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Glykoproteiny 

• Proteiny s navázanými sacharidy 

• Proces, kterým se tyto sacharidy na protein navazují,                       
se označuje glykosylace (nejčastější kotranslační nebo 
posttranslační modifikace proteinů)  

• Většina (asi 60 %) proteinů se v živých buňkách nachází                
ve formě glykoproteinů 

• Velká strukturní variabilita: 

– typ, délka a vazba sacharidové části 

– stupeň saturace potenciálně glykosylovatelných míst v proteinu 

 



Glykoproteiny 

• Obsah sacharidu v glykoproteinech:                                   
méně než 1 %                      více než 90 % (např. v proteoglykanech) 

• Sacharidová složka: glukóza, N-acetylglukosamin, galaktóza,  
N-acetylgalaktosamin, manóza, fukóza, xylóza, kyselina sialová 

• Výskyt:  

– solubilní (intra i extracelulární) 

– vázané na membránu 
 

• Termín „glykoprotein“ by neměl být zaměňován                                    
s proteoglykany a peptidoglykany 



Glykoproteiny 

• Protein >> sacharid 

• Proteiny jsou konjugovány               

oligosacharidy bez opakovacích 
sekvencí (serial repeat unit) 

Proteoglykany 

• Sacharid >> protein 

• Opakovány HexN a HexUA 

• Glykosaminoglykany                              
(mukopolysacharidy) 



Biosyntéza glykoproteinů - glykosylace 
• Převážně v endoplazmatickém retikulu a v Golgiho aparátu 

• Enzymově katalyzovaná – enzymy katalyzující přenos a navázání 
sacharidů na proteiny: glykosyltransferázy (např. galaktosyltransferáza)  

• Sacharidový řetězec není tvořen podle templátu (jako nukleové kyseliny            
a bílkoviny), složení je dáno expresí glykosyltransferáz, jejich 
substrátovou specifitou a jejich lokalizací v tkáních 

• Dělení podle typu vazby, kterou jsou sacharidy na proteiny navázány:                            

– N-glykoproteiny 

– O-glykoproteiny 
– nověji také C-glykoproteiny, fosfoglykoproteiny a S-glykoproteiny  

 

 

 

• Kromě specifického, řízeného připojování sacharidů na proteiny může      
v organismu docházet i k nespecifickým, spontánním dějům – glykacím. 
Glykace (typické např. pro pacienty s dg diabetes mellitus) mohou 
poškodit funkci proteinů (na rozdíl od glykosylací). 



• Sacharidy jsou na protein vázány glykosidovou vazbou  

• Glykosidová vazba: speciální označení acetálové vazby               
u sacharidů  

• Sacharidy tvoří stabilní cyklické hemiacetály (reakcí 
jejich karbonylové skupiny s některou –OH na konci jejich 
řetězce), které jsou dále schopné reagovat s –OH                     
nebo –NH2 skupinami (proteinů, jiných sacharidů, 
nukleotidových bází, ...) za tvorby acetálů 

Biosyntéza glykoproteinů - glykosylace 



N-glykoproteiny 
• Oligosacharidy (N-acetylglukosaminové reziduum) vázány                

N-glykosidickou vazbou na asparagin v sekvenci                             
Asn-Xaa-Ser/Thr (Xaa: jakákoliv aminokyselina kromě prolinu)  

• Glykoproteiny obvykle obsahují několik potenciálně                               
N-glykosylovaných míst, z nichž každé může, ale nemusí být 
obsazeno  

• Sacharidy (N-glykany) se přenášejí na protein vcelku (en block)                  
v podobě tetradekasacharidu, který je dále upravován                               
v granulárním endoplazmatickém retikulu a Golgiho aparátu                   
(k připojení prekurzoru N-glykanů dochází v GER, v GER a GA jsou 
jednotlivé monomery dále upravovány za vzniku komplexních 
glykanů, hybridních glykanů a glykanů s vysokým obsahem manózy) 

• Důležitou roli v syntéze N-vázaných oligosacharidů hraje 
dolichol, izoprenoidní látka zakotvená v membráně GER, která 
slouží jako přenašeč sacharidů při syntéze 



N-glykosylace 

1. Syntéza sacharidových prekurzorů v cytosolu 

2. Aktivace nukleotidem 

3. Translokace do lumen endoplazmatického retikula 

4. Tvorba korového oligosacharidu na lipidovém prekurzoru 

5. Přenos korového oligosacharidu na protein 

6. Odstranění některých monosacharidů a připojení jiných 

7. Terminální glykosylace určuje, zda je glykoprotein 
secernován, začleňován do plazmatické membrány                 
nebo přenesen do lyzosomu 

 



Schéma syntézy aktivovaných sacharidových 
prekurzorů pro N-glykosylaci 

N-acetylmanóza-6-fosfát                   N-acetylmanóza                        UDP-N-acetylglukosamin  

 

                                                                                                               N-acetylglukosamin-1-fosfát 

9-fosfosialová kys.                                                                                     

 

  sialová kys.                                                                                           N-acetylglukosamin-6-fosfát 

 

CMP-sialová kys.                                                                                    glukosamin-6-fosfát 

 

                                                                           glukóza-6-fosfát      fruktóza-6-fosfát     manóza-6-fosfát 

 

                                                                           glukóza-1-fosfát                                         manóza-1-fosfát 

 

                              UDP-galaktóza                    UDP-glukóza                                                GDP-manóza 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    GDP-fukóza 

pyruvát 



Tvorba korového oligosacharidu                        
na lipidovém prekurzoru 



Přenos „před-
syntetizované“ 
sacharidové           
části z dolicholu 
na protein 

Tvorba 
komplexního  
N-glykanu 



Základní (korový) N-glykan (syntetizovaný v ER) 

Man Man 
α1-2 α1-2 



Příklady struktury N-vázaných glykanů (GA) 

