
Apoptóza 

programovaná smrť bunky 



Program prednášky 

• Čo je apoptóza 

• Porovnanie apoptóza – nekróza 

• Faktory podieľajúce sa na riadení apoptózy 

• Cesty aktivácie apoptózy – vonkajšia a vnútorná 

• Samotná deštrukcia bunky 

• Apoptóza a proteín p53 

• Apoptóza pri likvidácii infikovanej bunky 

• Apoptóza a klinické prejavy jej porúch 



Apoptóza 

 

• Programovaná bunková smrť 

 

• Ide o bunkou regulovaný, aktívny proces 

 

• Bunka reaguje apoptózou na vonkajšie alebo 
vnútorné podnety 



Apoptóza  

• Apoptóza ako jav je známa viac ako 100 rokov 

 

• Až práca J.F.R.Kerra z konca 70.rokov charakterizuje 
apoptózu ako „mechanizmus kontrolovanej 
bunkovej smrti, ktorý má komplementárnu, avšak 
opačnú úlohu vo vzťahu k mitóze pri regulácii 
bunkových populácií..“ 



Nekróza 

 

• Ide o odumretie buniek vyvolané vonkajším 
ireverzibilným poškodením 

     - mechanické, elektrické, tepelné, žiarenie 

     - chemické – otravy, poleptanie 

     - biologické – rôzne infekcie 

     - ischémia 

• Nekróza koagulačná a kolikvačná 



Porovnanie nekróza – apoptóza 

Nekróza  

 
• Vniknutie vody do bunky 

• Opuch bunky 

• Prasknutie membrány 

• Vytečenie obsahu bunky 

• Zápalová reakcia 

Apoptóza  
 

• Strata kontaktov s okolím 

• Zvraštenie bunky 

• Kondenzácia chromatínu 

• Vakuolizácia cytoplazmy 

• Mechúrikovité pučanie 
cytoplazmatickej membrány 

• DNA je nukleázami štiepená na 
definované fragmenty cca 200 
pb 

• Fragmentácia bunky na 
apoptotické telieska 

• Rýchlo sú fagocytované 

• Chýba zápalová reakcia 











Regulácia fagocytózy 

• Už vo veľmi včasných štádiach apoptózy dochádza ku 
poklesu aktivity aminofosfolipidtranslokázy a aktivácii 
lipidskramblázy 
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• Už vo veľmi včasných štádiach apoptózy dochádza ku 
poklesu aktivity aminofosfolipidtranslokázy a aktivácii 
lipidskramblázy 

 

• Dôsledkom je presun fosfatidylserínu z vnútornej na 
vonkajšiu stranu lipidovej dvojvrstvy 
 

• Makrofágy rozpoznajú apoptotickú bunku podľa tohto 
zvýšeného obsahu fosfatidylserínu a môžu ju fagocytovať 
 

• Receptor pre fosfatidylserín na povrchu makrofágov spúšťa 
signálnu dráhu zvyšujúcu sekréciu protizápalových cytokínov 
a inhibuje sekréciu prozápalových cytokínov (napr.TNFα)  

 



Význam apoptózy 

 

• Diferenciácia organizmu 

• Vývoj imunotolerancie 

• Homeostáza počtu buniek 

• Odstránenie nadbytočných, defektných a 

infikovaných buniek 



Diferenciácia organizmu 
 

• Apoptóza zohráva úlohu pri diferenciácii a 
formovaní organizmu 
 

• Napr. vývoj prstov u embrya 
 

• Úloha pri vývoji CNS, odstránenie nadbytočných a 
nezapojených neurónov 
 

• Napr. mutácia apoptotických génov u myši 
spôsobila poruchy fetálneho vývoja mozgu 





Vývoj imunotolerancie 
 

• Likvidácia buniek reagujúcich na vlastné tkanivo 
 

• Odstránenie buniek nerozoznávajúcich žiaden HLA-
komplex 
 

• Týmto spôsobom zaniká cca. 90% dozrievajúcich 
lymfocytov 
 

• Odstránenie imunokompetentných buniek po 
celkovej zápalovej reakcii 



Udržiavanie počtu buniek 

 

• V proliferujúcich tkanivách (napr. koža, sliznica 
tenkého čreva, kostná dreň) je apoptóza dôležitá 
pre udržiavanie rovnováhy medzi novotvorbou a 
odumieraním buniek 

