
Oxidačný stres a 

neurodegeneratívne

ochorenia



OXIDAČNÝ  STRES

FYZIOLOGICKÝ STAV



 Produkcia a odstraňovanie ROS v cievnych bunkách je prísne kontrolované

Fyziologický stav

 ROS - bunkové signalizačné molekuly v cerebrálnej a  systémovej cirkulácii

 Cerebrálne artérie tvoria viac ROS ako artérie mimo mozgu

 ROS hrajú dôležitejšiu úlohu vo fyziologickej regulácii cerebrovaskulárneho

tonusu v porovnaní s artériami mimo mozgu  



Oxidačný stres a zápal
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Oxidačný stres a zápal

 ROS podporujú zápal v cievnej stene cez aktiváciu transkripčných faktorov:

NF-κB, Nrf2 a AP1

↓
 Modulácia expresie génov pre adhézne molekuly, prozápalové cytokíny, 

chemokíny
↓

 Akumulácia zápalových buniek v cerebrálnej vaskulatúre a mozgu

↓
 Tvorba ROS zápal. bunkami (makrofágy, granulocyty, lymfocyty)



Zdroje cerebrovaskulárnych ROS

 NADPH-oxidázy: NOx1, NOx2 a NOx4 (vyššia aktivita ako u systémových artérií)

 Cyklooxygenázy, lipoxygenázy

 Mitochondrie

 Xantínoxidáza

 eNOS
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ROS ako fyziologické molekuly v mozgu

 Superoxid

 Peroxid vodíka

 Peroxynitrit

(vysoké koncentrácie)vazokonstrikcia

vazodilatácia (nízke koncentrácie)

- neutrálna molekula, voľne difunduje cez membrány

- ideálna signálna molekula na kontrolu cievneho tonusu

- vazodilatačný účinok cerebr. artérií

- vzniká reakciou superoxidu a NO počas ochorenia

- je záporne nabitý, nemal by prechádzať membránami

O2
.-

H2O2

ONOO
-

- vazokonstrikčné účinky (pri vysokých koncentráciách)

- vazodilatačné účinky (pri nízkych koncentráciách)



Mechanizmy účinku OS na cerebrálne 

funkcie

1. Porucha NO signalizácie

2. Dysfunkcia hematoencefalickej bariéry 

3. Indukcia apoptózy v endotelových bunkách

4. Inhibícia mitochondriálnych funkcií buniek mozgu



1. Porucha NO signalizácie

 NO – regulátor vaskulárnej homeostázy

- vazorelaxačné, antiagregačné a antiproliferačné vlastnosti

 Inaktivácia NO pomocou superoxidu – mechanizmus množstva  patol. stavov

NO   +   O2
.- ONOO- Modulácia 

cerebrovaskulárneho

tonusu
DNA poškodenie

Modifikácia proteínov

Narušená NO signalizáciaPeroxidácia lipidov



2. Oxidačný stres a dysfunkcia 

hematoencefalickej bariéry (HEB)

 Funkcia HEB: obmedzenie vstupu molekúl a imunitných buniek zo 

systémového obehu do CNS. 

 Viacero mechanizmov vedúcich k dysfunkcii HEB:

- ↑ ROS - aktivácia MMP - degradácia zložiek extracelulárnej matrix

- ↑ ROS - stimulácia expresie adhéznych molekúl 

→  zvýšená adherencia leukocytov

→  uvoľňovanie prozápalových mediátorov (TNF-alpha, IL-1β)

↓
Dysfunkcia HEB



3. Indukcia apoptózy v endotelových bunkách

Narušenie redox-rovnováhy v bunkách

Oxidačný stres

Apoptóza

Vysoká koncentrácia ROS



4. Inhibícia mitochondriálnych funkcií buniek 

mozgu

 Mitochondrie – tvorba energie, regulácia procesov od bunkovej signalizácie 

po smrť  

 Tvorba ROS v mitoch. – hlavne dýchací reťazec (O2
.- → H2O2). 

V mitochondriách je asi 10 miest tvorby ROS

 Ochrana mitoch. pred ROS – antioxidačný systém (Mn-SOD)

 Oxidačný stres v mitochondriách neurónov (dlho žijúce, nemitotické bunky) 

→  dysfunkcia mitochondrií →   neurologické ochorenia

 Mozog – 10x vyššia spotreba O2 a glukózy ako iné tkanivá



Hypersenzitivita neurónov na OS

veľa PUFA (peroxidácia, oxidačná modifikácia), 

dvojité väzby PUFA - miesto ataku VR, 

chudobný na antioxidanty

v určitých oblastiach vyššia hladina železa a 

vitamínu C

V strese a počas starnutia dýchací reťazec v 

mitochondriách zvyšuje tvorbu ROS. 

