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Abstrakt  

Aminokyselinový neuropřenašeč glycin, který zprostředkuje inhibiční přenos a reguluje 

excitační signalizaci, působí v mnoha oblastech centrální nervové soustavy. Jedná se zvláště o míchu a 

mozkový kmen, kde glycin aktivuje presynaptické a postsynaptické Gly receptory (GlyR). V ostatních 

oblastech mozku je glycin uvolňován v oblasti výskytu NMDA receptorů (NMDAR), které aktivuje 

spolu s excitačním neuropřenašečem glutamátem. Vazba glycinu vede k otevření kanálu těchto 

ionotropních receptorů a tím i ke změně elektrochemických vlastností membrány jako jsou propustnost 

pro Ca2+ ionty, membránový potenciál a vstupní odpor. Exprese jednotlivých podjednotek NMDAR a 

GlyR je místně i časově specifická, což umožňuje různé odpovědi na přítomnost glycinu v synaptické 

štěrbině a jejím okolí. Koncentraci glycinu pak v synaptické štěrbině a glycinergních zakončeních 

kontrolují především glycinové transportéry (GLYT), které se vyskytují ve dvou funkčně odlišných 

typech. Porušení rovnováhy a signálních mechanismů glycinu může vést k závažným onemocněním 

jako je hyperekplexie, která může být způsobena mutacemi v glycinových receptorech a transportérech. 

Ovlivnění extracelulární koncentrace glycinu prostřednictvím regulace GLYT by mohlo přispět k léčbě 

některých příznaků schizofrenie, které jsou způsobeny dysfunkcí NMDAR.  

 

Klíčová slova: glycin, glycinergní synapse, Gly receptor, GLYT, NMDA receptor, schizofrenie, 

hyperekplexie 

  



 
 

Abstract 

The amino acid neurotransmitter glycine, which mediates the inhibitory transmission and 

regulates the excitatory signalization, is found in many regions of the central nervous system. It is 

produced especially the spinal cord and the brainstem, where glycine activates the presynaptic and 

postsynaptic Gly receptors (GlyR). In other regions of the brain, glycine is released in the area of 

occurrence of NMDA receptors (NMDAR), which it activates together with the excitatory 

neurotransmitter glutamate. The binding of the glycine leads to the opening of the channel of these 

ionotropic receptors and thus also to a change in the electrochemical properties of the membrane, such 

as permeability for Ca2+ ions, membrane potential and shunting. The expression of different subunits 

of NMDAR and GlyR is specific in terms of location and time, which enables various responses to the 

presence of glycine in the synaptic cleft and its surroundings. The concentration of glycine in synaptic 

cleft and glycinergic terminals is controlled especially by glycine transporters (GLYT), that are found 

in two functionally different types. The destabilisation of the equilibrium and signal mechanisms of 

glycine may lead to serious diseases such as hyperekplexia that can be caused by mutations in the glycine 

receptors and transporters. The control of extracellular concentration of glycine by the means of GLYT 

regulation could lead to successful treatment of the schizophrenia symptoms, caused by the dysfunction 

of NMDAR. 

 

Key words: glycine, glycinergic synapses, Gly receptor, GLYT, NMDA receptor, 

schizophrenia, hyperekplexia 
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1 Úvod 

Glycin se nejen řadí mezi 20 základních aminokyselin, ale slouží také jako neuropřenašeč. 

Zvláště významnou roli hraje v inhibičním synaptickém přenosu v míše a mozkovém kmeni 

obratlovců *1. Tomu napovídá i vyšší koncentrace glycinu v této oblasti (6 µmol/g) *2. 

Po vyplavení z váčků uložených v presynaptickém zakončení dochází k vazbě glycinu na 

glycinové receptory (GlyR) nacházející se na postsynaptické membráně, které jsou propustné pro 

chloridové ionty, a svou vazbou je aktivuje *3. V prenatálním stádiu tato aktivace vede k depolarizaci 

membrány. V průběhu vývoje pak dochází ke snížení intracelulární koncentrace Cl- a u dospělých 

jedinců aktivace GlyR vede k tvorbě inhibičních postsynaptických potenciálů, snížení vstupního odporu 

(shunting) a hyperpolarizaci membrány. Glycin se však váže i na glutamátové NMDA (N-methyl-D-

aspartate) receptory a svou vazbou zvyšuje frekvenci otevřeného stavu kanálu 4 a tím přispívá k 

depolarizaci membrány. 

Na samotných neuronech, ale také na gliových buňkách v těsné blízkosti synaptické štěrbiny se 

nacházejí glycinové přenašeče (GLYT), které kontrolují koncentraci glycinu ve štěrbině *5. Transport 

glycinu do synaptických váčků terminálního zakončení zajišťuje VIAAT (vesicular inhibitory 

aminoacid transporter) přenašeč, který slouží také k transportu GABA (γ-aminomáselná kyselina) 6.  

Úloha glycinu při aktivaci NMDA receptorů je momentálně velmi studovaná, neboť se ukazuje, 

že by mohla hrát roli v léčbě schizofrenie. Jako velmi perspektivní se ukazují být léčiva na bázi 

inhibitorů GLYT1 transportérů. 
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2 Syntéza a degradace glycinu 

Glycin prochází relativně špatně hematoencefalickou bariérou (0,03-0,15 μmol/g/h) a tak je 

převážně v mozku syntetizován de novo 7. Jak již bylo zmíněno v úvodu, nejvyšší koncentrace glycinu 

se nalézá v míše a převyšuje koncentraci v mozečku a koncovém mozku více jak čtyřnásobně *2. Avšak 

bylo zjištěno, že samotná aktivita enzymů syntetizujících glycin se v jednotlivých částech mozku 

výrazně neliší 7. Pro udržení rozdílů v koncentraci glycinu v jednotlivých oblastech CNS je důležitá 

degradace. Ta dosahuje výrazně vyšších hodnot například v telencefalonu v porovnání s míchou 8. 

V centrálním nervovém systému potkana byly detekovány enzymy dvou cest syntézy glycinu. 

První nezahrnuje fosforylaci a glycin je syntetizován přes intermediáty glykolaldehyd, glykolát a 

glyoxylát *2. Avšak Shank a kolektiv , kteří studovali syntézu glycinu za použití radioaktivně značené 

glukózy, detekovali jen minimální aktivitu této dráhy 9. V CNS hraje naprosto dominantní roli při 

zvyšování koncentrace glycinu druhá detekovaná dráha. 

 

Obrázek 1: Schéma cest syntézy glycinu. Pravá strana schématu popisuje cestu jdoucí přes 
glyoxylát a tedy v CNS cestu minoritní. V centrální oblasti se nachází serin, který je hlavním 
prekurzorem glycinu v CNS *2. 

Tato dráha vede k serinu jako poslednímu intermediátu. Serin je následně konvertován 

enzymem serinhydroxymetyltransferázou (SHMT) na glycin 7. Tento enzym tvoří tetramer (o 

molekulové hmotnosti cca 210 kDa) a izoforma nacházející se v CNS je lokalizována v mitochondriích 

10,11. 

Degradace glycinu je úzce spojená s posledně jmenovaným enzymem. Neboť SHMT může 

fungovat i v reverzním směru a přeměňovat glycin na serin. K tomu využívá THF (tetrahydrofolát) jako 

donor CH2 skupiny *12. Avšak naprosto zásadním enzymem degradujícím glycin je GDC (glycin 

dekarboxylázový komplex) 13. Tento proteinový komplex se nalézá v mitochondriích a skládá se ze čtyř 

různých enzymů: P, H, T a L 14. P protein funguje jako dimer a po navázání glycinu způsobuje jeho 
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dekarboxylaci 15. Zbylý metylamin se váže na lipoovou kyselinu na proteinu H. Tento protein slouží 

jako jakýsi podavač mezi ostatními třemi enzymy *12,16. Metylamin je předán T proteinu, který zajišťuje 

deaminaci a předání CH2 skupiny na solubilní tetrahydrofolát. THF může přenést CH2 skupinu SHMT 

a tak propojit syntézu serinu a degradaci glycinu 17. Poté již jen L protein zpět oxiduje rameno lipoové 

kyseliny za pomoci NAD+ a cyklus se může opakovat 16. 

 

Obrázek 2: Schéma reakcí probíhajících v GDC komplexu a znázornění propojení přes 
tetrahydrofolát s SHMT. Glycin vstupuje na úrovni P proteinu, kde je dekarboxylován. Také je 
zde znázorněno pohyblivé raménko lipoové kyseliny proteinu H *12. 

