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1.   Úvod 
 

Biologické membrány se vzájemně liší svou strukturou a funkcí. Mnoho rysů je však 

pro všechny tyto membrány společných. Skládají se hlavně z lipidů a proteinů, membránové 

lipidy tvoří ve vodném prostředí uzavřené bimolekulární dvojvrstvy, které jsou 

semipermeabilní a tvoří bariéru pro většinu polárních molekul a iontů. Biomembrány jsou 

fluidní, ale vliv na jejich tekutost má kvalitativní a kvantitativní zastoupení jejich složek a 

také teplota (1). Membránovými lipidy jsou fosfolipidy, dělící se na fosfoglycerolipidy a 

fosfosfingolipidy, a glykolipidy, které se dále rozdělují na glykoglycerolipidy a 

glykosfingolipidy. Dalším významným membránovým lipidem je cholesterol, který snižuje 

jejich tekutost. 

Fosfolipázy jsou všudypřítomnou skupinou enzymů, které se podílejí na hydrolýze 

fosfolipidů. Mají nízkou specifitu pro monomérní substrát, ale jejich aktivita výrazně vzroste, 

pokud stoupne koncentrace agregovaného substrátu nad určitou hranici tzv. kritickou 

micelární koncentraci (cmc). Z toho vyplývá, že pro funkci fosfolipáz je velmi důležité, aby 

byl substrát uspořádán do struktur jako jsou micely a dvojné vrstvy. Dále je zřejmé, že se 

neřídí kinetikou Michaelis-Mentenové, ale závisí na cmc substrátu. 

Fosfolipázy se liší v místě  působení na molekule PL, ve funkci, mechanismu 

působení, jak jsou regulovány a lokalizací v buňce. Rozdílnost jejich funkcí předznamenává, 

že jsou rozhodující pro život. Uplatňují se v kontinuální přestavbě celulárních membrán, která 

vyžaduje působení jedné nebo více fosfolipáz. Tato jejich funkce ukazuje na velice 

významnou roli v udržování membránové homeostázy. Fosfolipázy svým působením udržují 

správné složení, a tím také fluiditu a funkci biomembrán. Přísná regulace jejich interakce 

s fosfolipidy je jedním z mechanismů pro udržení integrity membrán. 

Další významné role fosfolipáz zasahují do dějů spojených s trávením živin a také do 

tvorby bioaktivních molekul zapojených v buněčné regulaci. Je zřejmé, že několik  fosfolipáz 

může uplatnit svou biologickou funkci nezávisle na své katalytické aktivitě díky vazbě na 

regulační membránový receptor. Proteiny podobné fosfolipázám, avšak bez funkčního 

katalytického místa, mají toxické vlastnosti a nacházejí se například v hadích  jedech. Celá 

řada těchto hadích proteinů je již celkem důkladně prozkoumána. Většina fosfolipáz je 

rozpustná a tato vlastnost je významná pro jejich funkci (2). 
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2.   Interakce fosfolipáz s fosfolipidovou mezifází 
 

Jak již bylo zmíněno, závislost aktivity fosfolipáz na koncentraci substrátu se výrazně 

liší od klasické kinetiky podle Michaelis–Mentenové, která je typická například pro esterázy 

(viz. obrázek 1). Pro aktivitu fosfolipáz jsou velmi významné jejich interakce s mezifází 

fosfolipidů a z toho důvodu mají fosfolipázy vazebný povrch, který jim umožňuje vazbu 

s mezifází. Je zřejmé, že tato vazba předchází před normální katalýzou a tento krok je 

nesmírně důležitý pro průběh celé katalýzy. 

 

 
 
Obrázek 1:  Závislost aktivity fosfolipázy a nespecifické esterázy na koncentraci substrátu. 
Esteráza se řídí kinetikou Michaelis-Mentenové pro rozpustný substrát, zatímco fosfolipáza 
vykazuje plnou aktivitu až nad cmc (kritickou micelární koncentraci) substrátu. (převzato od 
D.E. Vance a J.E. Vance (2)) 

 

 

Vazba s mezifází je klíčová, protože cmc normálních celulárních fosfolipidů je velmi 

nízká (<< 10-9 M) a navíc je poločas desorpce fosfolipidů s dlouhými řetězci z dvojvrstvy 

v řádu hodin. Tento mechanismus tvoří základ pro fyziologickou regulaci tohoto typu 

enzymů. Pokud se fosfolipáza neváže produktivně s fosfolipidem, neprojeví se její aktivita. 

Jako model se využívá sPLA2, jejíž produktivní vazba vyžaduje kontakt s určitým počtem 

molekul fosfolipidů (n = 20 – 30). V této fázi jsou vyloučeny prostorové efekty a vazba jedné 

molekuly enzymu způsobuje, že n molekul fosfolipidů se stává nedostupných pro vazbu 

s dalším enzymem. Pokud je reakce E ↔ E* (E…enzym v roztoku; E*…enzym vázaný na 

substrát) v rovnováze, znamená to dostatečnou koncentraci amfifilních molekul, s jejichž 
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mezifází se váže polovina přítomných enzymů. Vyloučení prostorových efektů může být 

opomenuto pouze, pokud je počet vazebných míst na dvojvrstvě vezikulu (celkové 

fosfolipidy/2n) mnohem větší než počet vázajících se molekul enzymu (3). Při tomto 

mechanismu se uplatňují polární i nepolární interakce, které závisí na mezifázi fosfolipidů a 

na vazebném povrchu fosfolipázy (2). 