 

• Narušenie tejto rovnováhy (príliš mnoho nových 
buniek alebo znížený počet odumierajúcich) môže 
viesť ku vzniku nádorov 



Likvidácia poškodených a 
infikovaných buniek 

 

• Poškodenie DNA, ktoré sa nedá opraviť, apoptóza 
bráni nahromadeniu mutácií 

 

• Cytotoxické lymfocyty môžu indukovať apoptózu 
infikovaných buniek a tak zabrániť šíreniu vírusu 



Komponenty apoptotického aparátu 

 

• Kaspázy  

 

• Proteíny bcl-2 rodiny 

 

• Inhibítory apoptózy 



Kaspázy (Caspase)  

• Cysteín-dependentná aspartát-špecifická proteáza 

• U človeka identifikovaných 10 kaspáz 

• Dve skupiny kaspáz 

     - iniciačné kaspázy (2, 8, 9, 10) 

     - efektorové (exekučné) kaspázy (3, 6, 7) 

• Kaspázy sú v zdravej bunke vo forme prokaspáz 

• Kaspázy sa skladajú z N-terminálnej prodomény, 
veľkej a malej podjednotky 



Aktivácia kaspáz 

• Prokaspáza disponuje 1-2% účinkom v porovnaní s 
aktívnou kaspázou 

 

• Kaskádovým spôsobom prostredníctvom 
proteolytického štiepenia (limitovaná proteolýza) 

 

• Predchádzajúca kaspáza štiepi vždy nasledujúcu 

 

• Vytvorenie aktívneho heterotetraméru 





Aktivácia kaspáz 

 

• Iniciačné kaspázy – autokatalyticky 

 

• Efektorové kaspázy – pomocou iniciačných 
kaspáz 



Proteíny bcl-2 rodiny 

 

 

B cell lymphoma 



Proteíny bcl-2 rodiny 

• Dôležité regulátory apoptózy 

• Delíme na proapoptotickú podrodinu a anti-
apoptotickú podrodinu 

• Miesto pôsobenia v mitochondriach 

• Uvoľnením určitých mitochondriových proteínov 
dochádza ku aktivácii kaspázových kaskád alebo ku 
zosileniu 

• Proapoptotické proteíny: Bax, Bak, Bid 

• Antiapoptotické: bcl-2 



Inhibítory apoptózy - IAP 

 

• Antiapoptotické proteíny , ktorých expresiu 
stimulujú rastové faktory 
 

• Sú inhibované mitochondriovými proteínmi ako 
napr. Smac/Diablo 
 

• Inhibujú kaspázy 3, 7 a podmieňujú ich ubikvitináciu 
a tak odbúranie v proteazómoch 



Jednotlivé fázy apoptózy 

 

• Iniciačná 

 

• Kontrolná – regulačná 

 

• Efektorová  



Fázy apoptózy 



Iniciačná fáza 

 

• Najvariabilnejšia časť apoptózy 

 

• Pestrá paleta faktorov iniciujúcich vznik 
apoptotických iniciačných komplexov 



Regulačná fáza 

• Pôsobenie regulačných proteínov – pro- aj 
antiapoptotických 

 

• Bcl2 rodina proteínov 

 

• Inhibítory IAP 



Zahájenie apoptózy 

 

• Vonkajšia (receptor-dependentná) cesta 

 

• Vnútorná (na mitochondriach závislá) cesta 

 

• Granzym/perforínová cesta 

 

• Spoločný koniec – aktivácia exekučných kaspáz 



Vonkajšia signálna cesta 

• Spúšťacím momentom je väzba ligandu na tzv. 
receptor smrti 

• Ide o veľkorodinu TNFR (tumor-necrosis factor 
receptor) 

• Patria sem napr. TNFR-1, Fas (CD 95) receptor 

• Fas ligandy sa nachádzajú  na cytotoxických 
lymfocytoch alebo NK bunkách 

• Na cytosolovej strane receptoru sa nachádza tzv. 
doména smrti (death domain) 



Aktivácia apoptózy vonkajšou cestou 

• Napr. väzba Fas ligandu na Fas receptor vedie ku 
trimerizácii a aktivácii 

• Na cytosolovú doménu viažu adaptérové proteíny 
FADD (Fas-associated death domain protein) 