K samotné degradaci glycinu dochází zřejmě pouze v gliových buňkách, protože jen v gliích 

byl detekován GDC komplex. SHMT se nalézá také v neuronech, ale jeho funkce je relativně úzce 

spojena s GDC 11,18. Nejvyšší koncentrace GDC byla zaznamenána v mozečku a  hipokampu, nejnižší 

pak v mozkovém kmeni a míše. To podporuje hypotézu, že za rozdílné koncentrace glycinu v CNS 

zodpovídá míra degradace (a ne rozdíl v syntéze). 

Glycin v CNS je samozřejmě také využíván pro syntézu lipidů a proteinů, ale koncentrace 

volného glycinu je pod přísnou kontrolou. Pokud byli dospělí potkani krmeni potravou chudou na 

proteiny (8 %) a bez metioninu, nedošlo k snížení hladiny glycinu v CNS 19. U mladých potkanů již 

k poklesu docházelo. To je zřejmě způsobeno vyššími nároky vyvíjejícího se mozku na lipogenezi a 

zvláště na syntézu proteinů. Při porovnání 14 dní starých a dospělých potkanů dochází k dvojnásobnému 

poklesu využití glycinu pro lipogenezi a více jak desetinásobnému poklesu pro proteogenezi 13. 

Tedy pro syntézu, ale také degradaci, je klíčový enzym SHMT a komplex GDC, které jsou 

v CNS obratlovců lokalizovány v mitochondriích a jejich aktivita je propojena skrze solubilní 

(rozpustný) THF. Degradace pak probíhá zvláště v astrocytech. 
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3 Glycinové receptory 

Glycinové receptory (GlyR) patří mezi iontové kanály zprostředkující rychlý synaptický přenos. 

Hrají důležitou roli v glycinergním synaptickém přenosu. Tyto receptory tvoří kanál propustný pro 

chloridové ionty *3 a způsobují na postsynaptické membráně prenatálně depolarizaci a postnatálně 

hyperpolarizaci *20. Tento přechod je způsoben snížením koncentrace chloridových iontů uvnitř buňky, 

což zapříčiňuje změnu směru toku Cl- (postnatálně tok směřuje dovnitř buňky). Toto snížení a udržování 

nízké intracelulární koncentrace chloridových iontů zajišťuje KCC2 přenašeč 21. GlyR jsou nejvýrazněji 

zastoupeny v mozkovém kmeni a míše obratlovců (zvláště savců) a jsou specificky antagonizovány 

strychninem 22. 

GlyR patří do Cys-loop rodiny receptorů spolu s nikotinovým acetylcholinovým receptorem 

(nACh), serotoninovým (5-HT3) a γ-aminomáselným (GABAA) receptorem. Receptor je tvořen pěti 

podjednotkami, z nichž každá má 4 transmembránové domény *23. 

3.1 Typy glycinových receptorů a jejich lokalizace 

Již Pfeiffer et al. detekovali dva typy podjednotek, které byly součástí GlyR. Tyto podjednotky 

byly nazvány α1 (molekulární hmotnost dosahovala 48 kDa) a β (o hmotnosti 58 kDa) 24. Později byly 

nalezeny ještě tři typy α podjednotek, které nyní značíme α2 – α4 25,26 *27. 

Glycinové receptory mohou být jak homomerní (receptory složené pouze z jednoho typu α  

podjednotky), tak heteromerní (složené z α i β podjednotek) *27,28. Receptor složený pouze z beta 

podjednotek není schopen tvořit funkční kanál 29. Jednotlivé varianty receptorů se liší svými 

charakteristikami – citlivostí k agonistům i k antagonistům, kinetikou a vodivostí *27. 

Alfa1 homomerní receptor je vůči α1β relativně minoritním typem. Jeho vodivost (88-92 pS) je 

vyšší než vodivost heteromeru, neboť β podjednotka snižuje vodivost kanálu 29. Tento typ receptoru byl 

například detekován na presynaptické membráně Heldova kalichu, v synapsi sluchového jádra 

mozkového kmene dospělého potkana 30, kde se jednotlivé GlyRs vyskytují přednostně v blízkosti 

glycinergních zakončení 31. Naopak nebyla prokázána jeho lokalizace na tělech neuronů 32. 

Naproti tomu alfa1β heteromer se nachází v mnoha oblastech CNS – jako je sítnice 33, mozkový 

kmen 34 nebo mícha 35 – a má klíčovou roli v přenosu signálu na chemické synapsi. Tento heteromerní 

GlyR má vodivost 44 pS 29 a je lokalizován zvláště na postsynaptické membráně, kde tvoří klastry 

pravděpodobně díky interakci β podjednotky s proteinem gefyrinem 32,36.  

K expresi alfa2 podjednotky dochází již v prenatálních stádiích 37, kdy tvoří homomerní GlyR 

o vodivosti cca 110 pS 29,38. Byla prokázána role α2 GlyR ve vývoji tyčinek sítnice 39, kdy inaktivace 

receptoru strychninem nebo snížení exprese α2 vedla k snížení počtu tyčinek. Naproti tomu delece α2 

GlyR nevedla k zjistitelným morfologickým změnám v mozkové kůře, přestože u nedeletovaných 

jedinců byla zaznamenána aktivita těchto receptorů v dané oblasti 40.  



5 
 

Heteropentamer α2β je zřejmě méně zastoupeným typem receptoru, ale byl zjištěn jeho výskyt 

v IPL (inner plexyform layer) sítnice myši, kde dokáže kompenzovat snížení exprese α3β GlyR 33, ale 

také ve specifických amakrinních buňkách potkanů, kde díky své odlišné kinetice mění integraci vstupů 

a zvyšuje tak specifitu předávané informace 41. 

Také α3 tvoří heteromerní receptor s β podjednotkou. Tento GlyR se nachází v hipokampu *27, 

v dorzálních rozích míšních 26 a zvláště v sítnici, kde v IPL tvoří až 50 % všech glycinových receptorů 33. 

Receptory obsahující α3 se od zbylých typů liší nižší afinitou ke glycinu 42, ale také k taurinu 26. Vodivost 

kanálu je podobná ostatním heteropentamerům (48 pS) 29. Funkce α3β receptoru, který se nachází 

v dorzálních rozích míšních, je regulována PKA (protein kináza A). Ta je aktivována mediátorem 

zánětlivé bolesti: prostaglandinem PGE2. Následně fosforyluje α3β receptor a inhibuje jej. Tato inhibice 

vede k rozvoji projevů periferního zánětu 43. 

Byla objevena i nová sestřihová varianta β podjednotky (bez exonu 7), která je exprimována 

v játrech, srdci, ale i v CNS. Tato podjednotka je také schopna tvořit funkční heteromerní receptory, 

které se nachází zvláště na gliových buňkách 44. 

ORFs (open reading frame) jednotlivých podjednotek se odlišují svou lokalizací v genomu. 

Zatímco jak myší, tak lidské geny pro podjednotky α1 a α3 jsou lokalizovány na autozomech, geny pro 

α2 a α4 se nacházejí na X chromozomu 25,45,46. Gen kódující β podjednotku se nachází u člověka na 

čtvrtém chromozomu a u myši na chromozomu třetím 47. 

3.2 Zastoupení receptorů během vývoje CNS 

Během vývoje CNS dochází ke změně v expresi jednotlivých typů podjednotek. U potkanů bylo 

zjištěno, že v prvních dnech po narození převládají α2 GlyR a teprve během prvních dvou týdnů dochází 

k zvyšování exprese α1 podjednotky 48. Podrobnou imunohistochemickou studii tohoto jevu provedli 

Friauf et al. ve sluchových jádrech mozkového kmene potkana. 21. den po narození odpovídalo 

rozmístění GlyR s α1 podjednotkou dospělému jedinci, ale jednotlivá jádra se významně lišila 

v rychlosti vývoje do tohoto stavu. Například v SPN (superior paraolivary nucleus) bylo možné 

detekovat α1 podjednotku již v den narození, naproti tomu v IC (inferior colliculus) až 8. den. Glycinové 

receptory jsou zprvu neuspořádaně rozmístěné a k tvorbě klastrů dochází až v pozdějších fázích 

vývoje 34. 

Také u α3 dochází k zvýšení exprese až po narození, ale tento trend je relativně pomalejší, 

protože maximální exprese dosahuje v některých oblastech až 40. den po narození (zjišťováno u 

potkana) 49. 

Během vývoje však dochází nejen k výměně podjednotek v GlyR, ale také ke změně poměru 

glycinových receptorů vůči jiným typům membránových receptorů. Tento jev byl pozorován ve 

sluchovém jádře mozkového kmene potkana. Synapse tvořené presynaptickým zakončením (Heldův 

kalich) a principálním glycinergním neuronem obsahují jak GABA, tak glycinové receptory. Ovšem 
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během vývoje (rozdíl sledován mezi 5–7 denními a 12–13 denními potkany) se výrazně zvyšuje 

zastoupení GlyR na úkor ionotropních GABAA 30. 

