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Buněčná signalizace 

• Buněčnou signalizací označujeme komunikaci mezi buňkami 

  

• Reguluje: 

– vývoj buněk a jejich organizaci do tkání 

– růst a dělení buněk 

– koordinaci buněčných funkcí 

 



Dráhy přenosu signálu 
Umožňují buňce detekovat a odpovídat na signály prostředí 

 
Signál  Receptor  Transduktor  Efektor  Odpověď 

 

         
 Aktivace    Deaktivace 



Dráhy přenosu signálu 
• Signály: Počátek celé akce. Jedná se o látky, které buňka detekuje. 

• Receptory: Reakce na signální látky způsobí změnu struktury receptoru,         
a tím zahájí celou dráhu.  

• Transduktory: Přijmou signál a předají jej v jiné formě. Signál mohou                
i zesílit (amplifikovat) nebo integrovat signály z různých zdrojů. Většina 
komponent signálních drah může být považována za transduktory. 

– Sekundární messengeři: Malé molekuly, které jsou produkovány buňkou               
v odpovědi na signál. Mohou aktivovat další komponenty odpovědi. 

– Zesilovače (amplifikátory): Zesilují signál. Mění jednomolekulový signál             
ve velké množství molekul sekundárního messengeru nebo dalšího signálu. 

– Integrátory:  Umožňují složení několika signálů do jedné odpovědi. 

• Efektory: Konečný produkt signální dráhy. Jejich aktivací nastává 
požadovaný efekt/reakce. Někdy signály mohou aktivovat více drah,                    
a tím mít různé efekty. 

• Inhibitory: Vypínače signálních drah.  



Typy signalizace 
• Endokrinní (hormonální) 

– Buňky vylučují signální molekuly (především hormony), které se dostanou 
do krve a oběhovým systémem k cílové buňce, na jejíž receptor se naváží. 

– Působení vzdálené; rychlost v minutách. 

• Parakrinní 
– Buňky uvolňují do extracelulární tekutiny chemické látky (např. růstové 

faktory), které působí jako lokální mediátory a ovlivní buňky v nejbližším 
okolí.  

– Tímto způsobem fungují například signální molekuly, které regulují zánět              
v místě infekce nebo buněčnou proliferaci při hojení ran. 

• Autokrinní 
– Secernovaná signální molekula se váže na receptor buňky,                                 

která ji vyprodukovala. 

• Synaptická 
– Tato signalizace je specifická pro nervovou soustavu. Nervová buňka 

produkuje chemický signál (neurotransmiter), který se přenáší k jiné 
nervové buňce synaptickou štěrbinou. 

– Rychlost − až 100 m/s. 



Způsoby buněčné komunikace 

• Přímým kontaktem 

– Spojovací komplexy zajišťují kontinuitu buněk,                   
které spolu sousedí 
• u živočišných buněk pomocí nexů (gap junctions) 

• u rostlinných buněk pomocí plazmodezmat 

– Interakce povrchových buněčných molekul 

 

• Prostřednictvím signálních molekul 

– Signální molekuly = látky, které jsou schopné přenosu 
signálu, lze je rozdělit podle chemické povahy do několika 
skupin 



Signály 

Přímá mezibuněčná signalizace 

Endokrinní  
signalizace 

Parakrinní signalizace 
Autokrinní signalizace 



Signální molekuly 
• Lipofilní signální molekuly: 

– steroidní hormony 
– thyroidní hormony 
– deriváty mastných kyselin (eikosanoidy) 
– retinoidy (retinal) 

• Peptidové a proteinové signální molekuly: 
– peptidové hormony (např. hypothalamické hormony ovlivňující sekreci 

adenohypofyzárních hormonů (liberiny a statiny), inzulin, glukagon, vazopresin) 
– růstové faktory a cytokiny 

• Deriváty aminokyselin: 
– hormony (např. adrenalin, noradrenalin) 
– neurotransmitery (např. GABA – kys. γ-aminomáselná, glutamát, glycin) 
– mediátory (např. histamin) 

• Malé anorganické molekuly a ionty: 
– NO 
– CO 
– Ca2+ 

• Nukleotidy: 
– cAMP 
– cGMP 



Mechanismus účinku                      
signálních molekul 

• Závisí na tom, zda je signální molekula hydrofilní (rozpustná ve vodě)  
nebo hydrofobní (rozpustná v tucích). 

• Cytoplazmatická membrána buněk je prostupná pro hydrofobní                         
(= lipofilní) signální molekuly (např. steroidy a hormony štítné žlázy)                 
a pro malé anorganické molekuly jako  např. NO. Tyto molekuly se váží 
na cytoplazmatické nebo jaderné receptory, které většinou 
působí jako transkripční faktory řízené ligandy a po navázání signální 
molekuly ovlivňují transkripci genů.  
 

• Pro hydrofilní signální molekuly (peptidy, proteiny) a deriváty 
aminokyselin je cytoplazmatická membrána nepropustná  signalizace 
musí probíhat přes receptory nacházející se v cytoplazmatické membráně 
cílových buněk (tzv. (trans)membránové receptory).  

• Po navázání signální molekuly (ligandu) na membránový receptor dochází 
k signální transdukci (k přenosu signálu od receptoru do nitra buňky).  

• Následuje intracelulární signalizace, která často zahrnuje druhé 
posly nebo specifické proteinkinázy. Ty následně regulují aktivitu 
efektorových proteinů a dojde ke změně chování buňky.  

• Efektorovými proteiny mohou být enzymy ovlivňující metabolismus, 
transkripční faktory, složky cytoskeletu nebo iontové kanály. 



Stádia signalizace 

1. Produkce signální molekuly signalizující buňkou (na základě 
nadřazené stimulace – např. hormony řízené hypothalamo-hypofyzární 
osou, nebo při změně koncentrace určitých molekul –        
např. glukózy nebo iontů) 

2. Přijetí signálu cílovou buňkou → signální molekula se váže  na 
receptor 

3. Přenos signálu (= signální transdukce) – může být 
jednokrokový nebo zahrnuje kaskádu změn molekul                  
(tzv. signalizační dráha) 

4. Signál spouští specifickou odpověď 

5. Degradace signální molekuly 



Receptory 

• Rozpustné receptory 
– Cytoplazmatické nebo jaderné receptory 

• Transmembránové receptory (liší se signálem, který 

je vytvářen uvnitř buňky po navázání extracelulární signální 
molekuly na receptor) 

 

– Receptory spojené s iontovými kanály                             
(ionotropní receptory)  

– Enzymotropní receptory                                                         
(katalytické receptory, receptory spojené s enzymy               
nebo receptory s vlastní enzymatickou aktivitou)  

– Receptory spojené s G-proteinem                                           
(GPCR = G-protein–coupled receptor) 



Rozpustné receptory 



Příklady lipofilních signálních molekul                       
(např. steroidní/thyroidní hormony) 