Reakční kinetika byla zkoumána rovněž na sPLA2 a bylo zjištěno, že tyto fosfolipázy 

mají vysokou afinitu k aniontovým fosfolipidům.  K výzkumu byl využit fosfatidylmethanol a 

prasečí pankreatická fosfolipáza. Katalýza probíhá tak, že se enzym váže na vezikulus a 

spouští hydrolýzu vnější fosfolipidové vrstvy  bez ztráty integrity vezikulu nebo uvolnění 

enzymu z jeho povrchu. Tento model katalýzy je pojmenován ,,scooting“ model (viz. obrázek 

2). Pozornost si zaslouží fakt, že je udržena integrita vezikulů (nízká koncentrace Ca2+) a 

počet molekul enzymu je mnohem nižší než počet vezikulů. V tomto případě může hydrolýza 

probíhat i za absence mezifázových efektů a to je důkazem separace mezifázových vazeb od 

katalýzy. ,,Scooting“ model je upřednostňován při zjišťování potenciálních inhibitorů, protože 

inhibitory neovlivňují mezifázové vazby enzymu. Díky tomu se dá zjistit efekt těchto látek 

v klasické katalýze (E* + S → E*S → E* + P). V dalším modelu, nazvaném ,,hopping“ 

model, je enzym schopen opustit vezikulus během následných kol katalýzy a znovu se vázat 

na odlišný vezikulus (viz. obrázek 2). Výsledkem této hydrolýzy je tedy kontinuální produkce 

substrátu o stejném složení a struktuře, díky tomu je analýza kinetiky mnohem složitější. 

Vazba fosfolipázy do mezifáze je spojována s propagací konformační změny ve 

struktuře enzymu, která usnadňuje katalýzu. V případě prasečí pankreatické sPLA2 ukázala 

analýza enzymu vázajícího se na aniontové micely oproti enzymu v roztoku významné 

odlišnosti ve struktuře. V tomto případě byl neuspořádaný N-terminální region fosfolipázy 

v roztoku, ale v krystalové struktuře byl kondenzovaný jako α-helix, který se vázal na micelu. 

Efekt specifických fosfolipidů na proteinovou konformaci, a tím i na  zvýšení aktivity může 

být považován za příklad alostericity. 

Na závěr je třeba zdůraznit, že faktory podporující hydrolýzu jsou prostředí substrátu 

v monovrstvě a potřeba přenosu molekuly substrátu z této vrstvy do aktivního místa. 

Mezifázové poruchy mohou být důležitým parametrem pro usnadnění transportu substrátu do 

aktivního místa. Aktivita fosfolipáz se může zvyšovat, pokud je ovlivněna fluidita fosfolipidů, 

jejich denzita a polymorfismus agregátů (2).  
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Obrázek 2: Schématická ilustrace dvou modelů katalýzy vezikulů. Ve ,,scooting“ modelu se 
enzym váže do mezifáze a není disociován. Převažují vezikuly, které neobsahují enzym a 
nejsou hydrolyzovány. V ,,hopping“ modelu katalýzy dochází k uvolnění enzymu z mezifáze 
po jednom nebo několika cyklech. Proto jsou všechny vezikuly přístupné pro hydrolýzu. 
E…enzym v roztoku; E*…enzym vázaný na vezikulus (převzato od Berg et al. (3)) 

 

 

3.   Klasifikace fosfolipáz 
 

Fosfolipázy se rozdělují podle místa svého účinku na molekulu substrátu do 

základních čtyř skupin (viz obrázek 3). Fosfolipázy A hydrolyzují acyl-esterovou vazbu na 1. 

(PLA1) nebo 2. (PLA2) uhlíku fosfolipidu. Fosfolipázy, které jsou schopny štěpit obě tyto 

vazby, se zařazují do skupiny B (PLB). Lyzofosfolipázy odstraňují zbývající acylovou 

skupinu monoacylfosfolipidů. Další dvě skupiny patří mezi fosfodiesterázy. Fosfolipáza C 

(PLC) katalyzuje rozklad glycerofosfátové vazby, zatímco fosfolipáza D (PLD) se uplatňuje 

při odstraňování báze (2). Tyto základní skupiny se dále dělí do podskupin podle struktury, 

funkce nebo lokalizace. 
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Obrázek 3: Působení jednotlivých typů fosfolipáz na molekule fosfolipidu. 
PLA2…fosfolipáza A2, PLA1…fosfolipáza A1, PLC…fosfolipáza C, PLD…fosfolipáza D 
(podle D.E.Vance a J.E. Vance (2)). 

 

3.1.   Fosfolipázy A 

 

Jak již bylo zmíněno tyto fosfolipázy štěpí esterovou vazbu na 1. a 2. uhlíku glycerolu 

fosfolipidu (viz obrázek 3). PLA1 katalyzují štěpení esterové vazby na C1 a PLA2 katalyzují 

hydrolýzu esterové vazby na C2. Pro tuto skupinu je charakteristické, že vykazuje nízkou 

specifitu pro obě uvedené pozice (2). 

 

3.1.1.   Fosfolipázy A1 

 

Tyto enzymy zahrnují širokou skupinu 1-acylhydroláz, které buď degradují neutrální 

lipidy (lipázy), nebo odštěpují acylovou skupinu v pozici 1 a také v pozici  2, tudíž mají 

lyzofosfolipázovou aktivitu. Jako příklad mohou být uvedeny PLA1 u E. coli a lipázy s PLA1 

aktivitou (2). 

 

3.1.1.1.   Fosfolipázy A1 u E. coli 
 

U E. coli byly izolovány 2 typy PLA s různou citlivostí k detergentům. Enzym, který 

není senzitivní k detergentům, je lokalizován ve vnější membráně, zatímco k detergentu 

senzitivní se nachází v cytoplazmatické membráně a tekuté části buněčného obsahu.  
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PLA z vnější membrány má širokou substrátovou specifitu, demonstruje PLA1, PLA2, 

lyzofosfolipázovou A1 a lyzofosfolipázovou A2 aktivitu, a proto je schopná hydrolyzovat jak 

diacylglyceroly, tak monoacylglyceroly.  Díky studiu krystalové struktury tohoto enzymu je 

celkem dobře známá jeho stavba. Protein má dvanáctiřetězcový anti-paralelní β-barel 

uspořádaný s amfipatickými β-řetězci napříč membránou. Katalytické zbytky aktivního místa 

jsou shodné s klasickou serin-hydrolázovou triádou, ale je zde obsažen, kromě serinu (Ser-

144) a histidinu (His-142), asparagin (Asp-156) namísto kyseliny asparágové. Aktivní místo 

dále obsahuje vápník, sloužící k polarizaci ester-karbonylové skupiny substrátu a ke 

stabilizaci negativně nabitých intermediátů, a nachází se na vnější straně β-barelu, který je 

lokalizován na vnější straně membrány. Lipopolysacharidy v tomto místě neobsahují za 

normálních podmínek fosfolipidy. Tato strukturální isolace aktivního místa od substrátu, který 

je přítomný na vnitřní straně membrány, slouží k ochraně před nekontrolovanou 

fosfolipázovou aktivitou. Vhodná bakteriální stimulace mající za následek pohyb fosfolipidů 

do vnější vrstvy, způsobuje enzymovou aktivaci včetně dimerizace a umožňuje hydrolýzu 

fosfolipidů. Tato hydrolýza zvyšuje propustnost vnější buněčné membrány, což vyvolává 

uvolnění bakteriocinů. Mutanti E. coli, kteří mají deficitní tuto PLA, mají normální velikost a 

také obrat fosfolipidů. Tento fakt ukazuje na speciální roli tohoto enzymu v bakteriální 

adaptaci (2, 4). 