Ze všech potenciálně možných variant GlyR mají jen některé fyziologický význam. 

Nejvýznamnějšími a také nejhojněji zastoupenými jsou homomerní α2 receptor v prenatálním a brzkém 

postnatálním období a také homomerní α1 a heteromerní α1β receptor v dospělosti. 

 

 

Obrázek 3: Graf obsahující rychlost vývoje jednotlivých sluchových jader mozkového kmene 
(exprese α1GlyR). Bílá barva – bez detekce α1podjednotky. Světle šedá – slabý signál α1 
podjednotky rozeznatelný na tělech a dendritech neuronů. Tmavě šedá – již dochází k tvorbě 
receptorových klastrů. Černá – rozmístění a míra exprese odpovídá dospělému jedinci 34. 

3.3 Molekulární struktura 

Receptory z Cys-loop rodiny tvoří pentamery a jejich základní stavba je velmi konzervativní *23. 

Nejprostudovanějším receptorem této rodiny je nAChR, a tak byly základní charakteristiky popsány 

právě na tomto oligomeru. Každá podjednotka se skládá ze čtyř transmembránových segmentů (TM1-

TM4), kde vždy TM2 tvoří kanál a zbylé segmenty tvoří ochranný kruh okolo něj 50. Mezi segmenty 

TM3–TM4 se nachází velká intracelulární doména, která je přístupná modifikacím. N-konec 

podjednotky tvoří velkou extracelulární doménu, kde dochází k vazbě glycinu 51.  

TM2 tvořící stěnu kanálu a zajišťující otevírání a zavírání brány je relativně hodně vzdálen od 

domény vázající glycin. Pomocí specifických cysteinových mutací bylo zjištěno, že aminokyseliny 

TM2–TM3 smyčky (mezi které patří R271, A272 atd.) mění polohu v závislosti na stavu kanálu a tedy 

se zřejmě účastní přenosu signálu mezi vazebnou doménou pro ligand a TM2 helixem 52. 
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Aminokyselinové skupiny v samotném TM2 pak zodpovídají za velikost vodivosti kanálu. U 

heteromerního receptoru dochází k poklesu vodivosti, což způsobují odlišné aminokyselinové zbytky β 

podjednotky – jmenovitě pak glutamát 290 a 297 29. β podjednotka dále zodpovídá za vazbu gefyrinu. 

Gefyrin (intracelulární protein o molekulové hmotnosti 93 kDa 53) se váže nejen na β 

podjednotku, ale interaguje také s buněčným cytoskeletem. Za použití alkaloidů depolymerizujících 

cytoskeletární síť bylo prokázáno, že gefyrin kotví glycinový receptor jak přes mikrotubuly, tak přes 

mikrofilamenta 54. Díky této specifické funkci gefyrinu dochází k přesné lokalizaci GlyR na 

postsynaptické membráně a k tvorbě klastrů. β podjednotka se váže na gefyrin pomocí TM3–TM4 

intracelulární smyčky. Naprosto klíčovou roli hrají rezidua 361–378, které jsou nezbytné pro vznik této 

vazby 55. 

 

Obrázek 4: Obrázek zobrazuje model AcCh homomerního pentameru tvořeného podjednotkami 
značenými A-E. Také jsou zde vyznačena vazebná místa pro acetylcholin. Samotný receptor má 
výšku 62 Ä, šířku 80Ä a šířku kanálu 18 Ä 51. 

Velmi důležitou otázkou týkající se molekulární struktury je poměr α a β podjednotek tvořících 

heteromerní receptor. Ovšem v odpovědi na tuto otázku nepanuje jednoznačná shoda. Durisic et al. 

pomocí jednotlivých fluorescenčních záblesků odvodili poměr podjednotek (zjišťováno pro α1) 

3α:2β 28. Naproti tomu Grudzinska et al. odvodili poměr 2α:3β 56. V práci Kuhse et al. dále ukázali, že 

za tento poměr odpovídá extracelulární N konec jednotlivých podjednotek 57. 

Glycinový receptor tedy tvoří pentamer, kde každá podjednotka přispívá svým TM2 segmentem 

k sestavení kanálu. U heteromerních receptorů dochází k tvorbě klastrů díky interakci β podjednotky 

s gefyrinem vážícím se na cytoskelet. Podle nedávných studií se zdá, že poměr takového heteromeru je 

spíše 3α:2β. 
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3.4 Významné ligandy glycinových receptorů 

Glycinové receptory lze aktivovat i inhibovat mnoha různými sloučeninami. Jednotlivé typy 

receptorů se však liší svou afinitou k těmto látkám. Nejvýznamnějším agonistou GlyR je samotný 

glycin. EC50 jednotlivých receptorů se pohybuje v rozmezí 30–90 µmol/l, výjimku tvoří oligomery 

obsahující α3 podjednotku, zde je afinita ke glycinu snížena (EC50 přesahuje 200 µmol/l) 42. V řezech 

potkana byl objeven receptor α3β, ale s mutací α3P185L . Tento receptor má naopak výrazně vyšší 

afinitu ke glycinu (EC50 = 5 µmol/l) 58. 

 Maximální proud Imax vyvolaný vazbou glycinu je až dvojnásobně vyšší u receptoru složeného 

z α2 podjednotek vůči α1 GlyR 49. 

Dalšími významnými agonisty, kteří po navázání na extracelulární stranu receptoru způsobují 

otevření kanálu pro chloridové ionty, jsou taurin a β-alanin. Také zde je možné pozorovat odlišnost 

odpovědi na dané látky. U receptorů tvořených α1 podjednotkami je maximální proud vyvolaný vazbou 

β-alaninu a taurinu výrazně vyšší než u α2 receptoru (cca 3 krát). Za tuto odlišnost v Imax zodpovídají 

aminokyseliny Ile111 a Ala212 49. Odpověď na vazbu β-alaninu na α3 GlyR je podobná té naměřené 

pro α1 (EC50 = 7 mM), avšak proudová odpověď vyvolaná vazbou taurinu je natolik slabá, že nelze 

stanovit EC50 26. 

Již dlouho známým specifickým kompetitivním inhibitorem glycinových receptorů je strychnin. 

Zde je IC50 při aplikaci strychninu spolu s glycinem srovnatelné pro receptory obsahující α1, α2 i α3 a 

to přibližně 30–50 nM 24,26. Avšak při aplikaci taurinu nebo β-alaninu spolu se strychninem lze pozorovat 

odlišnost mezi GlyR. U α1 receptorů odpovídá IC50 pro strychnin tomu, které bylo naměřeno při aplikaci 

spolu s glycinem. Avšak u α2 pentameru (tedy u receptoru typického pro neonatální stádia) bylo IC50 

při aplikaci β-alaninu zvýšeno na 145 nM a pro taurin dokonce až na 1200 nM. Zdá se tedy, že u 

neonatálního receptoru se váže taurin na jiné vazebné místo než strychnin (na rozdíl od α1 GlyR). Za 

tuto odlišnost nese odpovědnost N koncová extracelulární doména α2 podjednotky 49. 

 

Obrázek 5: Ligandy glycinového receptoru: A – chemická struktura agonistů glycinu, β-alaninu 
a taurinu. B – chemická struktura antagonisty strychninu *59. 
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Podobný jev lze pozorovat u dalšího agonisty: antihelmintika ivermektinu. Proud vyvolaný 

vazbou ivermektinu je také výrazně méně inhibován strychninem, což bylo zjištěno pro α1 homomer i 

heteromer, ale ivermektin slouží jako agonista i u α2 a α3 receptorů *27. Ivermektin má také jiné vazebné 

místo než glycin a při vysokých koncentracích aktivuje kanál ireverzibilně 60.  

Dalšími inhibitory jsou například pikrotoxin, který je směsí pikrotinu a pikrotoxininu (samotný 

pikrotin je specifický pouze pro α1 podjednotku) 42 nebo ionty zinku 61, které ale v nižší koncentraci 

naopak receptor potencují. 

Důležitými regulátory receptorové odpovědi jsou alkoholy, mezi které patří etanol, jehož účinky 

byly doloženy dávno před objevením molekulární podstaty působení *62. Alkoholy potencují proudovou 

odpověď při aplikaci spolu s agonistou (glycinem) a jejich působení se zesiluje v řadě od etanolu po 

dekanol 63. Receptor tvoří kapsu, do které se váže etanol. V této kapse hrají zásadní roli aminokyseliny 

v pozicích 52 a 267. Serin 267 zodpovídá za samotnou vazbu a potenciaci etanolem (dokonce náhrada 

serinu za cystein vede k inhibičním účinkům etanolu), naproti tomu alanin 52 na druhé extracelulární 

smyčce zprostředkovává přenos informace o navázání alkoholu (zjišťováno pro α1) 63.  