Kortisol (glukokortikoid) Androsteron (steroid) 

All-trans retinolová kyselina (retinoid) 

3,3',5-trijodo-L-thyronine (T3) 
(thyroid) 



Receptory steroidních/thyroidních hormonů 



Receptory steroidních/thyroidních hormonů 



Transmembránové receptory 



Receptory spojené s iontovými kanály 
(ionotropní receptory)  

• Některé receptorové proteiny 
regulují navázáním signální 
molekuly činnost iontových 
kanálů  

• Jejich otevírání a zavírání je 
vlastní signalizační odpovědí  

• Po navázání mediátoru se změní 
konformace receptoru a iontový 
kanál se uzavře nebo naopak 
otevře pro specifické ionty, které 
se pohybují po svém 
elektrochemickém gradientu            
a dochází ke změně 
membránového potenciálu  

• Tento typ buněčné signalizace se 
vyskytuje v tzv. vzrušivých 
tkáních - nervové soustavě                
a svalech  



Receptory spojené s iontovým kanálem  



Enzymotropní receptory  
(katalytické receptory, receptory spojené s enzymy 
nebo receptory s vlastní enzymatickou aktivitou) 

• Proteiny 1x procházející fosfolipidovou dvojvrstvou membrány 
• Skládají se z extracelulární části proteinu s vazebným místem pro signální 

molekulu, transmembránového α-helixu, cytoplazmatické části, která buď 
obsahuje vlastní enzymatickou aktivitu, nebo je spojena s enzymem  

• Receptor je buď ligandem řízený enzym, nebo protein, který se spojuje            
s enzymem 

• Mnoho receptorů obsahuje cytoplazmatickou část, která funguje jako tyrosinová 
proteinkináza  

• Po navázání signální molekuly se spojí 2 receptorové proteiny a vytvoří se dimer 
• Tím se aktivují tyrosinkinázové části receptoru, které fosforylují tyrosiny (pomocí 

fosfátových skupin z ATP) vlastního receptoru  
• Fosforylované tyrosiny slouží jako vazebná místa pro různé proteiny,                            

které se po navázání stávají aktivními  
• Dochází tak např. k aktivaci signální molekuly Ras (GTP-vázající protein), která 

následně aktivuje další proteinkinázy a ve finále nastává změna genové exprese  
• Ukončení signálu je katalyzováno protein-tyrosin-fosfatázou, nebo mohou být 

aktivované receptory endocytovány a odbourány v lyzosomech  
• Na receptory s tyrosinkinázovou aktivitou                                                                           

se váží např. růstové faktory nebo inzulin 



Receptory spřažené s enzymovou aktivitou  

• Tyrosin kinázy – fosforylují proteiny za spotřeby ATP 
 

• Fosfolipáza C – štěpí PIP2 na IP3 a DAG 

GNRP: guanine nucleotide-releasing protein 
GAP: GTPase-activating protein, GTPase-accelerating protein  



Fofolipáza C 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / RAS MAP kinázy 



Tyrosin kinázy / Inzulinový receptor 

PDK1: 3-phosphoinositide-dependent protein kinase  



Tyrosin kinázy / JAK-STAT receptory 

JAK – Janus Kinase 
STAT – Signal Transducer and Activator of Transcription 



TGF-β receptor: serin- threoninová kináza 

TGF-β receptory:           

• tři typy: I, II, III 

• především I a II vykazují 

vzájemnou podobnost  

• finální aktivovaný tetramerový 

komplex receptorů (následně 

se signál přenáší dovnitř 

buňky, typicky do jádra) 

• Prostředníkem mezi TGF-β 

receptorem a jádrem 

transkripční faktory Smad  



Receptory spojené s G-proteinem                  
(GPCR = G-protein-coupled receptor)  

• Receptor je polypeptidový řetězec, který 7x prochází membránou  
• V klidovém stavu se G-protein s receptorem pravděpodobně ani nedotýká 
• G-protein tvořen třemi podjednotkami α, β, γ  (na α podjednotce je v klidu 

navázán GDP)  
• Po navázání ligandu se receptor spojí s G-proteinem a GDP je nahrazeno GTP 
• Ukončení signálu je doprovázeno hydrolýzou GTP zpět na GDP                                  

(α podjednotka má GTPázovou aktivitu)  
• Cílem působení aktivovaného G-proteinu (jeho disociované α podjednotky 

nebo βγ komplexu) mohou být iontové kanály nebo enzymy v membráně, 
nejčastěji je aktivována adenylátcykláza (tvorba cAMP)                                  
a fosfolipáza C (tvorba IP3 a DAG) 
 

• Obecné schéma signální dráhy 
• Hormon → membránový receptor → G-protein → adenylátcykláza → cAMP → 

proteinkináza A → 
– fosforylace enzymů ovlivňujících metabolismus (rychlé účinky) 
– fosforylace genových regulačních proteinů → ovlivnění transkripce genů              

(pomalé účinky) 



G-proteiny 

• = GTP-vážící regulační proteiny 

• trimerické uspořádání  

• přenos signálů (po navázání lipofobních signálních 

substancí) od receptorů k efektorům  (adenylátcykláze 

nebo fosfolipáze C-beta)  

• jsou-li aktivovány stimulují či výjimečně inhibují aktivitu 

třetího proteinu ve vztahu                                                  

RECEPTOR – G-PROTEIN – EFEKTOR  

Extracelulární prostor 

Membrána 

Cytosol 
efektor 

G b, g G a 

GDP 



GPCRs 
Charakteristická struktura receptorů 
Heptahelikální receptory (7 transmembránových α-helixů) 



GPCRs 



GPCRs 



Sekundární poslové  
(second messengers) 



Sekundární poslové  
(second messengers) 

• Malé, neproteinové, ve vodě rozpustné molekuly  

• Označují se druzí, protože první posel je signální molekula, 
která se váže na receptorový protein 

• Jsou součástí přenosu signálu v dráhách zahajovaných                   
jak receptory spojenými s G-proteinem, tak enzymotropními 
receptory  

• Vznikají z lehce dosažitelných substrátů a mají krátký 
biologický poločas  



Sekundární poslové  
(second messengers) 

• cAMP 

• cGMP 

• Kalciové kationty 

• Inositol-1,4,5-trisfosfát 

• Fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát 

• Diacylglycerol… 

 



Sekundární poslové  
(second messengers) 

• S výjimkou kalciových kationtů jsou druzí poslové syntetizovány 
specifickými enzymy po stimulaci membránových receptorů 

• Následně aktivují proteinkinázy, které fosforylují serin nebo threonin v 
různých intracelulárních proteinech  

• Fosforylace mění aktivitu těchto proteinů ve smyslu aktivace               
nebo inhibice  

• Aktivita druhých poslů je omezená a jsou degradovány různými 
enzymy 



cAMP 

• Cyklický AMP je tvořen z ATP enzymem          
adenylátcyklázou, která je zakotvena                                                   
v cytoplazmatické membráně a aktivuje se přes G-protein        
po vazbě signální molekuly na membránový receptor 

• cAMP pak přenáší signál z cytoplazmatické membrány                      
k metabolickým pochodům v cytoplazmě 

• Přenosová molekula následující cAMP je 
obvykle proteinkináza A (cAMP-dependentní proteinkináza), 
která fosforyluje další proteiny  

• PKA-regulované proteiny se podílejí např. na řízení 
metabolismu sacharidů a lipidů, transportu vody a iontů                 
v ledvinách atd.  