• Smrť-indukujúci signálny komplex – DISC (death 
inducing signalling complex) 

• Viažu prokaspázu 8 

• Vytvára sa apoptozóm 





 

• Lokálne zvýšenie koncentrácie prokaspázy 8 vyvolá 
autokatalytické štiepenie  a uvoľnenie kaspázy 8 

  

• Aktivácia kaspázy 8 má za následok kaskádovitú 
aktiváciu efektorových kaspáz 3, 6 a 7  

 

 

 



Vonkajšia cesta aktivácie apoptózy 





Vnútorná cesta aktivácie 

• Podnetom pre zahájenie vnútornej cesty apoptózy 
je najčastejšie genotoxický stres (poškodenie DNA) 
alebo oxidačný stres 
 

• Centrálnu úlohu zohrávajú mitochondrie, ktoré 
uvoľňujú rôzne mediátory apoptózy 
 

• Za normálnych okolností je integrita mitochondrií 
zachovaná rovnováhou medzi antiapoptotickým 
proteínom Bcl-2 a proapoptotickým Bax, Bak a Bid 
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• Cytochróm c sa viaže na monomér Apaf-1 (apoptotic 
protease activating factor 1) 
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• Na tento heptamér sa viaže prokaspáza 9, čím sa vytvára 
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• Smac/Diablo inhibuje AIP, čím bráni inhibícii kaspáz 3,7 a 9 

• Endonukleáza G sa podieľa na fragmentácii DNA v jadre 







Úloha cytochrómu c 

• Nevyhnutná zložka dýchacieho reťazca 

• Dôležitá proapoptotická molekula 

• Jeho prestup do cytoplazmy spúšťa kaspázovú kaskádu 

• Zároveň dochádza ku narušeniu dýchacieho reťazca 

• Dochádza ku nárastu tvorby reaktívnych radikálov kyslíka 

• Zníženie syntézy ATP 

• Zníženie obsahu ATP v bunke 

• Oba tieto procesy podporujú apoptózu 



Kooperácia vonkajšej a vnútornej 
cesty aktivácie 

 

• Kaspáza 8 štiepi proapoptotický bcl-2 proteín Bid 

• Aktívny produkt štiepenia tBid sa viaže na vonkajšiu 
membránu mitochondrie 

• Spolu s ďalšími proapoptotickými proteínmi 
aktivuje vnútornú cestu 

• Bunky s nízkym obsahom kaspázy 8 môžu takto 
dosiahnuť zosilenie signálu 







Granzym/perforínová cesta 

• Cytotoxické T-bunky a prirodzení zabíjači (NK-
bunky) môžu okrem receptorovej cesty využiť aj 
túto cestu indukcie apoptózy 

• Vylúčenie granzymov a perforínov 

• Perforíny sa zabudujú do membrány cieľových 
buniek a vytvoria póry pre vstup granzymov 

• Granzymi aktivujú prokaspázu 3, štiepia Bid a 
aktivujú mitochondriovú cestu, štiepením ICAD 
aktivujú DNAázy (kaspázami aktivované DNAázy)  





Účinok efektorových kaspáz 

• Štiepia celý rad vitálne dôležitých proteínov 

• Substrátom kaspáz sú: 

    - proteíny cytoskeletu (aktín) 

    - proteíny jadrovej membrány (lamin) 

    - inhibítory endonukleáz (ICAD) 

    - reparačné enzýmy pre DNA (PARP) 

    - enzýmy regulujúce replikáciu DNA 

    - enzýmy regulujúce zostrih heterogénnej mRNA 

     



 

 

• Kaspázami aktivované DNAázy spolu s 
endonukleázou G z mitochondrií štiepia DNA bunky 

• Dochádza ku fragmentácii DNA 

 







Vonkajšie 
faktory 

Rastové 
faktory 

Receptory 
smrti 

Granzym- 
perforíny 
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smac/diablo 

Cytochrom c 

Vnútorné 
faktory 

Bax,bid,bac Bcl-2 

Kaspáza 8 
Exekučné 
kaspázy 
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APOPTÓZA 
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Prepojenie regulácie bunkového cyklu 
a apoptózy 



Aktivácia apoptózy tumor-supresorovým 
proteínom p53 

• dôležitý regulačný proteín bunkového cyklu 

• jadrový proteín s m.h. 53 kD 

• v r.1992 dostal názov “strážca genómu” 