 

 

 

Obrázek 4: Vlevo – krystalová struktura diméru fosfolipázy E. coli z vnější membrány a 
inhibitoru hexadecylsulfonylu, který je kovalentně vázán na Ser-144. Vpravo – aktivní místo, 
přerušované čáry reprezentují vodíkové vazby (převzato od R.L. Kingma et al.(4)) 
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3.1.1.2. Lipázy s PLA1 aktivitou 
 

V této skupině jsou známé dvě lipázy (lipoproteinová a hepatická), které se podílejí na 

degradaci triacylglycerolů v lipoproteinech. Tyto dva enzymy mají 50% sekvenční identitu, 

G-X-S-X-G motiv v aktivním místě a Asp-His-Ser triádu, která je třeba pro   katalýzu. 

Funkcí lipoproteinové lipázy je primárně degradace neutrálních lipidů, které se 

nacházejí v chylomikronech bohatých na triacylglyceroly. Tyto chylomikrony navíc musí mít 

velmi nízkou denzitu lipoproteinů. Naproti tomu hepatická lipáza preferuje menší a hustší 

částice s vysokou denzitou lipoproteinů. Tento enzym je navíc 2-3 krát účinnější než 

předchozí a má také lyzofosfolipázovou aktivitu (2). 

 

3.1.2.   Fosfolipázy A2 

 

V 19. století  byla objevena pankreatická PLA2 jakožto první fosfolipáza vůbec. Na  

přelomu století byla v kobřím jedu prokázána hemolytická aktivita přímo k membráně 

erytrocytů. Lytický komplex produkovaný zde obsaženou fosfolipázou byl identifikován o 

desetiletí později a označen jako lyzolecitin. 

Izoformy fosfolipáz této rozsáhlé skupiny lze dělit podle různých kritérií. Jednou z 

možností je dělení podle lokalizace, při němž lze enzymy rozdělit na tři základní typy: 

sekretované neboli extracelulární PLA2 (sPLA2), cytosolické na vápníku závislé PLA2 

(cPLA2) a intracelulární na vápníku nezávislé PLA2 (iPLA2) (5). Další možností je klasifikace 

podle molekulárních charakteristik, která se užívá již dlouhou dobu. Při tomto dělení vzniká 

základních deset skupin (I – X) a ty se dále člení na podskupiny označené velkými písmeny 

(viz. tabulka 1) (5). Třetí způsob kategorizace závisí na charakteristikách katalytického 

mechanismu. V podstatě existují dva odlišné mechanismy, enzymy první skupiny využívají 

histidin jako primární katalytický zbytek, zatímco ve druhé skupině se uplatňuje katalytický 

serin a normální acyl–serin intermediát. Uvnitř těchto dvou základních kategorií se ponechává 

předchozí řazení (viz. tabulky 2 a 3) (2, 6).  
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3.1.2.1.   14 kDa fosfolipázy A2, které mají katalytický histidin 
 

Do této skupiny patří fosfolipázy z různých typů jedů, savčích a rostlinných tkání. 

Charakterizuje je potřeba mM koncentrace Ca2+ pro jejich funkci a také histidin–aspartátový 

pár v aktivním místě. Jsou to typické extracelulární enzymy s vysokým počtem disulfidických 

vazeb.  

Zachované zbytky aktivního místa His–48 a  Asp-99 jsou katalytickou dyádou a díky 

dostupnosti krystalové struktury pankreatického enzymu reprodukují mechanismus přenosu 

protonů. V tomto ději nahrazuje molekula vody serin v klasickém katalytickém triádovém 

mechanismu (viz. obrázek 5). V alternativním mechanismu se uplatňují dvě molekuly vody 

(W5 a W6) v aktivním místě krystalové struktury (viz. obrázek 6). Atak nukleofilu (W5) je 

v tomto případě koordinován přítomností Ca2+ a dále se nukleofil spojuje s molekulou W6, 

která se ještě váže na His-48. Rychlost je zde limitována tvorbou čtyřbokého intermediátu. 

Hlavním rozdílem je tedy vtažení druhé molekuly vody, zatímco první je aktivována 

koordinací pomocí Ca2+ (2). 

 

 

 
 

 
Obrázek 5:  Mechanizmus hydrolýzy sekretované (celulární) PLA2IB, při kterém dochází 
k výměně protonů (podle D.E. Vance a J.E. Vance (2)). 
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3.1.2.1.1.   Skupina I 
 

Enzymy této skupiny bývají dále děleny na podskupiny IA, kam patří například kobří 

a krajtí jed, a IB obsahující savčí pankreatický enzym. Navíc kobří i pankreatický enzym 

slouží jako modely pro strukturně-funkční analýzu krystalové struktury obou apoenzymů a 

enzymů s vázanými fosfolipidovými inhibitory. 

Zkoumání vazby enzymu z kobřího jedu odhalilo existenci tunelového aktivního 

místa, do kterého substrát zapadne. Enzym interaguje volně s 9. až 10. uhlíkem acylové 

skupiny ve druhé pozici glycerolu, a proto to lze považovat za nedostatečnou specifitu 

k acylu. Z tohoto modelu také vyplývá, že molekuly substrátu nejsou úplně uvolněny 

z membránové dvojvrstvy, hydrofóbní interakce molekul jsou odolné vůči hydrolýze a díky 

tomu se udržuje mezifáze. Specifickou vlastností kobří fosfolipázy je schopnost hydrolyzovat 

PC ve vezikulech a buněčných membránách, tento rys může reflektovat přítomnost tryptofanu 

a jiných aromatických zbytků na mezifázovém povrchu. Zejména zbytky tryptofanu 

v mezifázovém regionu PC jsou schopny propagace vazby a katalýzy. 