• cAMP nepřetrvává v buňce dlouho a je 
přeměněn fosfodiesterázou na AMP (adenosinmonofosfát) 



cAMP 





cGMP 

• Vzniká obdobně jako cAMP, tj. je tvořen 
enzymem guanylátcyklázou z GTP  

• Guanylátcyklázová aktivita je aktivována např. atriovým 
natriuretickým peptidem (ANP) 

• cGMP aktivuje proteinkinázu G (cGMP-dependentní 
proteinkinázu), která fosforyluje cílové proteiny  

• Signální transdukci zahrnující cGMP využívají např. tyčinky               
v oční sítnici nebo buňky hladké svaloviny kavernózních 
těles penisu 



cGMP 



Druzí poslové odvození                                  
z fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu  

• Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) 
je fosfolipid nacházející se v cytoplazmatické membráně 

• Z fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu mohou být syntetizovány 
druzí poslové (fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát; 
diacylglycerol a inositol-1,4,5-trisfosfát), jenž ovlivňují                  
2 odlišné proteinkinázy  



Fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát 

• Fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát (PIP3) je syntetizován 
fosforylací PIP2 enzymem fosfatidylinositol-3-kinázou (PI3K)  

• Zůstává vázán ve vnitřním listu cytoplazmatické membrány         
a zde aktivuje fosfatidylinositol-dependentní kinázu 1 (PDK1), 
která fosforyluje (a tím aktivuje) proteinkinázu B  

• Proteinkináza B (PKB, též nazývaná AKT) fosforyluje proteiny 
regulující proliferaci, buněčný cyklus a apoptózu 



PI3 kináza/AKT  a mTOR 



Diacylglycerol                                                  
a inositol-1,4,5-trisfosfát 

• Signální molekula se naváže na receptor, a to vede k aktivaci 
enzymu fosfolipázy C, který štěpí fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát 
na 1,2-diacylglycerol (DAG) a inositol-1,4,5-trisfosfát (IP3), oba 
jsou druhými posly  

• IP3 difunduje cytosolem, naváže se na kalciový kanál                       
v endoplazmatickém retikulu a tím ho otevírá, kalciové kationty 
se uvolňují z ER a zvyšují hladinu Ca2+ v cytosolu  

• DAG zůstává zanořený v cytoplazmatické membráně  

• DAG a kalciové ionty společně aktivují proteinkinázu C, která 
následně fosforyluje proteiny asociované s cytoskeletem, a tím 
ovlivňuje kontrakci, migraci a sekreci v buňkách 



Fofolipáza C 



Fosfatidylinositolová dráha 



Kalciové kationty 

• Ca2+ je častější sekundární posel než cAMP  

• Zvyšování koncentrace Ca2+ způsobuje kontrakci svalové buňky 
nebo sekreci určitých látek 

• Buňky stále obsahují určité množství Ca2+, ale extracelulární 
hladina je daleko vyšší než intracelulární  

• Intracelulární hladina se zvyšuje otevřením kalciových kanálů 
v ER, které je způsobené navázáním IP3 na tyto kanály  

• Kalciové kationty by se mohly považovat za „třetí posly“  

• Kalciové kationty aktivují další proteiny buď přímo nebo 
pomocí kalmodulinu, proteinu vázajícího Ca2+  

• Kalmodulin s navázanými kalciovými ionty aktivuje CaM-
kinázy, které fosforylují další proteiny. 



Calmodulin + CaM kináza II 
Calmodulin + Ca2+ → změna konformace → aktivace CaM kinázy 



Calmodulin + CaM kináza II 



Fosfolipidy a Ca2+ 



Fosfolipidy         
a Ca2+ 



• Každá MAP kinázová cesta začíná aktivací GEF proteinu (Guanine 
Nucleotide Exchange Factor) 

• GEF proteiny aktivují malé G proteiny výměnou GDP vázaného           
na G protein za GTP 

• S navázaným GTP je tento G protein aktivní a může aktivovat další 
proteiny 

• V MAP kinázové cestě protein aktivovaný malým G proteinem                
je MAP kináza kináza kináza (MAPKKK) 

• Aktivovaná MAPKKK dále fosforyluje druhou kinázu -  MAP kinázu 
kinázu (MAPKK) 

• MAPKK je kináza s dvojí funkcí – je schopna fosforylovat jak tyrosin 
tak serin cílového proteinu 

• MAPKK fosforyluje a aktivuje třetí kinázu nazývanou MAP kináza 
(MAPK) 

• Aktivovaná MAP kináza poté migruje do jádra kde aktivuje 
transkripční faktory 

 

MAP kinázová dráha 



MAP kinázová dráha 



MAP kinázová dráha 
Tyrosin kinázy: signál→dimerizace→fosforylace→vazba proteinů 

Ras: malý GTP vazebný protein 

Proliferace 



MAPK - zjednodušené schéma 

 



Signální molekuly – skladované v a uvolňované z vezikul 
SNAP-SNARE proteiny 



• Signální faktor (acetylcholin-esteráza, štěpení inzulinu                
v játrech) 

• Vlastní reakcí (GTP v G-proteinu je použit, G-protein GDP 
komplex tvoří následně originální komplex) 

• Degradace sekundárního messengeru (fosfodiesterázové 
štěpení cAMP) 

• Fosfatázy 

Terminace signálu 



• Intracelulární fosforylační místa 

• Počet receptorů – regulované snížení 

• Komplex hormonu s receptorem zpracován endocytózou 

• Degradace a recyklace receptorů 

• Počet dostupných receptorů může být modifikován dalšími 
hormony 

Změny v odpovědi na chemické signály 



Změny v odpovědi na chemické signály 



Arrestiny  



Arrestiny 
 

• intracelulární proteiny regulující funkce většiny receptorů 

spřažených s aktivací G-proteinů (GPCRs), zastavují G-

protein dependentní buněčnou signalizaci 

 

