina p53 proteínu rastie, začína sa akumuluvať v jadre, kde je 

fosforylovaný niekoľkými bunkovými kinázami. Schopnosť p53 vyvolať rôzne regulačné 

funkcie pravdepodobne závisí od jeho fosforylačného stavu a lokalizácie fosforylačných miest 

v proteíne, kde rôzne kinázy fosforylujú odlišné miesta v proteíne. Tak zvýšenie množstva 

p53 proteínu, jeho stabilizácia a fosforylácia vedú k aktivácii proteínu ako transkripčného 

faktora. Aktivovaný p53 sa viaže ako homotetramér na špecifické sekvencie v regulačných 

oblastiach svojich cieľových génov (Obr. 3.6). p53 - indukovaná transkripcia je schopná 

spúšťať rôzne bunkové procesy, vrátane zastavenia bunkového cyklu, bunkového starnutia, 

aktivácie a koordinácie rôznych dráh opravy poškodenej DNA, metabolickej adaptácie alebo 

apoptotickej bunkovej smrti.  

V prípade stresových stimulov, akým je napr. poškodenie DNA, p53 zastavuje bunkový 

cyklus transkripciou P21 génu, ktorého produkt inhibuje aktivitu cyklín/CDK komplexu. To 

vedie k inhibícii E2F transkripčných faktorov, čím sa blokuje progresia bunkového cyklu. 
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Súčasne p53 aktivuje transkripciu množstva DNA reparačných enzýmov, vrátane GADD45 

génu (growth arrest and DNA damage), s cieľom opraviť poškodenú DNA. V prípade, že 

DNA je úspešne opravená, p53 indukuje vlastné zníženie množstva cez aktiváciu MDM2 

génu a tvorbu Mdm2 proteínu. 

 

 

Obr. 3.6  Simplifikovaný mechanizmus aktivácie p53 transkripčného faktory za stresových 

podmienok 

Stresové stimuly vedú k aktivácii p53 transkripčného faktora, ktorý aktivuje transkripciu početných 

génov. Detailný popis procesov v texte 

Ak oprava DNA nie je úspešná, hladina p53 proteínu sa ďalej zvyšuje a transkripčný faktor 

aktivuje apoptózu. p53 podporuje apoptózu prostredníctvom početných mechanizmov, 

vrátane transkripčne závislej a transkripčne nezávislej cesty. Transkripčne závislá cesta 

odráža funkciu p53 transkripčného faktora, ktorý po translokácii do jadra a svojej aktivácii 

spúšťa transkripciu početných génov zapojených do apoptózy. V transkripčne nezávislej ceste 

je samotný p53 schopný aktivovať apoptózu mechanizmami, ktoré nie sú zatiaľ detailne 

známe. Obidva spôsoby môžu následne zapájať obidve hlavé dráhy apoptózy, t.j. vonkajšiu 

alebo vnútornú cestu apoptózy 
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Vonkajšia dráha zahŕňa aktiváciu konkrétnych "smrtiacich" receptorov (napr. FasR, DR5), 

kde prostredníctvom vytvorenia DISC komplexu dochádza ku kaskádovej aktivácii kaspáz 

(Obr. 3.2). Napríklad, v reakcii na -žiarenie, v transkripčne závislom spôsobe p53 indukuje 

expresiu Fas receptora. V transkripčne nezávislom spôsobe, nadmerne exprimovaný p53 

môže zvýšiť množstvo FasR v membráne zvýšením jeho transportu z Golgiho aparátu 

k bunkovému povrchu zatiaľ neznámym mechanizmom. Týmto spôsobom p53 umožňuje 

rýchlu senzibilizáciu buniek na Fas-indukovanú apoptózu ešte pred transkripčne 

indukovaným efektom. 

Vnútornej apoptickej ceste dominuje skupina Bcl-2proteínov, ktorá riadi uvoľňovanie 

cytochrómu c z mitochondrie. Kľúčovým cieľom p53 sú práve Bcl-2 proteíny, napr. Bax, 

Noxa, Puma (p53-upregulated modulator of apoptosis), Bid, atď. 