N-glykan s vysokým  
obsahem manózy 

Komplexní  
N-glykan 

Hybridní  
N-glykan  



Příklady struktury N-vázaných glykanů 



N-glykoproteiny 

• Lyzosomální enzymy 

• Cytokiny 

• Hormony 

• Růstové faktory a jejich receptory 

• Plazmatické bílkoviny 

• Bílkoviny matrix 

• Membránové bílkoviny a receptory 



O-glykoproteiny 

• Proteiny, které mají připojené sacharidy na –OH 
skupinách 
svých serinů/threoninů/tyrosinů/hydroxylysinů/hydroxyprolinů  

• K O-glykosylaci dochází převážně v jednotlivých oddílech 
Golgiho aparátu  

• Sacharidy jsou připojovány na protein postupně                   
(na rozdíl od N-vázaných oligosacharidů)                              
bez dolicholového prekurzoru 



O-glykosylace 

1. Syntéza aktivovaných monosacharidů                               
(vázaných na nukleotid) 

2. Transport aktivovaných monosacharidů do ER a GA 

3. Připojení sacharidů na protein – specifické membránové 
glykosyltransferázy 



O-glykoproteiny 

První monosacharid Korový glykan Počet 
mono 
sach. 

příklady 

N-acetyl-galaktosamin (R)-GalNAc1-Ser/Thr 
R: Gal- 
     Gal-(GlcNAc)- 
     GlcNAc- 
     GlcNAc-(GlcNAc)- 
     GalNAc- 

2-3 muciny 

Xylóza (R)-GlcAβ1-3Galβ1-3Galβ1-4Xylβ1-Ser 20-400 GAG, PG 

N-acetyl-glukosamin GlcNAcβ1-Ser/Thr 1 jádro, cytosol,                       
typ regulace 

Galaktóza Glc1-2Galβ1-O-Lys 2 kolageny 

Manóza NeuAc2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Man1-Ser/Thr 4 dystroglykan 

Glukóza Xyl1-3Xyl1-3Glcβ1-Ser 3 EGF doména 

Fukóza NeuAc2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-3 Fuc1-Ser/Thr 4 EGF doména 

Fukóza Glcβ1-3Fuc1-Ser/Thr 2 



Mucinový typ 
• Nejrozšířenější typ O-glykoproteinů u savců 

• Muciny a podobné proteiny jsou sekretovány sliznicemi 

• Muciny často obsahují velké množství navázaných sacharidů 
většinou ve formě kratších oligosacharidů  

• Základem je vždy α-N-acetylgalaktosamin (α-GalNAc) 
navázaný na serin nebo threonin 

• Nebyla definována žádná specifická sekvence, která by 
rozhodovala o tom, který serin nebo threonin bude 
glykosylován (nicméně tyto seriny/theroniny se nalézají v oblastech 
bohatých na serin, threonin, alanin a prolin)  

• Dalším rozhodujícím faktorem jsou sekundární a terciární 
struktury 

O-glykoproteiny 





Serin 



Muciny - charakterizace 

• Glykoproteiny syntetizované epiteliálními buňkami 

• Komponentou mukózních sekretů, které pokrývají epiteliální 
buňky v gastrointestinálním, urogenitálním, dýchacím, očním 
a sluchovém  systému všech obratlovců (muciny lze ale nalézt              
u všech eukaryot) 

• Vysoký obsah cukrů (50–90 % hmoty mucinu je tvořeno 
cukry), které jsou vázány k proteinu  O-glykosidickou vazbou  

• O-glykany jsou vázány na serin/threonin ve specifické doméně 
nazývané „tandem repeat“ (TR) 

• Některé muciny obsahují také N-glykany, ale ty se váží                   
v doméně s vysokým obsahem cysteinu („cysteine-rich“) 

• Označují se MUC1 …. 



Muciny - struktura 



Muciny - typy 

• Membránově-vázané s TR (membránové muciny)                   
– např. MUC1, MUC4 

 

• Sekretované, s nízkým obsahem cysteinu s TR (gel tvořící 
nízkocysteinové muciny) - např. MUC7 

 

• Sekretované, vysokocysteinové s TR - MUC2, MUC5AC 

 

• Muciny bez TR 



Muciny- 
syntéza 



Muciny sekretované v horních cestách 
dýchacích a místa jejich syntézy 



Muciny v horních cestách dýchacích                             
a místa jejich syntézy 



Proteoglykanový typ (O-xylosylace) 

• Proteoglykany: rozšířená skupina proteinů s O-vázanými 
polysacharidy 

• Tvoří podstatnou složku extracelulární hmoty a sekretů sliznic 

• Sacharidovou složkou jsou často kyselé polysacharidy 
(glykosaminoglykany) 
typu heparansulfát, chondroitinsulfát atd. 

• Prvním krokem glykosylace proteoglykanů je vazba                    
β-xylosy na serin/threonin, který je vzápětí rozšířen                   
na oligosacharid: GlcAβ(1-3)Galβ(1-3)Galβ(1-4)Xylβ-Ser  

• K tomuto oligosacharidu jsou opakovaně přidávány další 
monosacharidy N-acetylglukosamin (GlcNAc) a glukuronová 
kyselina (GlcA)  

• Takto nasyntetizovaný polysacharidový řetězec je dále 
upravován (N-deacetylace, epimerizace GlcA na kyselinu 
idunoronovou a O- a N- sulfatace)  

O-glykoproteiny 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha-D-Xylofuranose.svg


Proteoglykany (PG) 

• Molekuly s (tyčince podobným)                                                     
proteinovým jádrem, na které jsou                                                           
navázány řetězce (1 nebo více)                                                        
glykosaminoglykanů (mimo kys. hyaluronovou),                                                                 
často negativně nabité 

• Cca 95 % tvoří sacharidová složka 

• Vyskytují se v extracelulární prostoru  
• Význam (vyplňují extracelulární prostor a určují některé vlastnosti): 