• kontrola buněčné diferenciace, proliferace, migrace a 

apoptózy   

                          růst, vývoj organismu, onkogeneze 



ARRESTINY 

α-arrestiny Zrakové/β-arrestiny 

Zrakové arrestiny 
Rod arrestin 

Cone arrestin 

β-arrestiny 
β-arrestin 1 

β-arrestin 2 



Oficiální zkratky Oficiální název Zkrácené  názvy Jiné názvy 
Chromozomální 
lokalizace 
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SAG 
S-antigen, 
retina and pineal 

gland arrestin 

ARRESTIN, 

DKFZp686D1084, 

DKFZp686I1383, S-AG 

S-arrestin,  
retinal S-antigen,  
rod photoreceptor arrestin,                  

rod arrestin, arrestin 1 

2q37.1 1987 

ARRB1 Arrestin, beta1  
ARB1, β-arr1,  
formerly ARR1 

Arrestin beta 1,   
beta-arrestin 1, arrestin 2, formerly 

arrestin 1  
11q13 1990 

ARRB2 Arrestin, beta2  
ARB2, BARR2,  β-arr2, 

DKFZp686L0365, 

formerly ARR2 

Arrestin beta 2,   
beta-arrestin 2, arrestin 3, 
formerly arrestin 2 

17p13 1992 

ARR3 
Arrestin 3, 

(retinal) X 

arrestin 

RP13-26D14.6, ARRX, 

cArr 

Cone arrestin, arrestin C, retinal 

cone arrestin-3,    C-arrestin, 

arrestin 4 
Xcen-q21 1993 
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ARRDC1 
Arrestin domain 

containing 1 
RP11-48C7.5, 
MGC40555 

OTTHUMP00000022707 9q34.3 2008 

ARRDC2 
Arrestin domain 

containing 2 
CLONE24945, 
PP2703, ILAD1 

- 19p13.11 2008 

ARRDC3 
Arrestin domain 

containing 3 
KIAA1376, 
TLIMP 

Thioredoxin-binding protein-2-like 

inducible membrane 
5q14.3 2008 

ARRDC4 
Arrestin domain 

containing 4 
FLJ36045, DHR1 - 15q26.3 2008 

ARRDC5 
Arrestin domain 

containing 5 
- - 19p13.3 2008 

TXNIP 
Thioredoxin-

interacting 

protein 

EST01027, 
HHCPA78, 
THIF, VDUP1, TBP2 

OTTHUMP00000015596, 
thioredoxin-binding protein-2, 

upregulated by 1,25-

dihydroxyvitamin D-3 

1q21.1 2008 



 

• Rod arrestin (arrestin sítnicových tyčinek) 

• Cone arrestin (arrestin sítnicových čípků) 

      - ve fotoreceptorových buňkách 

       - regulují jejich funkci 
 

Zrakové arrestiny 

 

• b-arrestin 1  

• b-arrestin 2 
     - ubikvitně vyjádřené proteiny  
     - nejvyšší výskyt v mozku a ve slezině 
     - účastní se mnohých fyziol. i patol.procesů 
 

β-arrestiny 



 

• b-arrestin 1 

       cytoplazma, jádro 

 

• b-arrestin 2, zrakové arrestiny 

        cytoplazma 

 

Intracelulární výskyt 



Funkce arrestinů 

 

• Regulace odpovědí buněk na vazbu ligandu 
– homologní desenzitizace, sekvestrace, recyklace                               

a degradace buněčných receptorů (GPCRs) 

 

• Přenos signálů v buňce (b-arrestiny) 
– interakce se Src tyrosinovými kinázami   

– „kostry“ MAPK (mitogen-activated protein kinases) kaskád 

     



Desenzitizace 
 

• Iniciována fosforylací receptoru proteinkinázami (PK) 
• Několik sekund po začátku aktivace receptoru agonistou 

 

    Heterologní:  
• fosforylace receptorů proteinkinázami (PKA, PKC) dostačující                            

k přerušení efektivní vazby receptoru a G proteinu 
• arrestiny se procesu neúčastní 
• obsazení cílových GPCRs specifickým agonistou není nutné (vazba 

jednoho ligandu znecitlivuje cílovou buňku vůči jinému ligandu) 
 

    Homologní: 
• fosforylace receptorů GRKs (kinázami receptorů spřažených                                  

s G-proteiny) a následující vazba arrestinů 
• ligand znecitlivuje cílovou buňku pouze vůči sobě samému 



Úloha arrestinů při desensitizaci, 
sekvestraci a recyklaci GPCRs 
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GRKs 
 

• GRK1 (rodopsinová kináza) a GRK7 (opsinová kináza sítnicových 

čípků): retinální kinázy spojené s regulací rodopsinových 

fotoreceptorů 

• GRK2-GRK6: nejsou vázány na konkrétní typ buněk 

• směřování GRKs k buněčné membráně zprostředkováno                

jejich C-terminální doménou 

• zvýšení afinity receptoru pro arrestiny 



Sekvestrace                                               
(internalizace, endocytóza) 

• Dochází k ní až po několika minutách od začátku aktivace receptoru 
agonistou 

• Snížení počtu receptorů na buněčných membránách, celkový počet 
receptorů zůstává nezměněn 

• GRK fosforylace a následná vazba arrestinu na receptor usnadňuje 
endocytózu mnoha GPCRs (β2-adrenergní, angiotenzinu II typ1a,           
m2-m5 muskarinové cholinergní, D2-dopaminové, CXCR1….)   

• Oblasti důležité pro klatrin dependentní endocytózu se nacházejí            
v C-terminálním konci molekuly zrakových i β-arrestinů 

• β-arrestiny:  
– LIEF sekvence interaguje s oblastí v N-terminální doméně klatrinového těžkého 

řetězce  
– RXR sekvence se váže k β2-adaptinové podjednotce heterotetramerického AP2 

(adaptor protein 2) komplexu  

• AP2 komplex se váže ke klatrinu, dynaminu a EPS-15  
                         iniciace formace klatrinem pokrytých jamek  



Úloha arrestinů při desensitizaci, 
sekvestraci a recyklaci GPCRs 
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Sekvestrace                                             
(internalizace, endocytóza) 

 

    Regulace funkce β-arrestinu 1 fosforylací 

           - cytoplazmatický β-arrestin 1 fosforylován na S412,                                 
 při translokaci k membráně rychle defosforylován 

 

          X 

 

 Funkce β-arrestinu 2 není regulována fosforylací, ale posttranslační 
modifikací po navázání k receptoru 

 

 Oba β-arrestiny i některé receptory (β2-adrenergní, V2-vazopresinové,              
IGF-1, δ-opioidní) můžou prodělávat v odpovědi na navázání agonisty rychlou 
ubikvitinaci (E3 ubikvitinligáza Mdm2) 

      Ubikvitinace arrestinu zřejmě potřebná pro receptorovou internalizaci, 
ubikvitinace receptoru spojená s jeho degradací 



Downregulace, resenzitizace 
 

• Při dlouhodobém působení podnětu (trvá-li hodiny až dny)                       

se sníží celkový počet receptorů = downregulace 

 