Primární funkce savčích pankreatických enzymů spočívá v trávení a jsou vylučovány 

jako proenzymy, které vyžadují následné proteolytické odstranění hexapeptidu na N-konci.   

Značně preferují povrchy se záporným nábojem, který může být tvořen aniontovými 

fosfolipidy nebo inkluzemi záporných lipidů v PC mezifázi. Trávení lipidů umožňují 

pravděpodobně záporně nabité žlučové soli, poskytující negativní náboj ve smíšených 

micelách produkovaných ve střevě. Exprese pankreatického enzymu v jiných tkáních a 

přítomnost povrchových receptorů buněk pro tento enzym předpovídá dodatečné fyziologické 

role (2). 

3.1.2.1.2.   Skupina IIA – F 
 

Sekretované enzymy IIA skupiny jsou obsaženy v jedu chřestýšů a zmijí. Jsou 

charakteristické svým C–koncem, ale nemají povrchový loop–region. Patří sem také enzym 

izolovaný ze synoviální tekutiny pacientů s revmatoidní artritidou a z krevních destiček. 

Hlavní funkcí tohoto enzymu je uvolnění kyseliny arachidonové z fosfolipidů, což je první 

krok produkce zánětlivých eikosanoidů.  

 

 

 



 12 

 
 
 

 

Obrázek 6: Oxyaniontový mechanismus hydrolýzy koordinovaný vápníkem navržený pro 
PLA2IB. Dvě molekuly vody v aktivním místě, které se uplatňují v katalýze, jsou označeny 
jako W5 a W6. (podle D.E. Vance a J.E. Vance (2)) 
 

 
 

Tyto lidské enzymy fungují jako proteiny akutní fáze a jejich množství 

v extracelulárních tekutinách roste při akutních zánětlivých onemocněních až stokrát. Vysoká 

afinita těchto proteinů k heparinu je dána devatenácti většinou kationtovými zbytky, které 

jsou distribuovány přes povrch. Další charakteristikou je jejich preference k aniontovým 

fosfolipidům jako PG  a velmi nízká afinita k zwitteriontům, které obstarává PC. Tyto 

enzymy vykazují specifitu ke gram-pozitivním bakteriím, protože jejich stěna má záporný 

náboj a je bohatá na PG, ale vykazují nedostatek aktivity k hostitelským membránám 

bohatým na PC a SM. Z tohoto důvodu jsou uvolňovány buňkami se známou antibakteriální 

aktivitou a také se nacházejí ve vysoké koncentraci (10 µg/ml) v lidských slzách a 
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v lyzozymech. Preference enzymu k aniontům také znamená, že se může uplatňovat při 

likvidaci apoptotických a poškozených buněk.  

Vztah těchto proteinů k zánětlivé reakci je spojen se zpožděním uvolnění 

prostaglandinů. Pozornost je také soustředěna na jejich schopnost vázat se přes kationtové 

zbytky na buněčný povrch s heparansulfátproteoglykany. Enzym je schopen vazby na určitý 

typ proteoglykanů, totiž glypikany, jejichž kontinuální translokace z buněčného povrchu do 

jádra se vyskytuje během buněčné aktivace. V tomto případě se uplatňuje transportní 

mechanismus zvaný potocytóza, což je přenos PLA2 z IIA skupiny do jaderného regionu 

buňky v blízkosti cyklooxygenázy. Tyto PLA2 jsou přenášeny uvnitř vezikulů bohatých na 

vápník (2). 

 
Tabulka 1 

Skupina Zdroje Lokalizace Velikost 
(kDa) 

Molekulární charakteristiky 

A Kobry, krajty sekretovaný 13 - 15 His – Asp pár I 
B Prasečí/lidský pankreas sekretovaný  His – Asp pár, smyčka 
A Chřestýši, zmije 

Lidská synoviální tekutina  
a krevní destičky 

sekretovaný 13 - 15 His – Asp pár, karboxylové prodloužení 

B Gabonská zmije sekretovaný 13 - 15 His – Asp pár, karboxylové prodloužení 

II 

C Potkaní/myší varlata sekretovaný 13 - 15 His – Asp pár, karboxylové prodloužení 
 Včely, ještěři sekretovaný 16 - 18 His – Asp pár 
A Syrové 264.7/potkaní ledviny 

Lidské U937/krevní destičky 
cytozolický 85 Ser-228, Arg-200, Asp-549, 

Fosforylační místo: Ser-505, 
CaLB doména, PH doména   

B Lidský mozek cytozolický 100 N-terminální prodloužení, Ser-228 

III 

C Lidské srdce/kosterní 
svalstvo 

cytozolický 65 Prenylován, Ser-228; chybí CaLB 
doména a fosforylační místa  
Ser-505/Ser-727 

V  Lidské/potkaní/myší 
srdce/plíce 
P388D1 makrofágové 

sekretovaný 14 His – Asp pár, není smyčka, není 
karboxylové prodloužení 

VI  P388D1 makrofágové 
CHO buňky 

intracelulární 80 - 85 GXSXG sekvence, ankyrinová 
opakování,  
340-kDa komplex 

A Lidská plazma sekretovaný 45 GXSXG sekvence, Ser-273,Asp-296, 
His-351 

VII 

B Hovězí mozek intracelulární 42 k. myristová na N konci 
VIII  Hovězí mozek cytozolický 29 Ser-47 
IX  Mořští plži sekretovaný 14 His – Asp pár 
X  Lidské leukocyty sekretovaný 14 His – Asp pár 

CaLB…kalcium vazebná doména (převzato od S. Chakraborti (5)) 
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3.1.2.1.3.   Skupina IIB – F 
 

Do skupiny IIB patří enzym gabonské zmije, kterému chybí jeden z vysoce 

kondenzovaných disulfidů. Ve skupině IIC – F jsou savčí enzymy, ze kterých IIC jsou 

přítomny jako pseudogeny u člověka. Tyto lidské geny, dále s IIA a V, mapují stejný 

chromozomový lokus a jejich funkce ještě není zcela vysvětlena (2). 