V transkripčne závislej ceste p53 priamo indukuje proapoptotickú expresiu génov PUMA, 

BAX, NOXA. Ich produkty aktivujú vnútornú mitochondriálnu cestu tak, že Puma aktivuje 

oligomerizáciu a translokáciu Bax do mitochondrie, ktorý sa vsádza do mitochondriálnej 

membrány za tvorby pórov. Tvorbou pórov dochádza k permeabilizácii membrány  

a k uvoľneniu cytochrómu c, ktorý spúšťa kaskádu aktivácie kaspáz. 

p53-indukovaná apoptóza môže byť spúšťaná aj druhým spôsobom - transkripčne 

nezávislou cestou, t.j. bez akejkoľvek génovej transkripcie a translácie (Obr. 3.7). 

Pravdepodobný mechanizmus tejto apoptózy spočíva v tom, že po stresovom stimule časť 

cytoplazmatického p53 proteínu okrem jadra, translokuje priamo aj do mitochondrie. Aký 

signál je zodpovedný za túto translokáciu nie je zatiaľ známe. V mitochondriálnej membráne 

p53 vytláča Bax proteín z väzby s Bcl-XL, ktorý inhiboval jeho propapoptotický účinok. 

Uvoľnený Bax proteín následne iniciuje tvorbu pórov vo vonkajšej mitochondriálnej 

membráne, cez ktoré do cytoplazmy uniká cytochróm c a ďalšie mitochondriálne 

proapoptotické proteíny. Ich uvoľnenie následne aktivuje apoptotickú kaskádu kulminujúcu 

v smrti bunky. 

Z klinického pohľadu, strata funkčnosti p53 proteínu vedie pri väčšine nádorových 

ochorení k narušeniu stability genómu, k zníženiu regulácie bunkového cyklu a inhibícii 

apoptózy. Na druhej strane, nadmerná aktivácia p53 v iných patológiách, akými je napr. 

srdcová alebo mozgová ischémia vedie k akcelerácii smrtiacich procesov. Je preto zrejmé, že 

dysbalancia vo funkcii a regulácii tohto mimoriadne dôležitého proteínu je fatálna nielen 

bunku, ale v konečnom dôsledku aj pre organizmus ako celok.  
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Obr. 3.7  Indukcia transkripčne nezávislej p53 apoptózy 

Stresové stimuly aktivujú p53 proteín, ktorý po prijatí signálu translokuje do mitochondrie a aktivuje 

mitochondriálnu cestu apoptózy. Bax proteín, uvoľnený z neutralizačnej väzby s Bcl-XL, 

permeabilizuje membránu, cez ktorú uniká cytochróm c a aktivuje kaspázovú kaskádu vedúcu 

k apoptóze. Detailný popis v texte 

3.4.2. ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM A APOPTÓZA 

Druhým bunkovým kompartmentom, ktorý sa zúčastňuje na aktivácii apoptózy je 

endoplazmatické retikulum (ER). ER je zodpovedné za syntézu, modifikáciu a transport 

sekrečných a membránových proteínov do cieľových miest. Proteíny v tomto kompartmente 

nadobúdajú svoju natívnu konformáciu za pomoci tzv. chaperonov (z fr. chaperon, 

gardedáma). V ER prebiehajú aj posttranslačné modifikácie, ako napr. glykozylácia alebo 

tvorba disulfidových mostíkov. Správne skladanie proteínov v ER podlieha kontrole, ktorou je 

zabezpečená kvalita vzniknutých proteínov. Len správne poskladaný proteín prechádza 
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sekrečnými cestami a je exportovaný do Golgiho aparátu. Nesprávne zložené proteíny sú 

zadržiavané v ER. Bunka reaguje na akumuláciu a agregáciu proteínov v ER mechanizmom 

označovaným ako UPR (unfolded protein response). Akumulácia a agregácia poškodených 

proteínov v ER je považovaná za stres ER. Stres endoplazmatického retikula môže byť 

zapríčinený početnými faktormi, akými je napr. oxidačný alebo chemický stres, nedostatok 

glukózy, ischémia, mutácie v génoch kódujúcich sekrečné alebo transmembránové proteíny, 

infekcia niektorými patogénmi a pod. V tomto scenári aktivovaná UPR má tri ciele: 