• Přesun agonistou obsazených receptorů z buněčného povrchu              

do endocytózových vezikul (za asistence arrestinů) a jejich třídění buď 

k degradaci nebo recyklaci zpět k buněčné membráně (resenzitizaci) 

 

• K resenzitizaci může dojít až po jejich defosforylaci (GPCR-specifickou 

proteinfosfatázou PP2A) a disociaci od ligandu (v acidifikovaných 

endozomálních vezikulách) 

                     návrat k buněčné membráně  



GPCRs 
 

• Třída A 
– vyšší afinita k b-arrestinu 2 než k b-arrestinu 1                        

– neváží se ke zrakovým arrestinům 

– jejich interakce s b-arrestiny je přechodná 
– b2 a a1B adrenergní, m-opioidní, endothelinové a dopaminové D1A receptory 

 

• Třída B 

– stejná afinita k b-arrestinu 1 a b-arrestinu 2 

– interagují se zrakovými arrestiny 

– tvoří stabilní komplexy s b-arrestiny 

– receptory pro angiotensin AT1a, neurotensin 1, vazopresin 2, TRH,                        

neurokinin NK-1  



Úloha arrestinů při desensitizaci, 
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Přenos signálů 

 

    Interakce β-arrestinů se Src rodinou tyrozinových kináz                 

a s komponentami z ERK1/2 a JNK3 MAP kinázových kaskád  

 

    

    Přepnutí z G-protein dependentní signalizace                                   

na G-protein independentní 

 

 



Interakce β-arrestinů se Src kinázami  
 

• β-arrestiny se mohou přímo vázat ke kinázám ze skupiny Src                            
a rekrutují je k agonistou obsazenému GPCR 

• Stimulace některých receptorů spouští přesun receptorů                               
s navázanými komplexy do klatrinem potažených jamek 

 

• Komplex Src kináza/ β-arrestin/ receptor  

                   tyrozinová fosforylace dynaminu 

                   Ras-dependentní aktivace ERK MAP kinázové kaskády 

                   stimulace degranulace neutrofilů 



Působení b-arrestinu na Src kinázy                    
při GPCR signalizaci 

dynamin 

b-arrestin 

agonista 

G-protein 

efektor 

kináza 

fosforylace dynaminu 

Ras 

Raf-1 

MEK 

ERK1/2 

Src-TK 

ERK1/2 aktivace 

buněčná proliferace 

degranulace  

neutrofilů 



β-arrestiny jako „kostry“                                      
MAP kinázových kaskád  

 

• MAP kinázy (mitogenem aktivované proteinkinázy) patří                                
do rodiny vývojově konzervovaných serin/threoninových kináz  

    -spojené s transdukcí signálů regulujících buněčný růst, dělení, 
diferenciaci a apoptózu  

 

3 hlavní třídy MAP kináz: 

ERK (extracelulárním signálem regulovaná kináza)  

          – přechod G0-G1 fáze buněčného cyklu, mitóza a meióza 

                               proliferace, diferenciace 

 

JNK (c-Jun N-terminální kináza)   

p38/HOG1 

 

 

zastavení buněčného cyklu, 
apoptóza, aktivace imunitních               
a retikuloendoteliálních buněk 



Aktivace MAP kináz 

 

• MAPKKK (MKKK, MAP3K) 

• MAPKK (MKK, MEK)  

• MAPK  

 

• Raf-1, B-Raf 

• MEK1, MEK2 

• ERK1/2 

 

      

     Aktivované MAP kinázy fosforylují membránové, cytoplazmatické, jaderné, 
cytoskeletální substráty, v jádře fosforylují a aktivují jaderné transkripční 
faktory  

 



„Scaffolding“ proteiny 

 

• Fungují jako „kostra“ v postupném aktivačním procesu MAPK 

 

• Zvyšují účinnost signalizace mezi následnými kinázami v fosforylační kaskádě 

• Zajišťují signalizační přesnost tlumením křížové komunikace mezi paralelními 
MAP kinázovými kaskádami 

• Cílí MAP kinázy do specifických subcelulárních lokalizací  

 

• β-arrestiny 

 

 



Působení b-arrestinu na MAP kinázy 

b-arrestin 

agonista 

G-protein 

efektor 

kináza 

Raf-1 

MEK 

ERK1/2 

fosforylace 

cytozolových… 

substrátů  

(další kinázy) 

buněčné jádro  



 

• A.Hershko, I.Rose, A.Ciechanover 

    od 70. let 20. století, 2004-Nobelova cena za chemii  

• posttranslační modifikace proteinu – připojení polyubikvitinu 

k proteinu kovalentní vazbou 

• vícestupňová kaskáda 

• slouží k označení proteinů pro rozklad                                                 

v proteazomech 

Ubikvitinace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Proteasome.jpg


• Enzym E1 aktivuje C konec malého polypeptidu 
ubikvitinu (76 Ak), vzniká                                              
thiolový ester E1-ubikvitin 

• Přemístěn z E1 na thiolovou skupinu                   
konj. enzymu E2 

• E3-ubikvitinligáza specificky rozpozná substrát 
(C-koncový glycin ubikvitinu kovalentní 
izopeptidovou vazbou připojen                                        
k -aminoskupině lysinového zbytku substrátu) 

• Elongační faktor E4- připojení dalších molekul 
ubikvitinu (minimálně 4) 

• Rozpoznání substrátu proteazomem, 
degradace substrátu 

 



 

• Aktivační enzym E1: pouze jeden 

• Konjugační enzymy E2: více než 40 

• E3-ubikvitinligázy: přes 500 

      Mdm2 = E3-ubikvitinligáza proteinu p53, β-arrestinů,                     

Mdm2  

      β-arrestiny ovlivňují činnost Mdm2, přenášejí jej                                    

(a některé další E3-ubikvitinligázy) k receptorům                                 

(což vede k jejich destrukci) 



• TP53, p53: zastavení buněčného dělení v případě poškození 

DNA, zajištění její opravy aktivací dalších mechanismů                     

nebo navození apoptózy 

• Transkripce Mdm2 genu stimulována aktivací p53                                  

a zároveň je Mdm2 ubikvitinligáza proteinu p53  

                  složitý zpětněvazebný mechanismus 

• regulace Mdm2/p53: interakce Mdm2 s ARF, MdmX, Rb, Tsg101 a 

β-arrestinem 2 

                   změna buněčné distribuce, stability Mdm2                           

nebo inhibice ligázové aktivity Mdm2 

Mdm2, p53 a β-arrestin 2 



 

• Mdm2 – nejvíce obsažen v jádře (kde kontroluje funkci p53),                    
v nižších koncentracích v cytoplazmě, minimálně                                          

v plazmatické membráně (kde interaguje s GPCRs) 