• jeho úloha je zabezpečiť, aby sa bunka ďalej delila 
len vtedy, ak je genóm (DNA) nepoškodený 

• v prípade poškodenia môže zablokovať bunkový 
cyklus alebo dokonca navodiť apoptózu 

• V nepoškodenej bunke je hladina p53 nízka a má aj 
krátky polčas (20 minút) 



Aktivácia apoptózy tumor-supresorovým 
proteínom p53 

• Tumor-supresorový proteín p53 je regulačný proteín 
bunkového cyklu, regulujúci prechod z G1 fázy do S 
fázy ako aj z G2 do M fázy 

• Rozpozná poškodenie DNA a následne vedie k 
nasledovnej reakcii: 

     - zastavenie cyklu a reparácia poškodenej DNA 

     - iniciuje apoptózu ak je reparatúra nemožná 

• Týmto spôsobom zabraňuje prenos poškodenia DNA 
(mutáciu) na dcérske bunky  





Proteín p53 

• Pri poškodení DNA jeho koncentrácia rýchlo narastá  

• Funkcia p53 je ovplyvnená nielen koncentráciou ale 
aj stupňom fosforylácie 

• Odbúranie p53 v nepoškodenej bunke pomocou 
MDM-2 

• Poškodenie DNA spôsobuje zvýšenie ATM-kináz, 
ktoré fosforylujú p53 a tým zabraňujú jeho 
degradácii pomocou MDM-2 

• Zároveň znižujú  aktivitu MDM-2 jeho fosforyláciou 





Mechanizmus účinku p53 

• Genomový stres- či už v dôsledku priameho 
poškodenia DNA (UV-žiarenie, gama-žiarenie, 
chemické látky) alebo vadnej replikácie zvyšuje 
hladinu p53 

• Zvýšená hladina p53 zvyšuje expresiu p21 čo 
inhibuje cyklus v G1-fáze inhibíciou komplexu          
D-cyklín/CDK4/6. 

• Ak dôjde k nesprávnej replikácii, tak v G2-fáze 
inhibíciou komplexu B-cyklín/CDK1 zastaví prechod 
do mitózy 





p53 indukovaná apoptóza 

1. Zvýšenie transkripcie génov kódujúcich redoxné 
enzýmy 
 

2. Tvorba reaktívnych radikálov kyslíka 
 

3. Oxidatívne poškodenie mitochondrie, strata ion-
selektívnej permeability, zánik membránového 
potenciálu, porušenie transportu elektrónov a 
oxidačnej fosforylácie 

4. Uvoľnenie cytochrómu c  a aktivácia kaspázovej 
kaskády 



p53 indukovaná apoptóza 

 

• V mechanizme p53 indukovanej apoptózy je 
dôležité zníženie génovej expresie bcl-2 proteínu 

 

• Pre nádory je dôležité exprimovať dostatočné 
množstvo bcl-2 proteínu 

 

• p53 na druhej strane zvyšuje génovú expresiu 
proapoptotického Bax proteínu 



Aktivácia apoptózy pri vírusovej infekcii 

• Aktivácia cytotoxických T-lymfocytov 

 

• Uplatnenie granzym/perforínovej cesty 

 

• Naviazanie FasL na Fas receptory cieľovej bunky 

 

• Uplatnenie cytokínov pôsobiacich cez membránové 
receptory 



Poruchy regulácie apoptózy 

Nadmerná apoptóza 

• AIDS 

• M.Alzheimer 

• M.Parkinson 

• Amyotrofická laterálna 
skleróza 

• Retinitis pigmentosa 

• Aplastická anémia 

• Infarkt myokardu 

• Alkoholizmus  

Znížená apoptóza  

• Nádorové ochorenia 

• Systémový lupus 

• Glomerulonefritídy 

• Vírusové infekcie 

     - herpesvírusy 

     - poxvírusy 

     - adenovírusy 



Čo treba vedieť na skúšku 

• Čo je apoptóza 

• Jednotlivé štádiá apoptózy 

• Faktory regulujúce apoptózu 

• Výkonné a iniciačné kaspázy 

• Vonkajšia a vnútorná cesta aktivácie apoptózy 

• Receptory smrti a ich aktivácia 

• Úloha cytochrómu c v procese apoptózy 

• Granzym-perforínová cesta  

• Proteín p53 a apoptóza 