– odolnost proti tlaku 
– návrat původního tvaru tkáně (fungují jako „houba“ - tlakem se 

vypudí tekutina, pokud tlak přestane působit, znovu se nasaje) 
– zachycují vodu („houba“) 
– vážou se na kolagenní fibrily 
– tvoří sítě 
– podílí se na adhezi buněk a jejich migraci, podíl na vývoji buněk a tkání 
– lubrikační agens v kloubech 
– hydratace chrupavek v kloubech 
– v kosti se na ně váží vápenaté soli – hydroxyapatit a uhličitan vápenatý 

• Př.: syndecan, fibroglykan (asociovány s buněčnou membránou některých pojivových buněk)  

MUDr.F.Mareš 



Glykosaminoglykany  
(mukopolysacharidy) 

• Patří mezi ně např.  
– kyselina hyaluronová 
– chondroitinsulfát (v chrupavce, kostní tkáni, meziobratlových ploténkách a velkých cévách) 

– keratansulfát I a II (typ I ve stromatu rohovky, typ II ve chrupavce a meziobratlových ploténkách)  

– heparansulfát (v aortě, plicích a v lamina basalis) 

– dermatansulfát (v kůži, šlachách a srdečních chlopních) 

– heparin (v žírných buňkách) 

• nevětvené (lineární)polysacharidy tvořené střídáním hexosaminu (glukosaminu            
nebo galaktosaminu) s uronovou kyselinou (glukuronová, idurová)  

       (x keratansulfát obsahuje místo uronové kyseliny galaktózu) 
• uronové kyseliny obsahují karboxylové skupiny a mohou být také sulfatovány (kyselý 

charakter) 
• tvoří velkou část mezibuněčné hmoty v pojivové 

tkáni (především chrupavka, vazy, šlachy apod.) 
• četné funkce, zejména strukturní jako součást extracelulární matrix 
• někdy se váží na proteinovou kostru (osový protein) O-glykosidovou                                  

vazbou a tvoří tak proteoglykany  
• osové proteiny se pomocí spojovací bílkoviny vážou na hyaluronovou kyselinu           

za tvorby proteoglykanových agregátů 

část řetězce 
chondroitinsulfátu 



Hyaluronová kyselina 

• přirozeně se vyskytující (jediným nesulfatovaný)                         
glykosaminoglykan (lineární polysacharid o vysoké molekulové hmotnosti) 

• složena z opakujících se disacharidových jednotek                                         
kyselina D-glukuronová  + N-acetylglukosamin 

• většinou se v organismu nachází jako sodná nebo jiná sůl                                                                       
 spíše označení hyaluronan či hyaluronát 

• značně viskózní  
• tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty; je součástí 

pojivových, epiteliálních a nervových tkání; zákl. složka synoviální tekutiny, 
ve velkém množství se nachází v očním sklivci, chrupavce, rosolovitém 
vazivu pupečníku, synoviální tekutině a kůži 

• Funkce 
– váže na sebe vodu (pojme přibližně tisícinásobek vody k své hmotnosti) 
– brání prostupu virů a bakterií přes pericelulární matrix k buňce 
– moduluje zánět indukcí uvolňování cytokinů a chemokinů, zháší 

volné kyslíkové radikály, ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk 
– brání ukládání kolagenu a tím podporuje bezjizevnaté hojení tkáně (vyšší hladiny v ráně 

fetální tkáně jsou zodpovědné za bezjizevnaté hojení) 
– popsaný rovněž analgetický účinek 
– v synoviální tekutině slouží díky svým viskoelastickým vlastnostem jako lubrikans a tlumič nárazů, dále stimuluje 

endogenní syntézu kys.hyaluronové buňkami synoviální membrány, zlepšuje metabolismus chondrocytů a inhibuje 
degradaci kloubní chrupavky 



O-fukosylace  
• Nově objevená O-glykosylace, která na rozdíl od ostatních 

neprobíhá v GA, ale v ER  

O-GlcNAc glykosylace 
• Vazba N-acetylglukosaminu (GlcNAc) na serin nebo threonin, 

na který už se většinou další sacharidy neváží 
• Objevením tohoto typu glykosylace byla popřena dvě 

dogmata glykobiochemie: k O-GlcNAc glykosylaci dochází na 
rozdíl od ostatních glykosylací v cytoplasmě a jádře                       
a O-GlcNAc není statickou modifikací, ale podobně jako 
fosforylace/defosfoylace proteinů slouží k rychlému ovlivnění 
funkce některých proteinů  

• Může se podílet na regulaci transkripčních aktivit, 
enzymatických aktivit, ochraně před degradací proteinů 
proteasomem, nukleárním transportu 

O-manosylace 

O-glykoproteiny 



O-acetylglukosamin-proteiny 

• Regulace funkce proteinů 

• Nukleoporiny-aktivní transport do jádra 

• Transkripční faktory (Sp1, receptory estrogenů) 

• RNA polymeráza II 

• Translokační elongační faktory 

• Proteiny cytoskeletu (regulační proteiny aktinu a tubulinu) 

• Enzymy 

• Bílkoviny signálních drah 

• Inhibice proteolytické aktivity proteasomu 
 

• Asi 200 bílkovin 



C-glykoproteiny 

• Nověji objevená skupina glykoproteinů u savců, ve kterých 
je D-manóza navázaná C-glykosidovou vazbou na C-2 
uhlík tryptofanu, který je v sekvenci Trp-Xaa-Trp  

 

• K úpravě dochází v ER a donorem manózy je dolichol-manóza  

 

• Role C-glykosylace je nejasná 



Fosfoglykoproteiny 

• Zahrnují několik skupin proteinů, které mají připojený 
sacharid na Thr/Ser proteinu přes fosfodiesterovou vazbu 