 
Tabulka 2 

Skupina Zdroj Velikost 
(kDa) 

C-terminální 
prodloužení 
(počet zbytků) 

Molekulární 
charakteristika 

A Kobra/krajta jed 13 - 15 Žádný  I 
B Lidský pankreas 13 – 15 Žádný 5 zbytků 

pankreatické/elapidové 
smyčky, proenzym 

A Lidská synoviální tekutina  
a krevní destičky, 
jed chřestýšů 

13 – 15 7  

B Jed gabonské zmije 13 – 15 6 Chybí disulfid na  
C61-C94 

C Potkaní/myší varlata 15 7  
D Lidský/myší slezina/pankreas 14 – 15 7  
E Lidský/myší mozek/srdce/děloha 14 – 15 7  

II 

F Myší varlata/embryo 16 – 17 30 Navíc cystein v C-termin.  
prodloužení 

III  V čely, ještěři, štíři, lidé 15 – 18 Není k dispozici Lidská forma (55 kDa) má 
originální C- a N-
terminální doménu 

V  Lidské srdce/plíce/makrofágové 14 Žádný  
IX  Jed mořských hadů 14 Není k dispozici  
X  Lidská slezina/thymus/leukocyty 14 8  

A Zelené výhonky rýže 12.4 Není k dispozici  XI 
B Zelené výhonky rýže 12.9 Není k dispozici  

(převzato od D.E. Vance a J.E. Vance (2)) 

3.1.2.1.4.   Skupina III 
 

Mezi tyto enzymy je řazen enzym ze včelího jedu, který je považován za primární 

alergen. Dostupnost jejich krystalové struktury dovoluje rozsáhlou mutagenezi. Změna náboje 

při mutagenezi z pěti na šest kationtových zbytků na vazebném povrchu produkuje mutanty 

s minimálními efekty ve vazbě k aniontovému povrchu. Tento jev zdůrazňuje důležitost 

neelektrostatických interakcí v mezifázové vazbě. Pomocí další metody, která sleduje 

topologický vztah mezi proteinem a membránovým rozhraním, byla demonstrována interakce 

hydrofóbních zbytků s fosfolipidovou mezifází. Lidské enzymy skupiny III jsou 

identifikovány podle přítomnosti dlouhého N-  a C-terminálního úseku, ale zatím jim nebyla 

přisouzena žádná role (2). 
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3.1.2.1.5.   Skupina V 
 

V této skupině se nacházejí lidské PLA2 nejvíce studované po skupině IIA. Enzymy 

mají tryptofan na vazebném povrchu (Trp-31), ten je částečně odpovědný za schopnost 

hydrolyzovat buněčné membrány. Navíc tyto proteiny mohou katalyzovat hydrolýzu PC na 

buněčném povrchu, tím následně aktivovat IV. skupinu cytozolických PLA2 a zvýšit 

biosyntézu leukotriénů. Odstranění Trp-31 při mutagenezi značně redukuje účinnost těchto 

enzymů. 

Další vlastností této skupiny je vazba na heparansulfátproteoglykany na buněčném 

povrchu, stejně jako skupina IIA, ale tyto enzymy jsou internalizovány. Internlizace je 

spojena s degradací proteinu, ale ne s produkcí eikosanoidů v lidských neutrofilech a buňkách 

lidské pojivové tkáně (2). 

 

3.1.2.1.6.   Skupina X 
 

Tyto enzymy jsou efektivní při hydrolýze PC vezikulů a plazmatické membrány 

v případě, že jsou přidány exogenně k savčím buňkám. Hydrolýza je provázena růstem 

prostaglandinové produkce. Tyto PLA2 se neváží na heparin, nevyskytuje se zde ani 

internalizace asociovaná s heparansulfátproteoglykany, a proto nemůže nastat degradace 

proteinu zjištěná u skupiny IIA a V (2). 

 

3.1.2.1.7. Skupiny IX a XI 

 

V těchto dvou skupinách se nacházejí sekretované enzymy, které pocházejí z hadích 

jedů (IX) a ze zelených rýžových výhonků (XI). Obě tyto skupiny jsou dosud málo 

prozkoumány (2). 
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3.1.2.2.   Fosfolipázy A2, které mají serinový katalytický zbytek  
 

Tabulka 3 
Skupina Alternativní 

jméno 
Zdroj Velikost 

(kDa) 
Role a 
potřeba Ca2+ 

Molekulární 
charakteristika 

A cPLA2 Lidské U937 buňky/krevní 
destičky 
Potkaní ledviny 

85 < µM 
membránová 
translokace 

C2 doména, 
α/β hydrolázy, 
fosforylace 

B cPLA2 Lidská 
játra/pankreas/mozek/srdce 

114 < µM 
membránová 
translokace 

C2 doména, 
α/β hydrolázy 

IV 

C cPLA2 Lidské srdce/kosterní svaly 64 Žádná Prenylované, 
α/β hydrolázy 

A-1 iPLA2-A P388D1 makrofágové, 
CHO buňky 

84 - 85 Není  
k dispozici 

8 ankyrinových 
opakování 

A-2 iPLA2-B Lidské B-lymfocyty 88 – 90 Není  
k dispozici 

7 ankyrinových 
opakování 

VI 

B iPLA2-/2 Lidské srdce/kosterní svaly 88 Není  
k dispozici 

Membránově 
vázané 

A PAF-AH Lidská plazma 45 Není  
k dispozici 

Sekretované, 
α/β hydrolázy, 
Ser/His/Asp triáda 

VII 

B PAF-AH (II) Lidská/hovězí játra/ledviny 40 Není  
k dispozici 

k. myristová, 
Ser/His/Asp triáda 

A PAF-AH Ib α1 Lidský mozek 26 Není  
k dispozici 

G-proteinový záhyb 
Ser/His/Asp triáda, 
dimér 

VIII 

B PAF-AH Ib α2 Lidský mozek 26 Není  
k dispozici 

G-proteinový záhyb 
Ser/His/Asp triáda, 
hetero- nebo 
homodimér 

(převzato od D.E. Vance a J.E. Vance (2)) 

3.1.2.2.1.   Skupina IV – cytozolické fosfolipázy 
 

Enzymy této skupiny se primárně uplatňují v regulaci biosyntézy prostaglandinů a 

leukotriénů, jako součásti zánětlivé reakce. Jsou důležité také pro pochopení buněčné 

signalizace, jako je například iniciace kaskády kyseliny arachidonové. cPLA2 jsou do 

membránové frakce translokovány z cytozolu, a proto se tak i nazývají. Jejich velikost je 85 

kDa, jsou stimulovány pomocí Ca2+ (µmol) a mají specifitu pro arachidonát na druhém uhlíku 

glycerolu. Enzymy vykazují minimální specifitu k hlavám fosfolipidů a PC je normální 

substrát.  