Ovšem tato zjištění pro receptor obsahující α1 podjednotku neplatí pro α2 GlyR. Zde je 

potenciace etanolem signifikantně nižší – například při 100mM koncentraci je zesílena odpověď o 66 % 

u α1 pentameru, u α2 je pak potenciace pouze 45% 64. Při použití nižší než 50mM koncentrace etanolu 

nebyla detekována žádná potenciace α2 homomeru (tento trend byl pozorován na vyvíjejících se 

hypoglosálních motoneuronech potkana s neonatální expresí α2 a juvenilní α1) 65. Odlišnost těchto 

receptorů je způsobena aminokyselinou v pozici 52, neboť na místo alaninu se u α2 řetězce nachází 

treonin. Pokud byla tato pozice u α1 podjednotky mutována – A52S – podobala se její potenciace 

etanolem α2 podjednotce. Tato mutace dokonce pozměnila EC50 pro glycin. Reziduum v pozici 52 je 

tedy důležité i pro aktivaci receptoru glycinem 64. 

4 NMDA receptory 

NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptory (MNDAR) patří do skupiny glutamátových 

receptorů, mezi které se dále řadí ionotropní kainátové a AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid) receptory, ale také metabotropní glutamátové receptory *66. NMDAR tvoří 

ligandem aktivovatelný kanál propustný pro draselné, sodné a vápenaté ionty, jejichž průchod 

membránou vyvolává excitační postsynaptické potenciály 67. Aktivita těchto receptorů hraje důležitou 

roli v synaptické plasticitě, která je nezbytná pro tvorbu paměti a schopnost učení. Změny ve funkci 

NMDAR mohou být jednou z příčin onemocnění jako jsou například schizofrenie, Huntingtonova 

choroba, chronická bolest anebo deprese *66. 
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4.1 Funkce NMDAR 

NMDAR tvoří kanál, který je prostupný pro K+, Na+ a Ca2+. Extracelulární koncentrace sodných 

iontů se pohybuje okolo 150 mM, ale koncentrace Ca2+ je výrazně nižší (jen okolo 1–1,5 mM). Přesto 

však vodivost pro vápenaté ionty hraje důležitou roli, neboť kanál je cca 10 krát propustnější pro Ca2+ 

než Na+ 68. 

Hlavním agonistou vážícím se na receptor je L-glutamát. Jeho koncentrace je přísně hlídána a 

v glutamatergní synapsi se pohybuje okolo 25 nM (měřeno v hipokampu) 69. L-glutamát se stejně jako 

další agonisté (aspartát, cysteová kyselina, homocysteová kyselina ad.) váže na NR2 podjednotku 70. Za 

specifitu vazby odpovídá S1 i S2 oblast této podjednotky. Naproti tomu na NR1 se nachází GMS 

(glycine modulatory site), tedy vazebné místo pro koagonisty, mezi které se řadí zvláště D-serin a 

glycin 71. Pro správnou funkci receptoru je vyžadováno navázání agonistů na obě vazebná místa 72. 

Většinou se jedná o glutamát spolu s glycinem nebo D-serinem. Při nulové koncentraci glycinu se 

zvyšuje EC50 pro L-glutamát více jak 200 krát. U jiných agonistů již není možné aktivovat receptor 

vůbec 73. 

Důležitou vlastností receptoru je závislost jeho aktivity na membránovém potenciálu. Při 

konstantní koncentraci agonisty je proud procházející kanálem vyšší, pokud je již membrána 

depolarizována. Za tento efekt nesou odpovědnost hořečnaté ionty, které blokují kanál NMDAR při 

nízkých hodnotách membránového potenciálu 74. Mg2+ blokuje kanál jak z extracelulární, tak 

z intracelulární strany. Zdá se však, že se pokaždé váže na jiné vazebné místo 75. 

Za tuto blokaci, ale zároveň za propustnost pro Ca2+ zodpovídají asparaginy na TM2 segmentu 

(tedy na smyčce, která prochází membránou jen částečně) 76. Pokud byly substituovány tyto 

aminokyseliny za glutamin na NR1 podjednotce, snížila se propustnost pro Ca2+ i blokace Mg2+. Pokud 

bylo totéž provedeno u NR2 podjednotky, byla zasažena signifikantně pouze blokace Mg2+ 76. 

Charakteristika vlastností a funkce NMDA receptoru je relativně složitá, protože jeho aktivace 

je ovlivňována více faktory, mezi které patří senzitivita k membránovému potenciálu, vazba dvou 

odlišných koagonistů (glutamát, glycin), ale také inhibice antagonisty. Mezi známé antagonisty patří 

například 2-amino-5-fosfonovalerát, N-acetylaspartylglutamát nebo kynurenin 77–79. 

4.2 Struktura a složení NMDAR 

NMDA receptor tvoří heterotetramer obsahující zpravidla dva typy podjednotek: NR1 a 

NR2 *80. Tyto podjednotky pracují jako dva funkční dimery složené vždy z jedné NR1 a jedné NR2 72. 

Je znám pouze jeden gen kódující NR1 podjednotku (u myši značena ζ1), který se však nachází v osmi 

různých sestřihových variantách. U variant 2a, 3a, 4a dochází k vystřižení exonů v blízkosti C-konce, 

naproti tomu varianty 1b, 2b, 3b a 4b mají vložený exon v blízkosti N-konce (porovnáváno s 1a 

variantou, která je zároveň nejběžnější) *81.  



11 
 

U NR2 (jinak také ε podjednotka) jsou známy 4 různé geny kódující funkčně odlišné varianty 

proteinu 82. Varianta NR2A tvoří spolu s NR1 receptor o vysoké vodivosti 83 a nachází se v mnoha 

oblastech CNS včetně mozkového kmene, hipokampu nebo dorzálních rohů míšních 84. Naproti tomu 

NR2B je lokalizována zvláště v koncovém mozku 85. V této oblasti mozku potkana byly objeveny 

receptory obsahující zároveň NR2A a NR2B, což ještě zvyšuje složitost a komplexitu systému 86. NR2C 

se přednostně vyskytuje v mozečku (kde je zároveň velmi nízká exprese NR2A) a od zbylých 

podjednotek se odlišuje necitlivostí k modulaci 12-O-tetradekanoylforbol 13-acetátem 85. Poslední gen 

kóduje dvě sestřihové varianty NR2D1 a NR2D2 82, je exprimován zvláště ve středním mozku 87 a 

vykazuje nízkou citlivost ke kompetitivním inhibitorům 83. Receptory složené z NR1 a jedné varianty 

NR2 se také odlišují ve své potenciaci koagonistou glycinem. Nejvyšší míru potenciace vykazuje NR2D, 

naopak nejnižší NR2A 88. Za tuto odlišnost nese odpovědnost S2 oblast LBD (ligand binding domain), 

která interaguje s NR1 podjednotkou, na kterou se glycin váže. Monyer et al. dále objevili vývojovou 

podmíněnost exprese NR2 podjednotek u potkana. Zatímco NR2B/D převládá během prenatálního 

vývoje, NR2A/C se objevuje teprve po narození a maximum exprese mRNA vykazuje 20. den (naproti 

tomu NR2D již den 7.) 87. 

 

Obrázek 6: Schématické porovnání jednotlivých NR1 a NR2 podjednotek potkana s počty 
aminokyselin v řetězci. Ze schématu je patrná strukturní podobnost zvláště transmembránových 
domén a vysoká variabilita C konce *81. 

Vzácným typem NMDA receptoru je ten, který místo NR2 podjednotky obsahuje podjednotku 

NR3. Tato podjednotka se vyskytuje ve dvou známých variantách: NR3A a NR3B 89,90. Také tvoří s 

NR1 heterotetramer, ale vzniklý NMDAR se výrazně odlišuje od typu s NR2 podjednotkami. Má velmi 

nízkou afinitu ke glutamátu a k jeho aktivaci stačí glycin. Jedná se tedy spíše o zvláštní typ glycinového 

receptoru 91,92. Dále tento receptor vykazuje nízkou propustnost pro Ca2+ a není citlivý k Mg2+ a mnoha 

kompetitivním inhibitorům. Snížená propustnost pro vápenaté ionty způsobuje také nižší vodivost 

takových NMDAR. Exprese obou variant je specificky lokalizována. Zatímco NR3A se nachází 

v kortexu, NR3B byla nalezena v somatických motoneuronech mozkového kmene a míchy  89,90. In vitro 

byly vytvořeny receptory složené z NR1, NR2 a NR3 podjednotek, avšak in vivo bylo zjištěno, že 
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k tvorbě takových receptorů nedochází. Zřejmě za tuto zábranu nese částečně odpovědnost selektivní 

zadržování podjednotek v intracelulárním prostoru 93. 