 

• Tento typ glykosylace zatím nebyl nalezen u savců                        

(  potenciálním cílem pro vývoj nových léků) 



S-glykoproteiny 

• β-GlcNAc je připojen k atomu síry cysteinového zbytku  



Struktury oligosacharidů vázaných na proteiny 



Využívané sacharidy 
• nejsou většinou používány přímo, ale teprve po navázání na 

nukleotidové přenašeče 
 

• UDP 
– glukóza 

– N-acetylglukosamin 

– galaktóza  

– N-acetylgalaktosamin 

– xylóza 

• GDP 
– manóza 

– L-fukóza 

• CMP 
– sialové kyseliny 



UDP-glukóza 

GDP-manóza 

CMP-kyselina neuraminová 

(sialová) 



Vzájemná konverze                                    
a aktivace sacharidů  



UDP-glukóza 



GDP-manóza 



Syntéza amino-sacharidů                               
a sialové kyseliny 



Vzájemná konverze a aktivace sacharidů - přehled 



Cesta glykoproteinů z Golgiho aparátu do finální destinace 



Funkce glykoproteinů 

• Enzymy 

• Receptory 

• Hormony 

• Transportní bílkoviny 

• Strukturní bílkoviny 

 



Funkce oligosacharidových řetězců                              
v glykoproteinech 

• N-glykosidicky vázané oligosacharidy hrají důležitou roli                      
ve stabilizaci a svinutí („foldingu“) proteinu 

• Oligosacharidy s vysokým obsahem manózy značí proteiny  
pro specifické oblasti buňky 

• Oligosacharidový řetězec zvyšuje rozpustnost a stabilitu 
proteinů 

• Jak N-, tak O-glykosidicky vázané struktury hrají roli v procesu 
rozpoznávání buněk 

• Sacharidový řetězec slouží jako biosignál intracelulární 
signalizace a mezibuněčné komunikace (např. při embryonálním 
vývoji, rozpoznávání antigenů a mikrobů, zánětlivé a nádorové odpovědi)  



N-glykosidicky vázané oligosacharidy hrají 
důležitou roli ve „foldingu“ proteinu 



Oligosacharidy s vysokým obsahem manózy                              
značí proteiny pro specifické oblasti buňky 



Oligosacharidový řetězec zvyšuje                        
rozpustnost a stabilitu proteinů 



Jak N-, tak O-glykosidicky vázané struktury hrají                  
roli v procesu rozpoznávání buněk 



Další funkce oligosacharidů                           
v glykoproteinech 

• Interakce leukocytů s endotelem kapilár v místě 
infekce 

• Vznik rezervoáru spermií ve vejcovodu 

• Degradace nesprávně sbalených proteinů v ER              
pomocí N-vázaných polymanózových oligosacharidů 



Lektiny 

• Lektiny jsou definovány jako proteiny bez enzymatické 
aktivity vysoce specificky vázající oligosacharidové 
struktury 



Glykoproteiny pojivových tkání 

– Fibronektin: na buněčné membráně fibroblastů ve tkáních, kde se váže            

s kolagenem a fibrinem; prokázán také ve tkáňových kulturách a dermis,           

v krevní plazmě jako plazma-fibronektin a v granulích krevních destiček   

– Chondronektin pouze ve chrupavce, kde ovlivňuje adhesi zralých 

chondrocytů ke kolagenovému substrátu 

– Laminin tvoří součást bazálních membrán a hraje důležitou roli při 

připojení epitelových buněk k lamina basalis 

– Trombospondin, tenascin, fibrillin (specifický vysokomolekulární GP) 

– Osteokalcin, osteonektin a osteopontin jsou produkované 

osteoblasty, které jsou zapojeny do procesu mineralizace kostní tkáně  



Degradace glykoproteinů 

v lyzosomech  

• endoglykosidázami                                                                             
(fukosidáza, aspartylglukosaminidáza)  

• exoglykosidázami                                                                                
(galaktosidáza, neuraminidáza, hexosaminidáza, mannosidáza) 

 



Poruchy metabolismu glykoproteinů 
a glykace 



Poruchy glykosylace 
• Vrozené poruchy glykosylace, tzv. CDG („congenital disorders of 

glycosylation“ dříve „carbohydrate deficient glycoprotein“) syndromy  
• Heterogenní skupina multisystémových nemocí velkých molekul, při nichž 

vázne glykosylace proteinů a u nichž lze nalézt řadu somatických změn           
při fyzikálním vyšetření (např. tukové polštáře na hýždích, invertované 
mamily, kostní dysplazie) 

• Léčba většiny CDG syndromů není známá 

• Nemoci z hromadění komplexních molekul 
• Jedna z nejčastějších skupin dědičných metabolických poruch 
• Klinicky se projevují jako multisystémové onemocnění s organomegaliemi, 

možnou faciální dysmorfií a velmi často i postižením CNS 
• Obvykle chronický průběh v důsledku postupného hromadění 

komplexních molekul v lyzosomech  
• LIPIDÓZY, GLYKOPROTEINÓZY a MUKOPOLYSACHARIDÓZY 
• Incidence v ČR cca 1 : 8200 
• Část z nich je léčitelná pomocí enzymové substituční terapie nebo pomocí 

substrát-redukující terapie   

Lyzosomální nemoci 



Vrozené poruchy glykosylace (CDG syndromy) 

• Nemoci s poruchou N-glykosylace, O-glykosylace, 
kombinované poruchy N-a O-glykosylace, i poruchy 
glykosylace lipidů 

• Nejčastější příčinou defektní syntéza N-glykanu (dosud známo  21 
enzymů v syntéze N-glykanu, které mohou být defektní)  

• Dědičnost (dosud popsaných poruch) autozomálně recesivní  

• CDG syndrom je jednou z několika vzácných dědičných 
metabolických poruch, u kterých je glykosylace různých 
tkáňových proteinů (a/nebo tuků) nedostatečná nebo 
defektní 