• Po aktivaci GPCRs se zvyšuje síla interakce Mdm2 – β-arrestin 2, 
Mdm 2 se transportuje z jádra do cytoplazmy a k plazmatické 
membráně 

• Důsledky interakce Mdm2 – β-arrestin 2:  

    podpora ubikvitinace β-arrestinu 2, asistence při internalizaci GPCRs 

    regulace Mdm2/p53 zpětněvazebné smyčky (omezení Mdm2 funkce, 

následná redukce ubikvitinace a degradace p53, omezení autoubikvitinace Mdm2) 

                   β-arrestin 2 (v návaznosti na GPCRs aktivaci) zvyšuje 
p53-zprostředkovanou apoptózu  



 

• Nukleocytoplazmatický transport Mdm2 zprostředkován 

interakcí s oligomery β-arrestinu 2 stabilizovanými inozitol 

1,2,3,4,5,6 hexakisfosfátem (IP6) 

• S GPCRs interagují monomerické arrestiny 

• Mutace IP6 vázajících míst poškodí oligomerizaci, redukuje 

interakci s Mdm2 a inhibuje p53-dependentní 

antiproliferativní (proapoptotický) efekt β-arrestinu 2 



 

• β-arrestiny fungují jako „scaffolding“ proteiny MAP kinázových 

kaskád 

• V návaznosti na GPCRs stimulaci spouští kompletování MAP 

kinázového komplexu:  Ask1-MKK4-JNK3-agonistou obsazený 

receptor-β-arrestin 2  

• Po receptorové internalizaci se komplexy dostávají                               

do endozomálních vezikul                                                                                              

   aktivace JNK3 kinázy a stimulace apoptózy 

JNK3 a β-arrestin 2 



• V klidovém stavu NF-κB hlavně v cytoplazmě, vázán ke svému inhibitoru IκB, 
vazba maskuje sekvence nutné pro transport NF-κB do jádra 

• Infekční, zánětlivé, stresové podněty, UV záření spustí fosforylaci IκB (kasein 

kináza 2-CK2, IκB-kinázový komplex-IKK), následuje jeho ubikvitinace a degradace 
v proteazomu 

• NF-κB aktivován a transportován do jádra, kde řídí transkripci genů pro řadu 
antiapoptotických proteinů, cytokinů a jejich receptorů (ovlivňujících 
proliferaci buněk) a pro adhezivní molekuly a enzymy zúčastněné v zánětlivém 
procesu 

• β-arrestin 2 interaguje s IκB, brání tak jeho fosforylaci a degradaci,      
znemožní aktivaci NF-κB  

• UV záření vyvolá zvýšení fosforylační aktivity CK2 k IκB, tak i k β-arrestinu 2   

                   snížení vzájemné interakce 

                   aktivace NF-κB                antiapoptotické děje 

NF-κB, IκB a β-arrestin 2 



• Stabilní transport rod arrestinu k světlem aktivovanému 
rodopsinu vede k apoptóze retinálních buněk                                         
(výzkum na Drozofile)  

• Formování stabilních arrestin-rodopsinových komplexů                       
a jejich následná endocytóza, „scafolding“ funkce zrakových 
arrestinů 

    x    

• K postupnému zániku fotoreceptorových buněk dochází však              
i v případě nedostatku či chybění arrestinu 

 

    Změny ve funkci zrakových arrestinů: 

• Retinální nemoci u much, myší, lidí 

• Mutace v rodopsinové kináze nebo rod arrestinu                                        
   některé formy vrozené noční slepoty                                                                            
                                                       (např. Oguchiho nemoc)  

Rod-arrestin a apoptóza 



• Arrestiny- malé proteiny o Mr 44-48 kDa 

                         mohou volně difundovat nukleárními póry 

• Aktivní nukleární transportní mechanismus (převážně 
cytoplazmatická lokalizace β-arrestinu 2 a zrakových arrestinů) 

• Nukleární lokalizační importní signály (NLS), nukleární exportní 
signály (NES) -  v proteinech, jež jsou aktivně transportovány 
prostřednictvím shuttling („pendlujícího“) mechanismu (který je 
tvořen importiny a exportiny) 

• NES charakterizované přítomností leucinových reziduí, rozpoznatelné 
exportinem CRM1 

                    v β-arrestinu 2, chybí (jsou maskovány) v β-arrestinu 1   
       (rozdílná intracelulární distribuce)  

                            nukleocytoplazmatický transport Mdm2 a JNK3   
                                                           (pomocí β-arrestinu 2)  

Nukleocytoplazmatický „shuttling“ 
arrestinů  



• β-arrestin 1 se podílí na tvorbě nukleárního komplexu                                   
v promotorových oblastech p27 a c-fos genů 

• Komplex: transkripční faktor CREB (cAMP response element-binding 
protein), histon acetyltranferáza p300, β-arrestin 1                                               
(event. další proteiny)  

 

• β-arrestin 1 působí jako                                                                             
nukleární „scaffolding“ protein                                                                     
rekrutující p300 k CREB  

     

     zvýšená acetylace histonu H4,                            
reorganizace chromatinu,                                                          
zvýšená genová transkripce p27                                                                             
a c-fos 

Nukleární funkce arrestinů  



Struktura b-arrestinů 
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• Chemotaxe = řízená migrace buněk směrem k agonistům 

• Imunitní reakce, hojení ran, embryogeneze, angiogeneze, 
migrace neuronů v průběhu vývoje nervové soustavy 

• Spojená s GPCRs a s Gβγ podjednotkami G-proteinů, Rho 
GTPázou, fosfoinozitid 3-kinázou a ERK 1/2 

• β-arrestiny stimulují buněčnou chemotaxi (chemotaxe                         
a chemokineze spermií, migrace Th2 lymfocytů) 

 

Funkce β-arrestinů v chemotaxi  



• Odorantní receptory (ORs) –nejrozsáhlejší podskupina GPCRs, exprimovány         
v čichových neuronech (v jejich sféricky rozšířených dendritech a z nich 
odstupujících cilií – zde se nachází i β-arrestin 2, a v jejich axonech) 

• OR váže β-arrestin 2 s vysokou afinitou a klatrin-dependentním 
mechanismem je tento komplex internalizován 

• Ve vzniklých endosomech je β-arrestin 2 přítomen i po dlouhé expozici 
odorantu (>30 min), receptory nejsou cíleny k lyzosomální degradaci,                   
ale mohou být pomalu recyklovány zpět k plazmatické membráně                       
(„long cycle“ recyklace)  

• Tvorba stabilních β-arrestin 2-ORs komplexů spustí pomalý dlouhý recyklační 
cyklus, kdy endosomy musí být transportovány i perinukleární zónou, ORs 
jsou poměrně dlouho zadržovány v cytosolu 