Přestože jednotlivé podjednotky vykazují funkční odlišnost, základní struktura je velmi 

podobná. Každá podjednotka obsahuje dlouhý N-konec na extracelulární straně. Na tuto doménu 

navazuje LBD, která se skládá z S1 a S2 oblastí *80. Na S1 navazuje oblast transmembránová. Nejdříve 

se předpokládaly 4 transmembránové segmenty 94, ale následně se ukázalo, že původně předpokládaný 

TM2 neprochází membránou, ale pouze v ní z intracelulární strany vytváří smyčku 95. Intracelulární 

C-konec má variabilní délku, podle typu podjednotky *80.  

Tvorby kanálu se účastní transmembránové segmenty obou typů podjednotek, ale jejich 

příspěvek není symetrický. Vnitřní část kanálu je tvořena TM3 segmenty, kde převažuje příspěvek NR1. 

Naproti tomu povrchové části kanálu tvoří převážně NR2 96. Otvírání kanálu se děje zřejmě rotací a 

posunem TM3 segmentu 97. 

 

Obrázek 7: Schéma obecné podjednotky NMDAR zobrazující základní strukturní oblasti. S1 
tvoří spolu s S2 LBD, tedy oblast vazby ligandů. 

Přestože se strukturně jednotlivé podjednotky podobají, rozdíly různých NMDAR v afinitě 

k agonistům i antagonistům, vodivosti, selektivní propustnosti i lokalizaci uvnitř CNS jsou fyziologicky 

významné. Tyto odlišnosti hrají důležitou roli nejen ve vývoji centrální nervové soustavy, ale také 

v komplexitě neuronální sítě. 

4.3 Glycin a D-serin jako koagonisté NMDAR 

Jak již bylo zmíněno, D-serin a glycin se váží do GMS oblasti na NR1 podjednotce. Toto 

vazebné místo je tvořeno S1 a S2 oblastmi (tedy úsekem mezi N koncem a TM1 a extracelulární oblastí 

mezi TM3 a TM4) 71. Agonisté se váží do štěrbiny mezi těmito oblastmi a interagují s okolními 

aminokyselinami (elektrostatické interakce a vodíkové můstky). Na rozdíl od glycinu tvoří D-serin 

vodíkové můstky i přes svou hydroxylovou skupinu. Díky tomu vytlačuje z vazebného místa o jednu 

molekulu vody více než glycin a na GMS se váže pevněji 98. Zřejmě je i díky tomu ED50 (střední 

efektivní dávka) pro D-serin 3 krát až 4 krát nižší než pro glycin 99. 
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Koncentrace glycinu v mozkomíšním moku (5–10 µM), ale také D-serinu (ve frontálním laloku 

6,5 µM) převyšuje saturační koncentraci NMDAR 99,*100. Avšak koncentrace glycinu v glutamatergní 

synapsi je subsaturační 101. Pro udržování této koncentrace je pro glycin klíčový GLYT1 přenašeč, jenž 

bude popsán v kapitole o přenašečích. Další transportéry, které hrají roli v kontrole koncentrace glycinu, 

ale zvláště D-serinu, v okolí NMDAR jsou Asc-1 a SNAT typu A 102,*103. Asc-1 je exprimován pouze 

na neuronech a lze jej potencovat aplikací D-izoleucinu. Delece genu pro Asc-1 u myši vedla 

k záchvatům, třesu a brzké postnatální smrti zřejmě způsobeným vyšší koncentrací D-serinu 

v glutamatergní synapsi 104. 

GLYT1 a tedy i koagonistická role glycinu kopíruje výskyt NMDAR 105. Avšak alespoň 

v některých oblastech je zásadní role D-serinu. Nejvyšší koncentrace tohoto koagonisty byla zjištěna (u 

potkana) v koncovém mozku, hipokampu a amygdale 106. Dominantní koagonistická role D-serinu byla 

prokázána v nucleus accumbens, nucleus supraopticus hypotalamu, ale také v CA1 oblasti hipokampu. 

V posledně jmenované oblasti je role serinu vývojově podmíněna, neboť během brzkého postnatálního 

vývoje nahrazuje v glutamatergních synapsích glycin 107–109. V CA1 oblasti hipokampu bylo pozorováno 

také odlišné působení glycinu a D-serinu na NMDAR. Zatímco glycin se vázal na receptory v okolí 

synapse, D-serin byl dominantním koagonistou přímo v synapsi 110. 

V poslední době se ukazuje, že v některých oblastech hlavním koagonistou NMDA receptoru 

není glycin, ale D-serin. Tomu napovídá jeho vyšší afinita ke GMS, prokázaná dominantní 

koagonistická role v některých oblastech CNS a také přednostní působení na NMDARs lokalizované 

přímo v synapsi.  

5 Membránové GLYT1 a GLYT2 transportéry 

Membránové přenašeče GLYT1 a GLYT2 jsou transmembránové proteiny nacházející se 

v centrálním nervovém systému savců *5 a jejich hlavní funkce je regulace koncentrace glycinu 

v synaptické štěrbině. Tyto transportéry patří do rodiny SLC6 přenašečů (solute carriers) spolu 

s transportéry pro dopamin (DAT), γ-aminomáselnou kyselinu (GAT), serin (SERT) a noradrenalin 

(NET). 

5.1 Funkce a výskyt glycinových přenašečů 

Regulaci koncentrace glycinu v synaptické štěrbině zajišťují GLYT přenašeče transportem 

glycinu přes cytoplasmatickou membránu. K přenosu Gly je využívána energie gradientu Na+ a Cl- 

iontů. GLYT1 přenáší na jeden glycin dva sodné a jeden chloridový iont ve směru koncentračního 

gradientu (tedy směrem do buňky), naproti tomu GLYT2 přenáší ještě o jeden Na+ více 111. Tato 

odlišnost naznačuje různé funkce glycinových přenašečů 1 a 2 v rámci CNS.  

Zatímco GLYT2 je hlavním glycinovým transportérem v míše, mozkovém kmeni a také 

v mozečku, GLYT1 se nachází v mnoha oblastech CNS včetně diencefalonu, sítnice nebo čichového 
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bulbu 105. GLYT2 je prakticky specifický pro glycinergní synapse 112 a vyskytuje se především na 

presynaptické membráně neuronu 113.  

Výjimku tvoří glycinové přenašeče v mozečku, kde se nachází také na membráně okolních 

gliových buněk 105. Také měření a barvení struktur synaptosomu a gliosomu z míchy myši vedla 

k závěru, že se GLYT2 nachází na obou těchto strukturách 114. Lokalizace na plasmatické membráně 

presynaptického zakončení byla nicméně zjištěna vícekrát a je zásadně důležitá pro udržování vysoké 

koncentrace glycinu v zakončení 113. Zde hraje roli poměr transportovaných iontů na molekulu glycinu. 

GLYT2 na rozdíl od GLYT1 dokáže transportovat glycin proti výrazně vyššímu koncentračnímu 

gradientu a tak glycin v buňce hromadit. Podle dosavadních poznatků se zdá, že GLYT2 nedokáže 

v neuronech obrátit směr toku a transportovat glycin z buňky do extracelulárního prostoru 6.  

 

Obrázek 8: Fotografie z elektronového mikroskopu. Ax – axon, D – dendrit, T – terminální 
zakončení. A: Zde je šipkou označena lokalizace GLYT1 přenašečů. Ty se nacházejí na gliových 
buňkách obklopujících dendrity, terminální zakončení a cévní systém. B: Zde je značen GLYT2 
a lze jej nalézt přímo na neuronální membráně terminálního zakončení 105. 

GLYT1 transportuje glycin do buňky i zpět a je tedy využíván zvláště v oblasti, kde není velký 

rozdíl koncentrací glycinu mezi extracelulárním a intracelulárním prostorem. Vyskytuje se zvláště na 

gliových buňkách 105,115, protože v těchto buňkách není potřebné udržovat vysokou koncentraci glycinu. 

Zajímavé je, že jej lze detekovat také na neuronech, jako jsou amakrinní buňky sítnice 105. Také byl 

GLYT1 objeven v synaptosomech z míchy myši 114 a na presynaptické i postsynaptické membráně 

glutamatergní synapse 116. Tento typ přenašeče je zároveň klíčový pro udržování subsaturační 

koncentrace glycinu pro NMDA receptory v glutamatergních synapsích 101. Saturační koncentrace 

glycinu pro NMDA receptory je totiž relativně nízká (0,1–3 µM) vzhledem ke koncentraci 

v mozkomíšním moku (5–10 µM) *100. GLYT1 je schopen dosáhnout výrazně nižší koncentrace glycinu 
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v extracelulárním prostoru velmi rychle, což umožňuje udržovat gradient mezi koncentrací 

v mozkomíšním moku a přímo v glutamatergní synapsi 117. Proto se tento glycinový transportér nachází 

(na rozdíl od GLYT2) prakticky v celém CNS a kopíruje výskyt NMDAR 105,116. 