Sekvence cytozolické PLA2 byla odvozena od cDNA izolované z různých druhů 

živočichů. Tato sekvence patří izoenzymu PLA2α a kromě něj existují ještě PLA2β a PLA2γ. 

Lidský enzym mapovaný chromozomem 1 je zachován i u dalších savců, ale sekvence se 

může lišit 20 – 30% mezi savci a jinými obratlovci. Savčí cPLA2 má N-terminální C2 doménu 
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a širší C-terminální katalytickou doménu (viz. obrázek 7), proti tomu PLA2γ nemá C2 

doménu a je prenylována na C-konci. 

Tento enzym vykazuje lyzofosfolipázovou a transacylázovou aktivitu, která je spojena 

s tvorbou acyl-serinového intermediátu charakteristického pro lipázy. Prvním členem 

předpokládané katalytické triády je tady Ser-228 a jako druhý člen je demonstrován Asp-549. 

Přestože  protein obsahuje devatenáct histidinových zbytků, nebyl histidin identifikován jako 

třetí člen. Podmínkou vyvolání dyádového mechanismu je stabilizace Arg-200 v pozici 

pomocí oxyaniontového intermediátu. Zajímavá je také srovnatelná rychlost degradace         

1-palmitoyllyzoPC a 2-arachidonylPC a díky této podobnosti se zvyšuje pravděpodobnost, že 

enzym má v buňce více funkcí. 

Jak již bylo zmíněno tyto PLA2 mají C2 doménu, která je závislá na Ca2+ a je společná 

pro spoustu proteinů translokujících z cytozolu do membrán v přítomnosti Ca2+. Přestože se 

vápník neúčastní samotné katalýzy, podporuje interakce enzymu s membránou, což je 

pravděpodobně příčinou vápníkového stimulačního efektu. C2 doména je tvořená               

anti-paralelním β-sendvičem, který se skládá z dvakrát čtyř složených listů. Celá struktura   je 

uzavřena třemi Ca2+ vazebnými smyčkami, které jsou známé jako kalcium vazebné regiony. 

Vazba vápníku způsobuje penetraci dvou smyček do membrány zajišťující stabilní interakci 

membrána-protein. Celkový výsledek tohoto děje spočívá v translokaci enzymu na povrch 

membrány a díky tomu dochází ke katalýze. Cytozolická PLA2 upřednostňuje přenos do 

regionu jaderného pláště, polohy, která umožňuje snadný přenos uvolněné kyseliny 

arachidonové k LOX a COX, které se zde též nacházejí. Je to důležité z toho důvodu, že se 

tyto dva enzymy uplatňují v prostaglandinové a leukotrienové cestě. Mechanismus selektivní 

translokace cPLA2 do specifického jaderného regionu je nejasný především díky nedostatku 

jasné selektivity enzymu k hlavám fosfolipidů. V tomto případě se uplatňuje protein vimentin, 

který pravděpodobně působí jako adaptor pro membránu a interaguje přímo s C2 doménou 

v přítomnosti Ca2+ (7). 

Mnoho míst pro fosforylaci na cPLA2 a množství proteinkináz využívajících tento 

enzym jako substrát znamená, že aktivita je v tomto případě regulována pomocí fosforylace. 

Nejdůležitějším místem je Ser-505, který je lokalizován ve flexibilní smyčce spojující C2 a 

katalytickou doménu. Pokud je tento serin fosforylován mitogen-aktivovanou proteinkinázou, 

zvyšuje se aktivita cPLA2. 

Díky velkému počtu enzymů s PLA2 aktivitou je obtížné jednoznačně definovat roli 

regulátoru zánětlivé reakce, která vyžaduje kyselinu arachidonovou, pro jeden konkrétní 

enzym. Studie genového knockoutu na myších odhalily důležitou roli cPLA2 při zánětech a ve 
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specifických fyziologických rolích. Významná je jejich funkce v normální plodnosti,  při 

produkci eikosanoidů ze zánětlivých buněk, při zraněních mozku a alergických reakcích (2, 

8).  

 

 
 
Obrázek 7: Struktura cytozolické fosfolipázy A2 (převzato od A. Dessen (8)). 

 

3.1.2.2.2.   Skupina VI 
 

Patří sem intracelulární na vápníku nezávislé PLA2, ty se dále dělí na podskupinu VIA 

a VIB. Enzymy VIA mají 85 – 88 kDa a jsou to různé sestřihové varianty obsahující sedm 

nebo osm ankyrinových opakování. Tyto proteiny jsou široce distribuovány a mají 

cytozolickou i membránovou lokalizaci. Projevují lyzofosfolipázovou a transacylázovou 

aktivitu a mají schopnost být inaktivovány hydrofóbními serin-reaktivními inhibitory, tento 

děj je indikován katalytickými serinovými a acylserinovými intermediáty. Jejich hlavní 

úlohou je remodeling základních fosfolipidových mastných kyselin, což je hlavní funkce 

skupiny těchto enzymů ve většině typů buněk. Pravděpodobně mají také určitou roli 

v buněčné signalizaci a dalších fyziologických funkcích (2).  