                          ORs = B třída GPCRs 

                          podstatou jejich adaptace na opakované a příliš intenzivní čichové 
vjemy (chrání buňky před akutní i chronickou receptorovou overstimulací a umožní 
buňkám zůstat citlivými ke změnám intenzity signálů v širokém rozmezí úrovně 
stimulace)  

β-arrestin 2 a odorantní receptory 



 

• V lidských spermatozoích hOR17-4 – účast při vývoji spermií,                                 
při jejich chemotaxi a chemokinezi a při interakci oocyt/spermie 

• β-arrestin 2 ve stejných subcelulárních kompartmentech jako ORs (nejvyšší 
výskyt ve „středním oddílu“) a podílí se na regulaci chemoreceptorové 
odpovědi 

• Stimulace testikulárního hOR17-4 indukuje PAK-dependentní translokaci           
β-arrestinu 2 a fosforylovaných MAPKs (ERK1/2 a p38) z cytosolu do jádra 
spermie, kde jsou zapojeny do regulace transkripčních dějů 

• Při fertilizaci proniká hlavička spermie do oocytu, velmi pravděpodobně sem 
proniká i β-arrestin 2 a fosforylované MAPKs 

                     iniciace a regulace genové exprese v samčím prvojádře zygoty,                 
v rýhujícím se vajíčku, i v časných krocích embryonálního vývoje 

β-arrestin 2 a migrace spermií 



• Mutace V2 receptoru (R137H) asociovaná s familiárním X vázaným 
nefrogenním diabetes insipidus 

      tzv. „loss-of-function“mutace 

• Indukuje konstitutivní arrestinem zprostředkovanou desenzitizaci 

• R137H receptor stočený do nesprávné konformace, je dokonce                     
i v nepřítomnosti agonisty konstitutivně fosforylovaný a sekvestrovaný  v 
arrestin-asociovaných intracelulárních vezikulách, není recyklován zpět k 
buněčné membráně a nemůže se účastnit přenosu buněčných signálů 

• analogická mutace v molekule rodopsinu R135A nebo L má za následek 
zvýšení afinity k rodopsinové kináze a vizuálnímu arrestinu 

 

      zvyšující se síla interakce s arrestiny                    snížení funkce V2R                 
a rodopsinových receptorů  

Arrestiny                                                                   
a nefrogenní diabetes insipidus 



     GPCR ligand dependentní transaktivace receptorů pro růstové faktory                  
je spojená s proliferací a migrací nádorových buněk 

 

     transaktivace EGFR a navazující signalizační kaskády                                    
fosfatidylinozitol 3-kináza/Akt a Ras/Raf/MEK/ERK 

      

     spojeno s migrací                                                                                                                   
a metastazováním                                                                                                    
buněk kolorektálního                                                                                          
karcinomu  

 

     Zvýšená exprese                                                                                                           
COX-2 asociována                                                                                                           
i s primárními nádory                                                                                              
střev, metastázami                                                                                     
karcinomu prsu                                                                                                          
a plic 

Arrestiny a kolorektální karcinom 



Nádorové buňky nemalob. CA plic můžou být stimulovány k proliferaci              
též nikotinem, cestou nAChRs 

 

Arrestiny                                                                   
a nemalobuněčný karcinom plic 

V klidovém stavu 
přechod do S-fáze           
a buněčná proliferace 
blokována přítomností 
Rb v promotorové 
oblasti proliferačních 
genů  

Suprese b-arrestinu 
zablokuje aktivaci               
Src-kinázy, suprimuje 
hladinu fosforylované 
ERK a zruší Rb-Raf-1 
vazbu 



• Astma = chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest               

s funkční převahou Th2 lymfocytů  

• Migrace Th2 buněk do dýchacích cest je při rozvoji zánětu 

klíčová a je regulována chemokinovými GPCRs 

• Pokusy na myších ukázaly, že b-arrestin 2 je pro tuto migraci 

nezbytný a b-arrestin 2 se tudíž významně podílí na rozvoji 

alergického astmatu  

• b-arrestin 2  reguluje též diferenciaci T buněk ve zralé 
efektorové buňky Th2 

 

Arrestiny a astma bronchiale 



• b-arrestiny fungují jako scaffolding 
proteiny spojující GPCR aktivaci              a 
MAP kinázové kaskády                               
(ERK, JNK-3, p38)  

• Pro receptorem zprostředkovanou 
migraci některých buněk nezbytné 

• b-arrestin-MAP kinázové komplexy 
přednostně cíleny k cytosolovým 
substrátům (které jsou zapojeny                   
do buněčné chemotaxe) 

 

• Terminace chemokin-receptorové 
signalizace 

Arrestiny a astma bronchiale 



• Chronické užívání inhalačních b2-agonistů astmatiky 

asociováno s postupnou ztrátou bronchoprotektivního 

účinku, zhoršení kontroly astmatu 

• Desenzitizace b2-adrenergních receptorů hladkého svalstva 

dýchacích cest (zprostředkovaná GRK a b-arrestinem 2) 

• Odstranění genu pro b-arrestin 2 u myší obnovilo 

bronchodilatační účinky  

Arrestiny a astma bronchiale 



 

• Arrestiny, regulační proteiny spolupracující s GPCRs, hrají 
významnou roli v mnohých fyziologických nitrobuněčných 

procesech.  
 

• Výzkum popsaných rozmanitých funkcí arrestinů by mohl 
sloužit i k identifikaci nových ligandů pro GPCRs,                            
a tím i k objevu nových léků. 
 

• Arrestiny se však podílí také na rozvoji různých 
patologických stavů (alergické astma, onkogeneze, 
vystupňovaná buněčná apoptóza). 

Závěr 



Eikosanoidy 



Eikosanoidy 

 
– prostaglandiny 
– prostacykliny 
– tromboxany 
– leukotrieny 
– lipoxiny 
– hydroxyeikosatetraenové kyseliny (HETE) 
– hepoxiliny 



Eikosanoidy  
• sloučeniny odvozené od polyenových nenasycených mastných 

kyselin obsahující   
 20 uhlíkatý řetězec (z řec. eikosi − dvacet) 

• Prostanoidy a leukotrieny  
• Prostanoidy (někdy nepřesně označované jako prostaglandiny): 

– prostaglandiny 
– prostacykliny 
– thromboxany  

• Obecnou funkcí eikosanoidů je zajištění buněčné 
signalizace (účinkují na receptory napojené na G-proteiny) 

• Mechanizmus účinku: parakrinní nebo autokrinní  
• Ovlivňují kontrakci a relaxaci hladké svaloviny, srážení krve, 

bolest či zánět 

• Poločas eikosanoidů je mimořádně krátký, v řádu minut  



Eikosanoidy 

arachidonová kyselina 

CYP450 

DiHETEs 

19-, 20-, 8-,  
9-, 10-, 11-,  
12-, 13-, 15-,  
16-, 17-, 
18-HETE 

cyklooxygenázy 

prostacykliny 

prostaglandiny 

tromboxany 

lipoxygenázy 

5-, 8-, 12-,  
15-HETE 

lipoxiny 

hepoxiliny 

leukotrieny 

EETs 



Biosyntéza eikosanoidů- přehled 



Kyselina arachidonová = prekurzor eikosanoidů  





Biosyntéza eikosanoidů 

• V metabolismu nenasycených 
mastných kyselin (PUFAs), 
především linolové                            
a arachidonové 
 