Překvapivé je, že zatím neznámý faktor, který řídí expresi GLYT1 na gliových buňkách, je 

zřejmě  produkován nervovými zakončeními 115. 

GLYT1 a GLYT2 se liší nejen svým výskytem, ale také specifitou pro ligandy. GLYT1 je na 

rozdíl od GLYT2 schopen transportovat nejen glycin, ale také sarkosin 118,119. Endogenním inhibitorem 

GLYT1 je například arachidonová kyselina, která snižuje efektivitu přenosu glycinu až o 51 ± 4 %. 

Bylo zjištěno, že tento inhibitor ovlivňuje transportér přímou vazbou a ne pouze změnou fluidity 

membrány. Metabolity této kyseliny (prostaglandiny, leukotrieny nebo tromboxany) nemají na funkci 

přenašeče vliv 120. Ovšem některé jiné mastné kyseliny naopak GLYT stimulují. Jako příklad lze uvést 

anandamid, který zvyšuje aktivitu glycinového přenašeče až 1,6 krát a to přímou interakcí s proteinem. 

GLYT2 je možné inhibovat 5,5-Diaryl-2-amino-4-pentenoátem 121 nebo 2-(aminomethyl)-

benzamidem 122. Tyto látky jsou zřejmě velmi specifické pro GLYT2. Dále některá antidepresiva působí 

jako inhibitory GLYT transportérů, mezi nimi amoxapin blokuje funkci GLYT2 10 krát účinněji než 

funkci GLYT1 123. 

Oba transportéry lze tedy nalézt v glycinergní synapsi, kde však především GLYT2 hraje 

zásadní roli v udržování vysoké koncentrace glycinu v terminálním zakončení. Naproti tomu GLYT1 je 

klíčový pro zajištění nízké koncentrace glycinu v synapsi glutamatergní i glycinergní. 

5.2 Molekulární struktura a oligomerizace 

GLYT přenašeče jsou proteiny tvořené 12 transmembránovými α helixy (TM), pěti 

intracelulárními a šesti extracelulárními kličkami *124. N i C-konec se nacházejí v intracelulárním 

prostoru, jak bylo předpokládáno již podle indexu hydropatie 125.  

Porovnáním s příbuzným proteinem – bakteriálním transportérem leucinu, který ale nevyužívá 

pro transport leucinu kotransportu Cl- – bylo identifikováno vazebné místo pro chlorid. Ten se váže na 

serin v pozici 372, ale dále interaguje se serinem 336 a asparaginem 368, které mají podíl i na vazbě 

Na+ 126. Sodné ionty (dva v případě bakteriálního transportéru, ale i GLYT1) se váží mezi TM1 a TM6 

v případě Na1 (první Na+) a mezi TM1 a TM8 v případě Na2 (druhý Na+). Vazebné místo pro glycin se 

nachází také mezi TM1 a TM6 a interaguje s postranními skupinami aminokyselin Ile, Trp a Leu 

odpovídající aminokyselinám leucinového přenašeče v pozicích 104, 259 a 359 127. 
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Obrázek 9: Topologie bakteriálního transportéru LeuTAa. Vazebné místo pro leucin se (stejně 
jako u GLYTs) nachází mezi segmenty TM1 a TM6. Modrými kolečky jsou znázorněny oblasti, 
do kterých se váží Na+ ionty 127. 

GLYT transportéry jsou glykosilované na extracelulární straně – konkrétně jejich EL2 

smyčka 125. V buňce exprimovaný glycinový transportér je možné detekovat jak plně glykosilovaný 80–

100kDa protein, tak jen částečně glykosilovaný 57kDa. Po aplikaci tunikamycinu nebo po substituci 

aminokyselin glykosilačních míst vzniká úplně deglykosilovaný 47kDa přenašeč 128. Přenašeče se na 

membráně nacházejí jak ve formě monomerů, tak ve formě dimerů. Uvnitř buňky pak spolu transportéry 

tvoří klastry, které jsou důležité pro správnou lokalizaci v plasmatické membráně 129,130. 

 

5.3 Exprese Gly transportérů 

Exprese Gly transportérů je regulována na úrovni transkripce, sekretorické dráhy a funkce 

přenašeče na membráně. Tato víceúrovňová kontrola je důležitá pro správný chod synaptického přenosu 

v centrálním nervovém systému. 

Samotná regulace sekretorické dráhy je víceúrovňová a pro jednotlivé typy GLYT odlišná, což 

bylo demonstrováno na MDCK epiteliálních buňkách s transfekovanými GLYT1a, GLYT1b a GLYT2. 

Přestože byly všechny tři typy přenašečů exprimovány, jejich lokalizace se lišila 131. 

Již zmíněné glykosilace mají zásadní roli pro cílení GLYT přenašeče na membránu 128. Jak 

ukázal Olivares et al., pokud byla všechna místa deglykosilována, došlo k poklesu exprese transportéru 

na membráně o 58 % vůči plně glykosilovanému proteinu. Odstranění oligosacharidů přitom nijak 

neovlivnilo samotnou schopnost přenašeče transportovat glycin. 

N-glykosilace proteinu není jediným způsobem regulace exprese GLYT na membráně. 

Například Geerlings a kolektiv zjistili, že syntaxin 1A přímo interaguje s transportéry GLYT1 a GLYT2. 

Při koexpresi Gly transportérů a syntaxinu 1A (Q-SNARE proteinu) došlo k snížení počtu přenašečů 

exponovaných na membráně, i když celkové množství GLYT proteinů se nezměnilo 132. 
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5.3.1 Regulace exprese GLYT1 

Pro transport GLYT1 z endoplasmatického retikula je důležitá vazba na proteiny interagující 

s COP II váčky (Sar1 GTPáza, Sec23 – Sec24 komplex, Sec13 – Sec31 komplex) 129. Předešlé studie 

ukázaly důležitou roli C konce pro lokalizaci GLYT1 v cytoplasmatické membráně. Posledních 11 

aminokyselin C-konce se váže na Sec3 protein, Sec3 je součástí exocystu, který napomáhá inzerci 

transportéru do cytoplasmatické membrány 133. Pomocí barvení protilátkami byly identifikovány i další 

komponenty Sec6 a Sec8, které se také vázaly na GLYT1.  

Pro GLYT1a a GLYT1b byla pozorována odlišná lokalizace od GLYT2. Zatímco GLYT2 se 

nachází na membráně dendritů i axonů, neuronální GLYT1 byl detekován v 99 % pouze na membráně 

dendritické. Za tyto rozdíly v lokalizaci zodpovídá jak N konec, tak C konec proteinu. Na C konci májí 

klíčovou roli L1 a L2 motivy, tedy sekvence dvou za sebou jdoucích leucinů (L1: L572L573 a 

L2: L590L591) 131. Další zásadní sekvence specifická pro GLYT1 (nevyskytující se u GLYT2) je SRI 

motiv na C konci proteinu. Tento motiv umožňuje vazbu proteinu PSD-95, který významně brání 

internalizaci GLYT1 134. Internalizaci je bráněno přímou interakcí tohoto scaffolding proteinu a GLYT1.  

5.3.2 Regulace exprese GLYT2 

Pro transport GLYT2 buňkou je také důležitá sekvence na intracelulárním C-konci. Například 

byla popsána interakce s PDZ doménou synteninu-1. Syntenin-1 byl in vivo kolokalizován také 

s proteiny SNARE komplexu syntaxinem 1A, synaptobrevinem 2 a SNAP-25 a přímo se s nimi vázal. 

Díky synteninu-1 a vzájemnému působení se SNARE proteiny se zvyšuje složitost a specifita regulace 

zabudování GLYT2 do cytoplasmatické membrány 135.  

Glycinový transportér je ovlivňován také skrze svou N-koncovou doménu. Na tuto oblast se 

váže protein Ulip6 a síla vazby je regulována fosforylací. Při přidání inhibitorů fosfatáz do buňky došlo 

k zvýšení detekce párů GLYT2 – Ulip6 136. Jak syntenin-1, tak Ulip6 napomáhají lokalizaci GLYT2 

v presynaptických zakončeních 105. Pro regulaci transportu je důležitá i další signální dráha ovlivňovaná 

fosforylací, a to dráha spojená s aktivitou PKC (protein kináza C). Zvýšení aktivity této kinázy 

podporuje internalizaci glycinového přenašeče 137. Regulace probíhá zřejmě přes Rac1 – protein 

ovlivňující dynamiku cytoskeletu. V této regulaci je zásadní Lys422, neboť jeho náhrada za glutamát 

vede k necitlivosti k PKC 138. 