MOZOG



Neurodegeneratívne ochorenia

zasiahnuté neuróny v mozgu

poškodenie, smrť neurónov

Neurodegeneratívne ochorenia:  

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, 

Huntingtonova choroba, skleróza multiplex...

pohybové problémy (ataxia) 

mentálne poruchy (demencia)



Pokles kognitívnych funkcií

 Kognitívne funkcie zostávajú viac-menej stabilné – výskum naznačuje, že sa 

znižujú od 45. roka - rýchlosť kognitívneho poklesu sa líši medzi jednotlivcami 

 Urýchlenie kognitívneho poklesu:  

 kognitívny pokles by mohol byť aspoň čiastočne modifikovateľný

• nezdravý životný štýl, 

• cievne ochorenia, 

• genetické faktory, 

• oxidačný stres

• zápal



ROS a neurodegenerácia

OS a tvorba VR katalyzovaná redox aktívnymi kovmi 

RNS, ROS – aktívne hlavne v CNS

Neurodegenerácia

Metabolizmus 

excitačných AMK Metabolizmus neurotransmiterov

apoptóza



Toxicita O2 pre nervové bunky

 O2 – životne dôležitý pre všetky živé bunky

– v nadbytku je potenciálne nebezpečný

 gliové bunky mozgu – vysoká spotreba O2 a glukózy      nepretržitá tvorba ATP

citlivé na preťaženie kyslíkom a na tvorbu VR

 fyziologické podmienky – 1-2% spotrebovaného O2 sa premieňa na ROS

 starnutie – vyššie % spotrebovaného O2 sa premieňa na ROS kvôli zníženej 

antioxidačnej kapacite a nízkej regeneračnej kapacite starnúceho mozgu



Neregulovaný metabolizmus kovov v 

neurodegeneratívnych ochoreniach

 Kovy - kofaktory mnohých enzýmov v bunkovom metabolizme a bunkovej     

signalizácii

 Neregulovaný metabolizmus kovov zohráva katastrofickú úlohu v

biochemických reakciách, ktoré vedú k OS a smrti neurónových buniek

 Proteíny v neurónoch sa počas OS oxidujú         neurozápal strata 

kognitívnych funkcií u ACH, PCH, SM...      



Alzheimerova choroba

 progresívna demencia postihujúca veľkú časť starnúcej populácie, 

neliečiteľná

 ACH – multifaktoriálna etiológia a patofyziologické mechanizmy 

 Dva molekulárne znaky ACH: 

1.  Extracelulárne amyloidné plaky vytvorené z amyloidového prekurzorového 

proteínu 

2. hyperfosforylovaný tau proteín, ktorý sa ukladá ako neurofibrilárne

klbká vnútri neurónov. 



Neurofibrillary tangles





ALZHEIMEROVA CHOROBA

 Neurodegeneratívne ochorenie bez známej liečby - strata neurónov 

 Rýchly nárast výskytu



Alzheimerova choroba

 U ACH sú zvýšené markery oxidačného poškodenia, zmeny 

aktivity AOx systémov a prepojenie medzi OS a amyloidnými

plakmi.

 Klinické štúdie však nepotvrdili jasný benefit AOx terapie 

demencie

 Progresia ochorenia je zosilnená oxidačným stresom



OS v Alzheimerovej chorobe

 OS sa objaví pri nerovnováhe medzi produkciou a zhášaním VR. 

OS hrá centrálnu úlohu v patogenéze AD a vedie k neuronálnej

dysfunkcii a bunkovej smrti.

 Markery OS sú v AD zvýšené. Jedna štúdia potvrdzuje, že hladiny markerov

OS sú priamo úmerné vážnosti kognitívneho poškodenia

 Úloha kovov (Fe, Zn, Cu) v neurodegenerácii tvorba HO
.

 Vysoká konc. Cu v amyloidných plakoch, ↑ Zn  v neokortexe a hippokampe

 Nekontrolovaná akumulácia Zn vedie k OS a k cytotoxicite



OXIDAČNÝ STRES V ACH

VR

Štiepenie reťazcov DNA, 
sieťovanie proteínov s DNA, 
modifikácia dusík. báz

LIPIDY

PROTEÍNY

DNA

 Peroxidácia membránových 

fosfolipidov mozgu -

zložené z PUFA

 nerovnováha iónov a 

narušený metabolizmus

Oxidácia proteínov mozgu 

↓glutamínsyntetázy, ↓CK

↑excitotoxicita, 

↓energ.metabolizmus



Parkinsonova choroba

 2. najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie po ACH u ľudí po 50tke

 progresívne neurodegeneratívne ochorenie CNS

 odumieranie dopaminergných neurónov v obl. mozgu substantia nigra, 

ktoré kontrolujú pohyb

 dopamín – neurotransmiter – prenos informácie do obl. mozgu 

zodpovednej za pohyb

Dopamín



 Patogenéza PCH:

mitochondriálna dysfunkcia

Oxidačný stres

zápal

chybná manipulácia s proteínmi

Parkinsonova choroba

 Neexistuje žiadna liečba ochorenia a existuje len symptomatická 

úľava

- lieky zvyšujúce hladiny dopamínu (inhibítory MAO-B)

 Symptómy: trasenie rúk

stuhnutosť končatín

narušená rovnováha

ťažkosti pri chôdzi



Parkinsonova choroba a oxidačný stres

 substantia nigra u pacientov s PCH - ↑ konc. oxidovaných lipidov (1), 

proteínov a DNA (2)

1.Bosco DA et al. Nat Chem Biol. 2006;2:249–253. 