• Typ I CDG – porucha syntézy  (asemblace) glykoproteinu 
včetně poruch tvorby dolicholfosfátu 

• Typ II CDG – porucha transportu (processing) glykoproteinu 

• Poruchy O-manosylace… 



Vrozené poruchy glykosylace (CDG syndromy) 

• Doposud známo asi 50 různých podtypů CDG, předpokládá se, 
že většina CDG bude teprve objevena (v r. 2012 bylo popsáno 
22 CDG typu I a 14 typu II) 

• Nejčastějším podtypem je PMM2-CDG (CDG-la), který je 
způsoben mutací genu PMM2 (pro fosfomanomutázu 2, enzymu 
zodpovědného za konverzi manóza-6-fosfátu na manózu-1- fosfát)  

• Celkem je ve světě zatím známo asi 1000 případů 
– nejčastější formou CDG Ia (na světě je asi 700-800 pacientů s tímto 

typem) 

– s typem CDG Ib je asi 20 pacientů 

– s CDG Ic asi 30 pacientů 

– ostatní typy byly popsány u malého počtu jedinců 



• Postihuje mnoho orgánů, symptomy se liší u jednotlivých typů 

• Většina typů asociována s neurologickými poruchami, dysmorfií obličeje, 
zpomaleným růstem, poruchami srážení krve, onemocněním jater                       
a trávicího traktu 

• Klinicky se obvykle manifestuje již v novorozeneckém nebo kojeneckém 
věku  

• Symptomy u dětí: hypotonie, neprospívání, opožděný vývoj, hepatopatie, 
koagulopatie, sbíhavé šilhání, retinopatie, cerebelární hypoplazie 

• Symptomy u adolescentů a dospělých: ataxie, dysarthrie, retinitis pigmentóza, 
progresivní skolióza, dysmorfické znaky (např. invertované bradavky a podkožní 
tukové polštáře, kostní dysplazie), perikardiální výpotek 

• CDG-Ia: oční abnormality: krátkozrakost, infantilní konvergentní strabismus, 
opožděné zrání zraku, periferní neuropatie, strabismus, nystagmus, blednutí 
optického disku a redukovaná funkce tyčinek  

• CDG-Ia, CDG-Ib, CDG-Ic: vrozený hyperinzulinizmus s hyperinzulinemickou 
hypoglykemií v dětství  
 

• Prenatální diagnóza: analýza DNA v 15.− 19. týdnu těhotenství 

• V pozdějším věku dg: stanovení glykosylace sérového transferinu 

Vrozené poruchy glykosylace (CDG syndromy) 



• Některé děti mají vážné zdravotní problémy, ohrožující je           
na životě 

• Většinou dosud neexistuje specifický lék pro léčbu CDG  

• Výjimku tvoří typ CDG Ib a někteří pacienti s CDG IIc 
– CDG Ib (defekt fosfomanoizomerázy) se vyznačuje enteropatií, při níž 

se ztrácejí bílkoviny, dále koagulopatií a postižením jater (ale bez 
neurologických poruch). Efektivní terapie: orální podávání manózy. 

– U pacientů CDG IIc (defektní GDP-fukózový přenos) se podává 
fukózový suplement. Díky tomu ustanou infekce a zlepší se celkový 
zdravotní stav. Zůstává ale opožděný vývoj.  

• Všechny typy CDG (s výjimkou CDG Ib) potřebují zvýšený 
příjem kalorií 
 

Vrozené poruchy glykosylace (CDG syndromy) 



CDG syndromy 



Klasifikace z 1/2001 

CDG syndromy 







Zjednodušené schéma cytosolové a ER části                            
N-glykosylační dráhy  

• Začíná v cytoplazmě syntézou prekurzoru aktivovaného cukru GDP-Man z glukózy.  
– Klíčovými enzymy v této cestě jsou:  

• (1) fosfoglukózaizomeráza;  
• (2) MPI (fosfomanózaizomeráza);  
• (3) PMM (fosfomanomutáza 2); 
• (4) GDP-Man syntáza.  

• Manóza a glukóza dolicholfosfátu jsou syntetizovány z GDP-Man a UDP-Glc (5 a 15).  
• Dva dolicholové prekurzory fosfátového cukru jsou pak převráceny z cytoplazmatické 

strany ER membrány na luminální stranu.  
– Na cytoplazmatické straně ER membrány se molekula GlcNAc-1-fosfátu převede z UDP-GlcNAc 

na dolichol fosfát za vzniku dolichol pyrofosfátu GlcNAc a následně se přidá GlcNAc za vzniku 
dolichol pyrofosfátu (GlcNAc)2 (6).  

– Potom se z GDP-Man připojí 5 manózových zbytků za vzniku 
dolicholpyrofosfát(GlcNAc)2(Man)5 (7), který se potom převede na luminální stranu (8)                   
a slouží jako akceptor 4 manózových zbytků z dolicholfosfátu-manóza (9).  

• Poté dojde k připojení 3 Glc zbytků z dolicholfosfátu-glukózy (10, 11 a 12).  
• Glc3Man9GlcNAc2 oligosacharid se přenese z dolichol pyrofosfátu na asparaginový 

zbytek vznikajícího glykoproteinu (dojde k N-glykosylaci proteinu působením 
oligosacharyltransferázy (13)) 

• Tři Glc zbytky jsou odstraněny glykosidázami a protein pokračuje k dalšímu zpracování 
do Golgiho aparátu  
 

• CDG syndromy typu Ia, Ib, Ic, Id a Ie jsou způsobeny defektními enzymy v krocích 3, 2, 
10, 9 a 5.  