1. redukovať syntézu proteínov, aby sa zabránilo ďalšej agregácii a akumulácii 

nezložených alebo nesprávne zložených proteínov 

2. aktivovať produkciu molekulárnych chaperónov a katalyzátorov zapojených do 

skladania proteínov 

3. aktivovať degradáciu proteínov, aby sa eliminovali naakumulované agregáty 

nezložených alebo nesprávne zložených proteínov 

Následkom ER stresu bunka výrazne mení metabolizmus, najmä metabolizmus glukózy, 

kde sa aeróbny metabolizmus prepína do anaeróbneho módu so všetkými negatívnymi 

dopadmi na bunku. Následky ER stresu môžu být rôzne, bunka môže prežiť a adaptovať sa, 

alebo prejde do senescencie, alebo dochádza k aktivácii apoptózy. 

ER komunikuje s mitochondriami, preto apoptóza vyvolaná ER stresom je spúšťaná najmä 

cez vnútornú mitochondriálnu dráhu. ER je hlavnou intracelulárnou zásobárňou Ca
2+

 iónov, 

preto stres tohto kompartmentu je zároveň sprevádzaný porušením homeostázy vápnika. 

Vzhľadom na funkciu Ca
2+

 ako sekundárneho posla, zvýšenie koncentrácie vápenatých iónov 

v cytoplazme spúšťa početné signálne dráhy. V snahe eliminovať tento efekt, eflux 

vápenatách iónov z ER je často spojený s ich vychytávaním do mitochondrie, ktorá tak plní 

v prípade zvýšenej cytoplazmatickej koncentrácie vápnika akúsi „pufrovaciu“ funkciu. 

Kapacita mitochondrie akumulovať vápenaté ióny je však obmedzená, časom nastáva jej 

preťaženie vápnikom, v mitochondriálnej membráne sa otvárajú MPTP, organela sa stáva 

dysfunkčnou a iniciuje sa mitochondriálna apoptóza nezávislá od Bcl-2 proteínov.  

Ako sa mitochondria stáva dysfunkčnou, malé množstvo cytochrómu c uvoľneného 

z mitochondrie difunduje do ER, kde sa viaže k IP3 receptorom. Väzba vápnika na IP3 

receptory otvára vápenaté kanály endoplazmatického retikula a ďalej zvyšuje uvoľňovanie 

kalciových iónov z ER. Takto uvoľnené kalcium zapríčiní masívny únik cytochrómu c zo 

všetkých mitochondrií v bunke. Pozitívna spätno-väzobná regulácia tak vedie k dramatickej 

aktivácii kaspáz a iniciácii apoptózy. Samotný priebeh apoptózy je umocňovaný aj účinkom 
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Bcl-2 proteínov, najmä Bax a Bak. Okrem mitochondrie, Bax a Bak pôsobia priamo aj v ER, 

kde podporujú aktiváciu kaspázy 12. Tá po aktivácii translokuje do cytoplazmy, kde priamo 

štiepi prokaspázu 9. Aktívna kaspáza 9 následne aktivuje kaspázu 3. Aktívna kaspáza 3 

predstavuje „bod zlomu“, v ktorom sú vyčerpané všetky možnosti inhibície apoptózy a bunka 

smeruje neodvratne k svojmu zániku. 

Z klinického pohľadu, ER-stresom aktivovaná apoptóza bola popísaná napr. pri 

neurodegeneratívnych ochoreniach, akými sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, 

Huntingtonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza alebo priónové ochorenia. Nesprávne 

skladanie proteínov, ich akumulácia, agregácia a ER stres tak hrajú dôležitú úlohu 

v patogenéze týchto ochorení.  
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