Regulace buněčné lokalizace GLYT2 těmito mechanismy je vysoce specifická a díky ní na 

membráně dochází k tvorbě klastrů. V okolí GLYT2 klastrů byl nalezen zvýšený podíl cholesterolu a 

sfingomyelinu typický pro membránové rafty 139. Lokalizace GLYT2 v membránových raftech je 

důležitá nejen pro tvorbu klastrů GLYT2, ale také pro samotnou schopnost transportovat glycin. 
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5.3.3 Regulace transkripce 

Regulace na úrovni transkripce probíhá jak regulací míry exprese genu daného přenašeče, tak 

alternativním sestřihem nebo využitím různých promotorů. 

Míru exprese GLYT kontrolují malé, na proteazom se vážící, proteiny z rodiny HMG zvané 

HMGN3a a HMGN3b *140. Kolokalizace GLYT1 a HMGN3 byla zjištěna pro sítnici myši. Při zvýšení 

exprese HMGN3a dochází k výraznému posílení exprese také u přenašeče (až devatenáctinásobné 

zvýšení měřené pomocí PCR), pro HMGN3b není efekt tak výrazný. 

GLYT1 se vyskytuje v pěti známých formách – GLYT1a, GLYT1b, GLYT1c, GLYT1e, 

GLYT1f 141,142. První tři izoformy se liší svým N-koncem, jsou kódovány dvěma promotory a podléhají 

alternativnímu sestřihu 143,144. GLYT1 gen obsahuje 15 exonů a promotor pro GLYT1a se nachází uvnitř 

prvního exonu a v 5´nepřekládané oblasti, zatímco promotor pro GLYT1b (c) je až v oblasti exonu 

třetího. Ani jeden z promotorů neobsahuje TATA nebo CCAAT box, ale byla popsána vazebná místa 

pro iniciátorové proteiny (Z-DNA, CRE, SP-1, GRE ad.) 144. GLYT1c se liší od GLYT1b alternativním 

N-koncem, který obsahuje o 54 AK více 143. Naproti tomu GLYT1e (f) má odlišný C-konec, což mění 

samotnou kinetiku transportu glycinu. GLYT1e byl nalezen pouze v sítnici, kde interaguje s GABAC 

receptorem 142. 

Regulace exprese GLYT přenašečů je odlišná pro jednotlivé typy zvláště na úrovni sekretorické 

dráhy a zabudovávání proteinu do membrány. Za tuto odlišnost nesou odpovědnost signální sekvence 

na C a N-konci. Regulace na úrovni transkripce a posttranskripčních úprav pak vede k expresi různých 

izoforem glycinových přenašečů. 

 

6 Disregulace glycinu v CNS a závažná onemocnění 

Glycin hraje důležitou roli v mnoha oblastech CNS. Porušení rovnováhy v jeho signalizaci 

může vést k rozvoji závažných onemocnění. Takovým příkladem je hyperekplexie, jež je způsobena 

sníženou aktivitou glycinergních synapsí zvláště v důležitých centrech mozkového kmene 145. Naopak 

specificky cílené ovlivnění glycinové signalizace může sloužit terapeutickým účelům. Například 

regulace aktivity NMDA receptorů skrze jejich vazebné místo pro glycin by se dalo využít při léčbě 

schizofrenie, či epilepsie.  

6.1 Schizofrenie 

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se začíná projevovat v dospívání. Popsané 

příznaky se dělí do tří skupin: negativní (plochá emotivita, ztráta motivace nebo zpomalení motoriky), 

pozitivní (halucinace, deziluze) a kognitivní symptomy (zhoršení pozornosti, ale také paměti) *146. 

Během této nemoci dochází k úbytku šedé hmoty mozkové. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán 
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v gyrus cinguli anterior, ale také v amygdalo-hipokampálním komplexu a insule 147. Také jsou zasaženy 

magnocelulární zrakové dráhy a integrita bílé hmoty spojující LGN (lateral geniculate nucleus) a 

striatum 148. 

Není přesně známa molekulární podstata onemocnění, ale mnoho výsledků dlouholetého 

výzkumu ukazuje, že projevy schizofrenie provází změny především v glutamatergní, dopaminergní a 

serotonergní signalizaci. 

Používaná léčiva zpravidla cílí na D2 dopaminový receptor (jako rakloprid, trifluoperazin nebo 

haloperidol), avšak tyto látky mohou mít i vedlejší účinky a v některých případech jsou běžná 

antipsychotika dokonce neúčinná. *149. 

Proto byl výzkum zaměřen i jiným směrem. Ukázalo se, že aplikace ketaminu a fencyklidinu, 

které fungují již při submikromolárních koncentracích jako nekompetitivní inhibitory NMDA receptoru, 

simuluje některé příznaky schizofrenie (například halucinaci, paranoiu nebo motorickou retardaci) 150. 

Další studie tato zjištění potvrdily a prokázaly vliv ketaminu na další projevy spojované se schizofrenií 

(jako je oslabení verbální i nonverbální deklarativní paměti), ale také na zvýšení množství prolaktinu a 

kortizolu v krevním oběhu a na atypické sakadické pohyby oka (až nystagmus) 151,152. 

Tedy dysfunkce NMDA receptoru zodpovídá minimálně za některé symptomy schizofrenie. 

Samotná dysfunkce může být například způsobena zvýšenou hladinou kynurenátu a kynureninu 

v mozku. Tyto látky jsou antagonisty NMDAR a ve zvýšené míře se nacházejí v některých částech 

mozku u pacientů se schizofrenií (Brodmanova oblast 9 a 19) 79. Za tuto zvýšenou produkci nese zřejmě 

zodpovědnost regulace v expresi tryptofan 2,3–dioxygenázy. Tento enzym, který se nachází v dráze 

vedoucí k produkci výše zmíněných sloučenin, je u schizofreniků produkován v nadměrném množství. 

Ovšem rozdíl v množství tohoto enzymu byl zaznamenán pouze v gliových buňkách (astrogliích) a ne 

v neuronech 153.  

6.1.1 Koagonisté NMDA receptoru 

Působení již zmíněného fencyklidinu a dalších nekompetitivních inhibitorů NMDAR může být 

kompenzováno aplikací glycinu nebo inhibitorů glycinových přenašečů 154. Glycin, ale také D-serin a 

D-cykloserin se váží na NMDA receptor do GMS (glycine modulatory site) a zde působí jako agonisté 

tohoto receptoru 155,156. Byl proto sledován možný terapeutický význam těchto látek. D-cykloserin je jen 

částečným agonistou NMDAR, ale přesto bylo po dvou týdnech aplikace možné pozorovat zlepšení vůči 

kontrolám, i když pouze v negativních symptomech 157. V jiné studii byl sledován vliv D-cykloserinu 

na paměť. U myší došlo k zlepšení paměťových schopností, ale jen pokud byl podáván D-cykloserin 

v krátkém intervalu před testováním 158. Ovšem při podávání D-cykloserinu po delší dobu, již osmý 

týden došlo k desenzitizaci a testovaní pacienti se nelišili od kontrol 159. U myší testovaných na paměť 

byla tato desenzitizace také pozorována.  

Další studovanou sloučeninou vážící se na GMS je glycin. Ten je však nutné aplikovat ve 

vyšších dávkách, protože relativně špatně prochází hematoencefalickou bariérou a je vychytáván 
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specifickými transportéry (GLYT). Při denních dávkách (u člověka) 0,8 g / kg po dobu šesti týdnů došlo 

k snížení negativních symptomů cca o 30 % 160.  

Asi 3 krát lépe než glycin prochází hematoencefalickou bariérou D-serin 161. A tak již při dávce 

30 mg / kg došlo po šesti týdnech ke zlepšení negativních symptomů, ale také symptomů pozitivních a 

kognitivních 156. 

6.1.2 Inhibitory GLYT1 přenašeče 

Jinou možností pro zvýšení proudové odpovědi NMDA receptorů je aplikace inhibitorů 

glycinových přenašečů. Jak bylo ukázáno pomocí delece v GLYT1 přenašeči u myší, GLYT1 udržuje 

subsaturační koncentraci glycinu v glutamatergní synapsi 101. Mutantní homozygoti hynuli již první den 

po narození na dýchací potíže, ale heterozygoti byli plně životaschopní. Avšak nedokázali udržet 

subsaturační koncentraci glycinu v synaptické štěrbině. Proto u nich (na rozdíl od nemutovaných 

jedinců) nebyla po aplikaci glycinu zvýšená proudová amplituda 162. 