 
 



Lyzosomální onemocnění                       
(„střádavé choroby“) 

• Vzácná, dědičně podmíněná onemocnění vedoucí ke střádání v lyzosomech             
v důsledku nedostatečné aktivity některého z lyzosomálních enzymů, popř. 
transportních proteinů 

• Multisystémová onemocnění s trvalou progresí, která se mohou manifestovat 
kdykoli v průběhu života 

• Postižené jsou především metabolicky aktivní orgány a tkáně (kostní dřeň, kosti, 
kosterní svaly, myokard a CNS) 

• Popsáno cca 60 různých lyzosomálních poruch 
• Časné formy mívají těžký průběh s rychlou progresí a infaustní prognózou 
• Většinou autosomálně recesivně dědičné choroby, vzácně gonosomálně recesivní 

(Fabryho nemoc a mukopolysacharidóza typu II)  
• Lyzosomální enzymy, tzv. kyselé hydrolázy, umožňují postupné štěpení velkých 

komplexních molekul (sfingolipidů, glykoproteinů či mukopolysacharidů)                           
z buněčných stěn zanikajících buněk  

• LIPIDÓZY, GLYKOPROTEINÓZY a MUKOPOLYSACHARIDÓZY 

• Nedostatečné množství či nedostatečná enzymatická aktivita vede k hromadění 
substrátu v lyzosomech různých buněk  

• Některé nemoci lze léčit substitučním podáváním rekombinantních 
enzymů (Gaucherova, Fabryho a Pompeho choroba, mukopolysacharidóza typ I, II a VI) či omezením 
množství střádaného substrátu („substrát redukční terapie“ – Gaucherova nemoc, Niemann-Pickova 
nemoc typu C). Ojediněle je indikována transplantace kostní dřeně (mukopolysacharidóza typ I). 



Rozdělení lyzosomálních onemocnění 

• Lyzosomální onemocnění z poruch transportu proteinů do 
lyzosomů (mukolipidóza II, Niemann-Pickova choroba typu C) 

• Lyzosomální onemocnění z deficitu lyzosomálních 
membránových proteinů (Dannonova choroba, cystinóza) 

• Lyzosomální onemocnění z deficitu lyzosomálních hydroláz 
(sfingolipidózy, mukopolysacharidózy, glykoproteinózy, glykogenóza II 
(Pompe), proteinózy) 

• Lyzosomální onemocnění z deficitu enzymových aktivátorů 
lyzosomálních hydroláz (obraz Krabbeho choroby, Fabryho, 

Gaucherovy choroby…)   



Glykoproteinózy  

• Zpravidla AR dědičnost 

• Příznaky jsou podobné jako u mukopolysacharidóz,                     
avšak nedochází ke střádání mukopolysacharidů                            
ani k mukopolysacharidurii 

• V moči jsou přítomny fragmenty glykoproteinů 

• Dochází k lyzosomální distenzi a sekundárně indukované 
zvýšené aktivitě lyzosomálních enzymů 



Mukolipidóza I (sialidóza) 

• Deficit lyzosomální alfa-N-acetyl neuraminidázy (sialidázy) 

• V moči je zvýšené množství sialyloligosacharidů, které nemusí 
být detekovatelné u mírnějších forem nemoci s pozdním 
nástupem 

• Diagnóza: deficit aktivity alfa-N-acetyl-neuraminidázy                           
v kultivovaných kožních fibroblastech 

 
• Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou           

je možná analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo 
kultivovaných amniocytů; doplňujícím vyšetřením je analýza ultrastruktury 
choriových klků 

 

 



Mukolipidóza I (sialidóza) 

• Klinické projevy: podle nástupu a tíže příznaků existuje několik 
klinických typů – těžká infantilní forma a lehčí pozdně 
infantilní a adultní formy 

– mezi základní znaky u těžkých forem patří dysmorfie 
"hurleroidního" typu (hlava jako gotický chrlič), dysostosis 
multiplex (mnohočetná porucha vývoje kostí), mentální 
retardace, ataxie, myoklonické záškuby, epileptické záchvaty, 
třešňová skvrna na očním pozadí a zákal rohovky; může být i 
hepatosplenomegalie, event. postižení ledvin 
(nefrosialidóza) 

– průvodními projevy dospělé formy jsou myoklonie 
indukované emocí a pohybem, červená skvrna na očním 
pozadí a neporušený intelekt; mohou být další neurologické 
příznaky včetně mírné senzorimotorické periferní neuropatie 

• Léčba: není dostupná 



• Inclusion cell disease je způsobena poruchou transportu 
proteinů obsahujících Man-6-P signál do lyzosomů, která je 
způsobená mutacemi  v N-acetylglukosamin 1-fosfotransferáze 

• Man-6-P je chemickým markerem, kterým jsou enzymy 
adresovány do lyzosomů 

• Receptor pro Man-6-P je nepostižen, Man-6-P vázaná na enzym 
nevzniká 

• To vede ke zvýšené aktivitě lyzosomálních proteinů                              
v extracelulární tekutině a v plazmě, a snížené aktivitě mnoha 
lyzosomálních enzymů ve tkáních (důsledek sekundárního 
mnohočetnému deficitu lysozomálních enzymů při jejich chybném transportu 
do lyzosomů) 

Mukolipidóza II                                     
(inkluzní choroba, I-cell disease) 



• V lyzosomech chybí hydrolázy, hromadí se v nich materiál,           
což dává vznik inkluzním tělískům (lyzosomální střádání díky 
nerozštěpeným substrátům  zvětšení lyzosomů)  

• Vakuolizace lymfocytů a fibroblastů („inkluzní buňky“) 
střádajících lyzosomy, vykazují deficit mnoha lyzosomálních 
enzymů 

• Diagnóza: deficit aktivity fosfotransferázy v leukocytech 
izolovaných z periferní krve, nebo kultivovaných kožních 
fibroblastech, nebo nepřímo stanovením několikanásobného 
zvýšení aktivit lyzosomálních hydroláz v séru a současného 
stanovení deficitu těchto hydroláz v kultivovaných kožních 
fibroblastech 
 

• Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou       
je možná analýzou supernatantu plodové vody a kultivovaných amniocytů  
nebo kultivovaných choriových klků 

 

Mukolipidóza II                                     
(inkluzní choroba, I-cell disease) 



• Klinické projevy: klinicky se rozlišuje typ II s rychlejší progresí 
a typ III, který je mírnější formou 
– mezi základní znaky typu III patří: 

• pozdně infantilní forma, převažují kostní změny, dalšími 
charakteristikami jsou trpaslictví, dysmorfie, postižení kloubů                    
a jejich ztuhnutí 

• mozkové funkce bývají postiženy mírně 
• progrese je pomalá a postižení se mohou dožít dospělosti 

 

– mezi základní znaky typu II patří: 
• hurleroidní vzhled, hrubé obličejové rysy, ztluštělé dásně, kostní 

deformity (dysostosis multiplex) a mírné ztuhnutí kloubů, malá 
hepatomegalie a splenomegalie, psychomotorická retardace 

• vzniká časně a rychle progreduje, časté jsou chlopenní vady - 
nejčastější příčinou smrti je srdeční selhání (před 4. rokem života) 
 

• Léčba: není dostupná 

Mukolipidóza II                                     
(inkluzní choroba, I-cell disease) 



Manosidóza 
• existuje spektrum klinických příznaků, obvyklé je však dělení na dětskou 

formu a-mannozidózy (infantilní, typ I) a formu s pozdějším nástupem 
klinických příznaků (juvenilní – adultní, typ II) 

• Deficit lyzosomální kyselé α-manosidázy 
– výrazná dysmorfie obličeje (fenotyp Hurlerové), variabilní poruchy učení až 

psychomotorická retardace, hepatosplenomegalie, korneální opacity, zákal čočky, 
skeletální dysplazie, porucha sluchu až hluchota, imunodeficit (může dominovat klinické 
progresi choroby) 

• Deficit β-manosidázy 
– mnohem méně častý, velmi variabilní, relativně časté jsou závažné poruchy 

učení, provokující chování, hluchota a časté infekce  

• V tkáních se akumulují oligosacharidy bohaté na manózu, zvýšeně 
vylučovány močí  

• Léčba: není dostupná 

• Diagnóza: deficit aktivity manozidázy v leukocytech izolovaných z periferní 
krve, nebo kultivovaných kožních fibroblastech 

• Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou dg je možná 
analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo kultivovaných amniocytů; 
doplňujícím vyšetřením je analýza ultrastruktury choriových klků 



Fukosidóza 
• Deficit lyzosomálního enzymu α-L-fukosidázy 
• Klinické projevy: neurologická symptomatologie počínající po 1. roce života, 

hypotonie, psychomotorická retardace, později spasticita, záchvaty a decerebrační 
rigidita, může být i mírná dysmorfie, abnormality skeletu a další známky postižení 
mezenchymu 

– tradičně se rozlišují dva klinické fenotypy, těžký infantilní  typ I a mírnější 
juvenilní typ II  

– Infantilní forma: projeví se u novorozenců typickou facies, psychomotorickou 
retardací, hepatosplenomegalií, makroglosií, později kontrakturami kloubů a 
kyfoskoliózou.  

– Juvenilní forma: mírné mentální postižení, dysostosis multiplex, a zejm. 
angiokeratomy připomínajícími Farberovu nemoc  

 
• Dochází k akumulaci fukokonjugátů (glykoproteinů a glykosfingolipidů)                  

v játrech, v mozku (při progresi se projeví leukodystrofií) a v jiných orgánech  
• V moči je oligosacharidurie s charakteristickým spektrem 
• Léčba: není dostupná, prognóza je nepříznivá 
• Diagnostika: deficit aktivity α-fukozidázy v leukocytech izolovaných 

z periferní krve, nebo v kultivovaných kožních fibroblastech 



Mukopolysacharidózy 

• Geneticky podmíněná velká skupina klinicky závažných a postupně 
progredujících multisystémových metabolických onemocnění, která se řadí 
mezi lyzosomální onemocnění se střádáním 

• Neschopnost organizmu štěpit mukopolysacharidy  

• Porucha funkce enzymů nezbytných pro degradaci glykosaminoglykanů vede 
k postupnému hromadění glykosaminoglykanů v buňkách a následným 
morfologickým i funkčním změnám tkání 

• Patří k nim Hurlerové syndrom a Hunterův syndrom, oba kódované 
geneticky a vyvolané špatně pracujícím enzymem iduronidázou 

• Klinické projevy velice heterogenní a postihují různou měrou takřka všechny 
tkáně  

• Způsobují vážné poruchy funkce kloubů, nedomykavost aortální chlopně,            
v případě Hurlerova syndromu i zakalení rohovky; dále mohou způsobit 
i retardaci růstu, hluchotu nebo zvětšení jater či sleziny  

• Diagnóza je založena na klinickém podezření a průkazu zvýšeného množství 
glykosaminoglykanů vyloučených v moči, ale konkrétní typ onemocnění je 
nutno stanovit na enzymatické a molekulárně genetické úrovni  



Rozdělení mukopolysacharidóz 

Ješina P., Zeman J., 2011 



Klinické projevy mukopolysacharidóz 

Ješina P., Zeman J., 2011 



Léčba mukopolysacharidóz 

• Sociální a symptomatická terapie: rehabilitace, dechová rehabilitace, 
prevence infekční endokarditidy a v případě potřeby transplantace 
srdečních chlopní, ortopedické korekce kostních změn, 
otorinolaryngologické výkony (adenotomie,tonzilektomie, zavedení 
gromet do středouší, kochleární implantáty, naslouchadla), oční zákroky 
(transplantace rohovky, operace glaukomu), stomatologická péče                     
a v případě potřeby i podpora dýchání (tracheotomie a léčba trvalým 
přetlakem v dýchacích cestách [CPAP])  

• V léčbě pacientů s MPS III se zkouší substrát redukční terapie 
pomocí genisteinu, který inhibicí syntézy glykosaminoglykanů omezuje 
jejich střádání.  