2. Nakabeppu Y et al. J Neurosci Res. 2007;85:919–934. 

 zvýšená konc. Fe v dopaminergných neurónoch (3)

 znížená konc. antioxidantov, hlavne glutatiónu (4) v dopaminergných neurónoch

Fentonova reakcia

3. Halliwell B. J Neurochem. 1992;59:1609–1623

4. Zeevalk et al. Biomed Pharmacother. 2008;62:236–249



Parkinsonova choroba a oxidačný stres

 metabolizmus dopamínu (DA) prispieva k OS        modifikácia 

vnútrobunkových molekúl

 mitochondriová dysfunkcia          zvýšenie tvorby ROS         smrť buniek  

 aktivované mikrogliové bunky produkujú NO a O2
.- počas neurozápalovej

odpovede 

 redukcia OS – terapeutická stratégia

-2e-

-2H+



Parkinsonova choroba

• fajčenie tabaku sa spája s výrazne nižším počtom výskytu PCH

Allam et al. (2004). Behavioural Neurology. 15 (3–4): 65–71.. 

• aj pasívne fajčenie sa spája s výrazne nižším počtom výskytu PCH

Nielson et al. (2012). Movement Disorders. 27(2):293-6.

• neuroprotektívna zložka tabaku – pravdepodobne nikotín

Quik M (2004). Trends in Neurosciences. 27 (9): 561–8.

• paprika (kápia)  - bohatý zdroj nikotínu



Mechanizmus účinku nikotínu u PCH

 Nikotín - inhibítor MAO-B (monoaminooxidázy-B) – enzým, ktorý metabolizuje 

dopamín

 Pacienti s PCH – nízke hladiny dopamínu

Prežívanie dopamínových neurónov

Prevencia PCH, alebo redukcia symptómov



Oxidačný stres – črta neurodegeneratívnych ochorení 

Dysfunkcia neuronálnych buniek a smrť buniek

Patogenéza progresívnych neurodegener. porúch (ACH, PCH...)

Neuroprotektívne antioxidanty - sľubný prístup k spomaleniu progresie 

ochorení a obmedzeniu straty neuronálnych buniek 

ANTIOXIDAČNÁ TERAPIA 

NEURODEGENERAČNÝCH OCHORENÍ



Neurodegener. ochorenia a konzumácia 

kávy

 Káva – biologicky aktívne zlúčeniny – polyfenoly, 

kofeín, fytoestrogény, diterpény...

 Nepriama závislosť medzi celoživotnou spotrebou 

kávy a rizikom rozvoja ACH1 and PCH2

1. Maia L & de Mendonça A. (2002) Eur J Neurol, 9:377-82.

2. Qi H. et al. (2014) Geriatr Gerontol Int, (2):430-9.

 Silnejší účinok u žien ako u mužov3



ANTIOXIDAČNÁ TERAPIA 

NEURODEGENERAČNÝCH OCHORENÍ

• Hoci pôvodné výsledky účinnosti antioxidantov v štúdiách na zvieratách boli 

sľubné, väčšina klinických štúdií na ľuďoch preukázala negatívne výsledky z 

hľadiska ich účinnosti pri neurodegeneratívnych ochoreniach.

• Príčiny neúspechov:

 pomalá kinetika progresie ochorenia

 potreba dosiahnuť účinnú permeáciu hematoencefalickej bariéry

 potreba znížiť vysoké koncentrácie antioxidantov, ktoré sa vyžadujú v 

bunkových a zvieracích modeloch. systémoch



Možné dôvody nízkej účinnosti AOX v 

liečbe neurodegeneratívnych ochorení

 Oxidačný stres nemusí byť primárna príčina, ktorá prispieva k 

patofyziológii NDO (neurodegener. ochorení)

 Zápal môže prispievať k patogenéze NDO

- AOX spolu s protizápalovými liekmi by sa mali použiť

 Jeden AOX nemusí stačiť na potlačenie ox. poškodenia, OS je 

modulovaný komplexným systémom endogénnych a exogénnych AOX.

 Čas a dĺžka podávania AOX nie je optimálne v klin. štúdiách 

- AOX sa podávajú počas NDO, môžu mať však profylakt. funkciu

- treba ich skúsiť podávať pred vypuknutím symptómov ochorenia

 Inter-individuálne rozdiely v hladinách endogénnych AOX



ZÁVERY

 Úloha OS v patogenéze NDO bola preukázaná v mnohých klinických 

štúdiách

 Účinnosť AOX terapie u ľudí je stále kontroverzná

 Neexistuje efektívna metóda merania OS v mozgu

 Periférne biomarkery nemusia odrážať OS v mozgu

 Mali by sa nájsť nové biomarkery odrážajúce OS v mozgu a nájsť 

presné terapeutické ciele v liečbe NDO