Důležitými inhibitory GLYT1 jsou sarkosin a jeho derivát NFPS (N[3-(4'-fluorofenyl)-3-(4'-

fenylfenoxy)propyl]sarkosin) 163,164. Inhibice NFPS je nekompetitivní a závislá na koncentraci, kdy IC50 

dosahuje při 3 nM, jak bylo zjištěno na linii fibroblastů 165. Tento derivát je vysoce specifický pro 

GLYT1. Například aplikace NFPS v glutamatergní synapsi hipokampálních myších řezů vyvolává 

zvýšení postsynaptického proudu až o 50 % 166. Tento účinek na NMDA receptory může být důležitý 

pro potenciální léčbu schizofrenie *167. Také bylo zjištěno na myších, že aplikace NFPS má 

dlouhotrvající účinek na mírnění bolesti (způsobené streptozotocinem) a po přetětí periferního nervu 

podporuje LTP v CA1 buňkách hipokampu 168. U potkanů bylo po aplikaci NFPS zjištěno posílení LTP 

v gyrus dentatus 164. 

Dále byly prováděny srovnávací pokusy D-serinu a sarkosinu a byla sledována jejich schopnost 

tlumit negativní i pozitivní syndromy. V obou případech dosahoval lepších výsledků inhibitor 

transportérů sarkosin 169, který je schopen tlumit také dopady schizofrenie na kognici 170. 

Díky těmto slibným výsledkům je intenzivní výzkum zaměřen na vývoj specifických a 

vysokoafinních GLYT1 inhibitorů, které by bylo možné aplikovat jako léčiva. Některé z těchto 

inhibitorů jsou již ve stádiu klinických studií. 

6.2 Hyperekplexie 

Hyperekplexie je vzácné onemocnění, jehož hlavním příznakem je přehnaná úleková reakce na 

zvukové, somatosenzorické nebo vizuální podněty *171. Tuto poruchu lze detekovat ve dvou 

formách: major a minor *172. Zatímco minor forma se projevuje pouze úlekovou reakcí, pro major formu 

jsou charakteristické i další příznaky jako například ztuhlost svalů, která může vést až k zástavě dechu 

u novorozenců. 
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Nejvýraznějším symptomem je ztuhlost novorozenců, která se však projevuje pouze první rok 

života dítěte. Tato ztuhlost je výraznější po stimulaci (například poklepáním na kořen nosu) a naopak 

ochabuje během spánku 173. Při poklepu na nos reaguje dítě také záškuby v obličeji a zakloněním hlavy 

174. Dalšími projevy, které byly popsány, jsou apnoe a hyperreflexie, jež však také mizí v prvním roku 

života dítěte *175,176. Byla popsána i mírná vývojová retardace 177. 

Hyperekplexii způsobují mutace v proteinech účastnících se glycinergního přenosu. 

Nejzastoupenější jsou mutace v genu GLRA1, který kóduje α1 podjednotku glycinového receptoru 178. 

Tyto mutace většinou vedou k snížené expresi GlyR na membráně, ale některé snižují afinitu receptoru 

ke glycinu nebo vodivost kanálu pro chloridové ionty 178. U dominantně děděné mutace se většinou 

jedná o snížení vodivosti, naproti tomu pokles zabudovaných receptorů je častěji děděný recesivně. 

Recesivně je děděná například mutace vedoucí k substituci S231R nebo R252H 179. Naproti tomu 

substituce P250T, která se nachází v cytoplasmatické smyčce mezi TM1 a TM2 je děděna 

dominantně 180. Mutace vedoucí k hyperekplexii může také zasáhnout gen GLRB, který kóduje β 

podjednotku 181, gen GPHN kódující gefyrin (zde byla zjištěna substituce N10Y ovlivňující interakci 

s cytoskeletem) 182 a zřejmě i jiné proteiny účastnící se tvorby glycinergní synapse, protože u všech 

pacientů nebyla molekulární podstata lokalizována *172. 

Dále je příčinou hyperekplexie mutace v genu SLC6A5, který kóduje GLYT2 přenašeč 183. 

Projevy defektu v tomto transportéru byly zkoumány v E14 myší linii 184. U homozygotních mutantů 

došlo k mnoha fenotypovým projevům (svalová ztuhlost, spontánní třes nebo neschopnost reagovat na 

otočení těla), které odpovídají projevům hyperekplexie. Známé mutace v GLYT2 způsobují chybnou 

lokalizaci proteinu v buňce, nebo zasahují vazebné místo pro glycin a Na+ ionty 183. 

Uvedené příklady platí pro major formu hyperekplexie. Tijssen a kolektiv testovali genetický 

základ v rodině, kde se nacházela jak major, tak minor forma, ale nenalezli gen způsobující minor 

formu 185. U obou forem lze detekovat zvýšenou frekvenci a amplitudu stimulů 186, ale při 

elektromyografických měřeních byla zjištěna výrazná odlišnost major a minor hyperekplexie. Zatímco 

u major formy dochází ke zkracování latence a zvyšování schopnosti habituace svalu 187, u minor formy 

je efekt vůči kontrolám právě opačný. Prodloužení latence je také typické pro posttraumatické stresové 

poruchy, které mohou provázet přehnané úlekové reakce 188. Je tedy možné, že minor forma je 

způsobena spíše behaviorálně než geneticky *172. 

Nejvíce testovaným a již používaným léčivem je klonazepam, který se váže jako agonista na 

GABAA receptory *175. Také další testované látky – jako vigabatrin (který ovšem neměl prokazatelný 

vliv na stav pacientů) nebo klobazam – cílí na stimulaci GABA receptorů 189,190. Tento postup je 

fyziologicky podložen, neboť inhibiční neuropřenašeč GABA je zpravidla lokalizován v axonálních 

terminálech spolu s glycinem 191 a využívá pro transport do synaptických váčků VIAAT přenašeč (stejně 

jako glycin) 6. 
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Přestože je výzkum léčiv stále zaměřen na GABAA agonisty, mohl by se dále ubírat spíše 

směrem k regulaci sekretorické dráhy GABAA, a také GlyR. Zatím je však klonazepam léčivem 

s nejstabilnějšími výsledky. 
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7 Závěr 

Glycin, který je důležitou signalizační aminokyselinou v CNS, působí prenatálně čistě excitačně 

a postnatálně se uplatňuje jak na inhibičních, tak i na excitačních synapsích.  

Postnatální inhibiční přenos je zprostředkován glycinovým receptorem, jenž se nachází zvláště 

v míše a mozkovém kmeni. Aktivace postsynaptických GlyR vede ke vzniku postsynaptických 

inhibičních potenciálů, hyperpolarizaci a snížení vstupního odporu.  GlyR na presynaptických 

zakončeních často zvyšují uvolnění neuropřenašečů, díky vysoké koncentraci chloridových iontů 

v terminálech. Tento receptor se vyskytuje ve více variantách, které se odlišují svými funkčními 

vlastnostmi. Jednotlivé varianty mají nejen odlišnou prostorovou lokalizaci, ale liší se svou expresí také 

během vývoje organismu. Tento přesmyk je důležitý pro utváření dospělých synapsí. Mutace v GlyR 

může způsobovat závažná onemocnění, jako je například hyperekplexie, kterou navozuje především 

mutace v α1 podjednotce. 

Druhou oblastí působení jsou glutamatergní synapse. Zde hraje glycin roli koagonisty NMDA 

receptoru. Přestože je koncentrace glycinu v CNS saturační pro tento receptor, přímo v okolí NMDAR 

je glycin specificky vychytáván a udržován na velmi nízké hladině. Zde se váže na vysokoafinní vazebné 

místo (GMS), přes které receptor aktivuje. V poslední době se ukazuje, že minimálně v některých 

oblastech CNS je důležitým ligandem (vázajícím se do GMS) také D-serin. Oba agonisté a jejich 

analogy, byly testovány jako potenciální léčiva schizofrenie, neboť disregulace NMDAR je jednou 

z příčin tohoto onemocnění. Potenciálně účinnějším se ukázal D-serin, což potvrzuje jeho úlohu v CNS. 

Koncentrace glycinu v synaptické štěrbině je kontrolována specifickými transportéry GLYT1 a 

GLYT2. Oba se nacházejí v glycinergních synapsích, kde funkcí GLYT2 je také ještě udržovat vysokou 

koncentraci glycinu v terminálních zakončeních. GLYT1 se nachází také v okolí excitačních NMDA 

receptorů, kde udržuje subsaturační koncentraci glycinu a tak umožňuje regulaci funkce těchto 

iontových kanálů. U obou transportérů byla studována regulace exprese, ke které dochází na mnoha 

úrovních. Důležitá je zvláště regulace sekretorické dráhy, která zodpovídá za specifickou lokalizaci na 

plasmatické membráně.  

Lepší pochopení role glycinu v CNS a funkce jeho receptorů a transportérů, by mohlo vést 

k účinnější léčbě závažných lidských patologií, jako je schizofrenie nebo hyperekplexie. Velmi 

perspektivní pro léčbu schizofrenie se zatím zdají být inhibitory GLYT1 přenašeče. 
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