• Pro pacienty s mukopolysacharidózou I., II., IV. a VI. typu je dostupná 
kauzální léčba pomocí enzymové substituční terapie, u pacientů s těžší 
formou mukopolysacharidózy I. typu a mukopolysacharidózou VI. a VII. 
typu se uplatňuje léčba pomocí transplantace hematopoetických 
kmenových buněk z kostní dřeně nebo pupečníkové krve od dárce s 
identickým HLA, ale metoda není účinná u dětí, u kterých již došlo k 
postižení funkce mozku  



Sfingolipidózy (poruchy lipidového metabolismu) 



Cystická fibróza (mukoviscidóza)  

• Multisystémové geneticky podmíněné onemocnění 
(autozomálně recesivní)  

• V klasické formě se projevuje chronickým progredujícím 
onemocněním dýchacích cest a plic, insuficiencí zevní sekrece 
pankreatu, vysokou koncentrací elektrolytů v potu a poruchou 
reprodukce mužů 

• Nejčastější život ohrožující dědičné onemocnění bílé rasy 

• Výskyt v ČR 1:2500, ročně se narodí 35–45 dětí s CF (všechny 
případy ale nejsou diagnostikovány) 

• Defektní gen CFTR (cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator) na dlouhém raménku 
7. chromosomu (7q31.2) kódující chloridový kanál 
zodpovědný za transport chloridových iontů přes 
cytoplazmatickou membránu epiteliálních buněk, které tvoří 
výstelku dýchacích cest, pankreatu a dalších tkání 



Cystická fibróza (mukoviscidóza)  

• V potu velká koncentrace chloridů a natria, v dýchacích 
cestách, GIT a reprodukčním systému vede zvýšená 
koncentrace Cl- k excesivní reabsorbci Na+ 

• Sodík je pasivně následován vodou, tím dochází k dehydrataci 
hlenu a ke zvýšení jeho viskozity; zahuštěním hlenu lze 
vysvětlit většinu klinických projevů CF 

• Periciliární tekutina má být normálně hypotonická, u CF je 
izotonická, což porušuje schopnost baktericidie a působení 
antimikrobiálních peptidů. Tím se vysvětluje iniciální 
bakteriální kolonizace. Infekce stimuluje buňky k další tvorbě 
hlenu, a tím zhoršuje obstrukci dýchacích cest. 

• Další roli hrají mastné kyseliny – v těle je nepoměr mezi kys. 
arachidonovou (je jí více) a dokosahexanovou. Toto hraje roli 
hlavně v regulaci zánětu 

 



Cystická fibróza 

• Snížená 
koncentrace Cl- 
vede k produkci 
viskózního 
mukózního sektretu 

 



Cystická fibróza (mukoviscidóza)  



Glykace  

(spontánní glykosylace) 



Glykace bílkovin 

• Aldehydická skupina glukózy (ev. jiných sacharidů) je schopná se vázat 
na volné aminoskupiny bílkovin (především -aminoskupinu lyzinu)                                
= GLYKACE 

• Neenzymový děj  

• Rychlost dána součinem koncentrací reagujících složek (koncentrace 
bílkovin téměř konstantní, rychlost glykace závisí na koncentraci 
glukózy) 

• Kondenzační reakcí vzniká Schiffova báze (aldimin), reverzibilní reakce, 
po odeznění přechodné hyperglykémie se glukóza z vazby uvolňuje 

                  trvá-li však glykémie delší dobu, dochází k intramolekulárnímu 
přesmyku, vzniká tzv. Amadoriho produkt (ketoamin), reakce 
ireverzibilní, molekula cukru zůstává na bílkovině navázána po celou 
dobu její existence 

• Stanovení glykovaného podílu hlavních krevních bílkovin umožní 
posoudit stav dlouhodobé kompenzace diabetika (průměrnou 
glykémii za delší časové období) 



Glykace vratná                       
(krátkodobá hyperglykémie) 



Glykace nevratná                  
(dlouhodobá hyperglykémie) 



AGE                                              
(advanced glycation end-products) 

• Glykace bílkovin ve tkáních – s krátkým biol.poločasem se stačí 
odbourávat a vyloučit z organismu x glykované proteiny                                        
s dlouhým poločasem mohou podléhat následným změnám 

• Oxidací molekuly navázaného cukru vznikají další reaktivní skupiny, 
které se mohou vázat na jiné místo téže bílkoviny a na sousední 
molekuly bílkovin 

                 vzniká cross-link působící zmenšenou pohyblivost bílkovin 

                     týdny až měsíce               ireverzibilní přeměna na AGE   
                                            (pentozidin,         
      karboxymetyllyzin..) 
 

• Bílkoviny s dlouhým poločasem: bílk. cévního endotelu, retiny, 
myelinových obalů nervových vláken, glomerulárních membrán           
(           slepota, polyneuritida, renální nedostatečnost, gangrény…) 

 





Glykace 

Extracelulární 
proteiny 

Intracelulární 
proteiny 

Proteiny s dlouhým 
poločasem oběhu 

Kolagen typu I, III               
a IV, chrupavky, 
elastin, myelin, 
proteoglykany… 

Krystaliny v čočce, 
neurofilamenta… 

Proteiny s krátkým 
poločasem oběhu 
 

Plasmatické 
proteiny, jako je  Apo 
B, LDL, albumin, 
imunoglobuliny… 

Hemoglobin, 
enzymy, lysozomy, 
ribonukleázy                 
a některé další 
membránové 
proteiny… 



Glykace 