  
• kys. arachidonová je (u lidí) 

syntetizována z kys. linolové 
  
• !!! NELZE syntéza de novo 

 
• esterifikace fosfolipidů lipidové 

dvojvrstvy plazmat. membrán  

∆6 – 

DESATURÁZA 

Mikrozomální systém 

prodlužující řetězec 

(ELONGÁZA) 

∆5 – 

DESATURÁZA 



Hlavní místa produkce eikosanoidů 

• endoteliální buňky 
• leukocyty 
• destičky 
• ledviny 

 
• Na rozdíl od histaminu nejsou eikosanoidy syntetizovány předem         

a uskladněny v granulích, ale v případě potřeby jsou velmi rychle 
produkovány z uvolňovaného arachidonátu 

 
• Biosyntéza eikosanoidů může probíhat ve všech typech buněk 

kromě červených krvinek 
– každá buňka vykazuje přítomnost různých enzymů, které metabolizují 

arachidonát do podoby různých eikosanoidů 

 



Hlavní kroky vzniku eikosanoidů 

1) Aktivace fosfolipázy A2 (PLA2) 

 

2) Uvolnění arachidonátu do 
cytosolu z membránových 
fosfolipidů působením PLA2  

 

3)  Syntéza eikosanoidů                        
z arachidonátu COX nebo LO 
dráha + další úpravy 
syntázami/izomerázami (přeměna 
PGH2 na další prostanoidy, 
přeměna LTA4 …) v závislosti                
na typu buněk  



1) Aktivace fosfolipázy A2 (PLA2) 

• Ca2+ signální dráha 

• Expresi / aktivitu PLA2 
stimulují: 

– interleukin-1 

– angiotenzin II 

– bradykinin 

– trombin 

– adrenalin… 

 

 

• Expresi / aktivitu PLA2 blokují: 

– dexametazon (syntetický 
adrenokortikální steroid) 

– annexin 1 (lipokortin) – 
protein indukovatelný 
glukokortikoidy 

– kaspasa-3 

 

 

 

dexametazon 



2) Uvolnění arachidonátu do cytosolu                                          
z membránových fosfolipidů působením PLA2  

• Z membránových fosfolipidů, především působením 
fosfolipázy A2:  

 
Uvolnění arachidonátu  
z fosfolipidů blokují 
protizánětlivé steroidy! 

 



Biosyntéza eikosanoidů 

• 3 dráhy: 
– cyklooxygenázová – vede ke vzniku prostanoidů                        

a tromboxanů 

– lipoxygenázová – vede ke vzniku leukotrienů, lipoxinů, 
hepoxilinů a 12- a 15-HETE (hydroxyeikosatetraenové kys.) 

– enzymy cytochromu P450 (monooxygenázy) –                            
vede ke vzniku dalších HETE, mj. 20-HETE;                                         
v proximálních tubulech ledvin je to hlavní dráha 



Inhibitory COX dráhy 

 aspirin inhibuje COX 
aktivitu PGHS-1                     
i PGHS-2 (acetylací 
serinu enzymu) 

 

 I další nesteroidní 
protizánětlivá léčiva 
inhibují COX aktivitu 
(ibuprofen – 
kompetuje s 
arachidonátem) 

 

 Transkripci PGHS-2 
blokují protizánětlivé 
kortikosteroidy 

 



Lipooxygenázová dráha 

• 3 různé lipoxygenázy 
zavádějí kyslík do 
polohy 5, 12 či 15 
arachidonátu; prvním 
produktem je 
hydroperoxy-
eikosatetraenová 
kyselina (HPETE) 

• Pouze 
5-lipoxygenáza tvoří 
leukotrieny; pro 
aktivaci vyžaduje 
protein FLAP 

-Glu 
Leukotriene D4 Leukotriene E4 -Gly 

peptidoleukotrienes 

Gly–Cys–Glu  

Hepoxilins 
(HXA3) 

15-lipoxygenase 12-lipoxygenase 

5-lipoxygenase 

15-lipoxygenase 

5-lipoxygenase 

peptidoleukotrieny 



Syntéza eikosanoidů enzymy CYP450 

• enzymy cytochromu P450 – monooxygenázy:  

 RH + O2 + NADPH + H+ ROH + H2O + NADP+ 

• vznikají dva hlavní typy sloučenin: 

– epoxygenázy katalyzují vznik epoxyeikosatrienových kyselin (EETs), 
které jsou epoxidhydrolázami metabolizovány na téměř neaktivní 
dihydroxyeikosatrienové kys. (DiHETEs) 

 

 

 

– hydroxylázy katalyzují vznik HETEs, např. v-hydroxyláza katalyzuje 
vznik 20-hydroxyeikosatetraenové kys. (20-HETE); (dále 13-HETE, 
10-HETE, …) 



Cytokiny 



Cytokiny 

• Skupina proteinů a peptidů (glykopeptidů) 

• Ovlivňují buněčný růst (též růstové faktory) 

• Přenos signálu od jedné buňky ke druhé 

 

• Významná skupina - lymfokiny (též interleukiny) - 
bílkoviny uvolňované z aktivovaných buněk 
imunitního systému  a koordinující imunitní odpověď 
organismu 



Nomenklatura cytokinů 

• Lymfokiny - produkují aktivované T-lymfocyty, řídí 
odpověď imunitního systému signalizací mezi 
imunokompetentními buňkami  

• Interleukiny (IL) - cílové buňky jsou hlavně leukocyty  

• Chemokiny - specifická třída, zprostředkování chemotaxe 
mezi buňkami, stimulují pohyb leukocytů a regulují jejich 
migraci z krve do tkání 

• Monokiny - produkují hlavně mononukleární buňky, jako 
jsou makrofágy 

 



Hlavní funkce cytokinů  

• Hematopoéza (např. CSF - colony stimulating factor)  

• Zánětlivé reakce (např. IL1 - interleukin, TNF - tumor necrosis 
factor)  

• Chemotaxe (např. IL8, MIP1- macrophage inflammatory 
protein 1, BLC – B-lymphocyte chemoatractant)  

• Imunostimulace (např. IL12, IFNg - interferon )  

• Imunosuprese (např. IL10) 

• Angiogeneze (např. VEGF- vascular endothelial growth factor)  

• Embryogeneze (např. TGF-b, LT - lymphotoxin) 



Cytokinové interakce                              
mezi buňkami imunitního systému  
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