 

3.1.2.2.3.   Skupina VII a VIII 
 

Tyto fosfolipázy jsou známé pod názvem acetylhydrolázy krevní destičky–aktivujícího 

faktoru. Katalyzují hydrolýzu jeho esterové vazby na druhém uhlíku. Enzymy této skupiny se 
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vyskytují jak v plasmatické (sekretované), tak v intracelulární formě. Plasmatická forma 

hydrolyzuje nejen krevní destičky – aktivující faktor, ale i celou řadu oxidačně poškozených 

molekul PC v membránách a lipoproteinech, které původně obsahují kyselinu arachidonovou 

na druhém uhlíku. Významná oxidační poškození mohou vznikat například při zánětech nebo 

u kuřáků a jejich vznik je v podstatě nekontrolovatelný. Z toho důvodu jediný mechanismus 

pro regulaci biologického účinku těchto sloučenin spočívá v jejich degradaci pomocí 

acetylhydroláz. 

Nedostatek těchto acetylhydroláz je způsoben mutací asociovanou s astmatem, 

mrtvicí, infarktem myokardu, mozkovou hemoragií a dalšími onemocněními. V těchto 

případech je možné, že by mohla být s úspěchem využita léčba rekombinantními 

acetylhydrolázami PAF.  

Všechny intracelulární formy acetylhydroláz hydrolyzují destičky aktivující-faktory, 

ale některé vykazují větší selektivitu a nehydrolyzují oxidované fosfolipidy (2). 

 

3.2.   Fosfolipázy B a lysofosfolipázy 

 

Fosfolipázy z této skupiny jsou schopny štěpit esterovou vazbu na C1 i na C2, protože 

jejich substrátem jsou jak diacyl-, tak monoacylglyceroly. Rozdíl mezi PLB a 

lyzofosfolipázami není z tohoto důvodu úplně zřetelný. Termín PLB se omezuje pouze na 

enzymy, při jejichž působení se minimálně akumulují lyzofosfolipidové produkty (2).  

 

3.2.1.   Fosfolipáza B z mikroorganismů 

 

Z této skupiny byla zkoumána především PLB z Penicillium notatum, ale katalytický 

mechanismus tohoto enzymu není detailně znám. Substrátová specifita je ovlivněna 

přítomností nebo absencí detergentů a také glykosylačním stavem enzymu. 

Aktivita PLB byla dále identifikována u dalších mikroorganismů jako například 

Cryptococus neoformans, Saccharomyces cerevisiae, Mycobakterium phlei a Candida 

albicans. V případě C. albicans byla odhalena role PLB v penetraci hostitelských membrán a 

tudíž se zde tento enzym stává nositelem patogenicity. Je velmi pravděpodobné, že PLB má 

stejnou úlohu i v dalších mikroorganismech (2). 
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3.2.2.   Savčí lyzofosfolipázy 

 

Lyzofosfolipidy se většinou nacházejí v biologických membránách  ve velmi nízkých 

koncentracích. Důvodem je to, že vysoká koncentrace těchto enzymů výrazně ovlivňuje 

vlastnosti membrán a může vést až k buněčné lýzi. Zvýšená koncentrace lyzofosfolipidů je 

spojena s atherosklerózou. Především lyzoPC je velmi hojně zastoupen v atherogenních 

lipoproteinech a v této oxidované formě snižuje jejich denzitu. Další onemocnění spojená se 

zvýšeným množstvím lysofosfolipidů jsou hyperlipidémie, záněty a letální dysrytmie 

při ischemii myokardu. Pokud jsou v nízkých koncentracích, slouží lyzoPC a kyselina 

lyzofosfatidová jako druzí poslové. Metabolické přeměny při nichž vznikají lyzofosfolipidy 

jsou znázorněny na obrázku 8. 

U savců byly nalezeny  dvě malé lyzofosfolipázy I a II. Navzdory své podobné 

velikosti jsou spíše produkty různých genů, než sestřihové varianty po posttranslačních 

úpravách. Tyto enzymy, které jsou nezávislé na Ca2+, byly izolovány z různých typů tkání a 

postrádají PLA1, PLA2 nebo acyltransferázovou aktivitu. Podle mechanismu jejich akce je 

zřejmé, že mají katalytickou triádu charakteristickou pro serinové proteázy a lipázy. Další 

zkoumání lyzofosfolipázy I odhalilo, že produkty hydrolýzy 1-palmitoyl-lyzoPC a 2-

palmitoyl-lyzoPC vznikají ve stejném poměru (2). 

Další malé fosfolipázy s lyzofosfolipázovou aktivitou se zařazují do skupiny PLA1 a 

PLA2. V savčích tkáních se kromě těchto malých lyzofosfolipáz vyskytují také větší enzymy, 

které mají lyzofosfolipázovou aktivitu, a z nichž některé se rovněž řadí mezi PLA (9). 
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Obrázek 8:  Metabolické přeměny zahrnující lyzofosfolipidy. PLA1…fosfolipáza A1; 
PLA2…fosfolipáza A2 (převzato od A. Wang a E.A. Dennis  (9)). 

 

 

3.3.   Fosfolipázy C 

 
3.3.1.   Bakteriální fosfolipázy C 

 

Tyto enzymy jsou známé od zveřejnění publikace Macfarlana a Knighta (1941), která 

ukázala, že α-toxin Clostridium perfringens je PLC. Nejrozsáhlejšími studiemi prošly 

fosfolipázy pocházející od Bacillus cereus a ty také poskytly první krystalovou strukturu 

tohoto enzymu. Jako příklad může sloužit PLC, kterou sekretuje B. cereus ve velkém 

množství a která je specifická pro PI (2, 10). 

 

3.3.2.   Savčí fosfolipázy C 

 

Hlavní úloha těchto fosfolipáz spočívá v buněčné signalizaci. Jako příklad lze uvést 

savčí PI-specifickou PLC (PI-PLCδ), které v krystalové struktuře chybí PH doména na N-

konci (10). 

Podle modelu membránové asociace (L.O. Essen, 1996, převzato z (2)) se 

předpokládá, že specifická iniciační interakce je zprostředkována PH doménou, která si vybírá 

za cíl membránu s PI. V tomto mechanismu dále dochází k vazbě C2 domény a katalytických 
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domén. Dva kroky tohoto katalytického mechanismu jsou stejné pro savčí i bakteriální enzym 

a uplatňuje se v nich cyklický fosfodiesterový intermediát, který může být v případě 

bakteriálního enzymu hlavní produkt (viz. obrázek 9).  

Speciální PLC vyžaduje také hlavní dráha degradace sfingomyelinu, v tomto případě 

se uplatňuje enzym nazvaný sfingomyelináza. K tomuto účelu slouží bakteriální enzym 

sekretovaný u B. cereus. Odlišnou funkci má několik savčích sfingomyelináz, které mají 

prominentní roli v buněčné signalizaci (2, 10). 

 

 

 
Obrázek 9:  Reakce štěpení PI-PLC, která probíhá ve dvou krocích a při které se uvolňuje 
DAG. PI-PLC…fosfolipáza C specifická pro fosfatidylinositol; DAG…diacylglycerol 
(převzato od D.W. Heinz, L.O. Essen a R.L. Williams (10)). 
 

 
3.4.   Fosfolipázy D 

 

Hlavními zdroji tohoto typu fosfolipáz jsou rostliny a bakterie, ale jejich role 

v rostlinách nejsou přesně známé. Toxické bakteriální PLD mohou způsobovat vážná 

celulární poškození buď sami nebo v kombinaci s dalšími bakteriálními proteiny. Tyto 

enzymy mohou také sloužit při obstarávání anorganického fosfátu, jako živiny pro bakteriální 

buňku.  

PLD charakterizuje reakce, při které dochází k výměnám na fosfátech a která má jako 

intermediát kovalentní fosfatidyl-enzym (viz. obrázek 10). Z tohoto důvodu může enzym 

katalyzovat reakce, ve kterých mohou alkoholy substituovat vodu jako akceptor fosfátu. 

Alkoholy jsou v tomto případě lepšími akceptory než voda, protože asi v 1% roztoku ethanolu 

místo PA vzniká fosfatidylethanol. V případě, kdy byl enzym inkubován s 32P značeným 

anorganickým fosfátem, byl produkován P-enzym intermediát a ten byl dále identifikován 

jako P-histidin (E.B. Gottlin, 1998). Tyto fosfolipázy mají dvě histidinová aktivní místa (His-
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170, His-448), z nichž se His-170 pravděpodobně chová jako nukleofil a tudíž je kovalentně 

modifikován během katalýzy. 

Savčí PLD se uplatňují v buněčné signalizaci. Dvě identifikované savčí PLD (PLD1, 

PLD2) obsahují několik domén často asociovaných se signálními proteiny. Mezi tyto domény 

patří PH-doména a izolovaná PI-bisfosfát vazebná doména. Savčí PLD se zdají být 

kontrolovány různými regulačními molekulami a mají důležitou roli v buněčné signalizaci a 

funkci membrán (2, 11). 

 

 

 

 

Obrázek 10: Fosfatidyl-enzymový intermediát, který byl navržen pro katalýzu 
prostřednictvím PLD (fosfolipáza D). HXENZ…aktivní místo molekuly enzymu; 
(1)…substrát; (2)…fosfatidylalkohol; (3)…hydrolyzovaný produkt (kyselina fosfatidová) 
(převzato od M. Waite (11)). 
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4.   Role fosfolipáz v buněčné signalizaci 
 

Fosfolipázy se podílejí na tvorbě signálních molekul odvozených od fosfolipidů a také 

se mohou vázat na různé receptory, a tím kontrolovat celou řadu biologických funkcí. Mezi 

tyto funkce patří exocytóza, fagocytóza, dynamika aktinu a mnoho aspektů membránového 

transportu. Důležitou molekulou je kyselina arachidonová, která se nachází na C2 

membránových fosfolipidů a je uvolňována pomocí PLA2. Její uvolnění je klíčovým krokem 

v deacylaci buněk a může být teoreticky produkována spoustou dalších cest. PLC se uplatňuje 

v metabolické cestě produkující IP3 a DAG, které jsou významnými signálními molekulami. 

PLD produkuje PA, která může být dále metabolizována pomocí PA-fosfohydrolázy na DAG. 

Všechny tyto molekuly slouží jako druzí poslové a svojí vazbou na receptory mohou spouštět 

řadu signálních kaskád. 

 

4.1.   Fosfolipázy A2 

 

Úloha těchto enzymů v signalizaci spočívá v uvolňování AA, která se uplatňuje jako 

druhý posel. AA může být dále metabolizována pomocí COX, LOX a cytochromů P450 a dát 

vznik bioaktivním lipofilním molekulám, které se nazývají eikosanoidy. Tyto látky se dále 

dělí na prostaglandiny, leukotriény a epoxykyseliny.  

Sekretovaná (extracelulární) PLA2 hraje roli v metabolismu AA, která je prekurzorem 

pro syntézu prostaglandinů. Intracelulární PLA2 zvyšuje svojí aktivitu např. během 

ischemické reperfúze a její metabolity, AA a lyzoplazmenylcholin, se uplatňují v procesu 

buněčné smrti. Cytozolická PLA2 hraje hlavní roli v hormony indukovaném uvolnění AA a 

tuto úlohu plní ve všech typech buněk. Dále se uplatňuje v produkci prostaglandinů, 

leukotriénů a PAF, jako odpovědi na zánětlivé stimuly (5). Nově zjištěná signální cesta 

cPLA2 využívá β-adrenergní receptory a je lokalizována v srdci (12). 

Tyto fosfolipázy při signalizaci interagují s různými celulárními komponentami, 

dochází zde k funkčnímu spojení s COX, může se zde uplatňovat také vimentin, glypikan a 

LOX. COX existuje ve dvou izoenzymech COX-1 a COX-2, které mají různou funkci 

v regulaci biosyntézy prostaglandinů. COX-1 se uplatňuje v bezprostřední fázi této 

biosyntézy, zatímco COX-2 je nezbytná při opožděné odpovědi, která trvá několik 

následujících hodin po pro-zánětlivém stimulu. Cytozolická PLA2 je vyžadována ve zpožděné  

A23187-indukované nebo bradykinin-indukované fázi uvolnění AA. Ve fázi opožděného 

uvolnění AA se také uplatňují sPLA2IIA, -IID a –V, v tomto případě dochází k uvolňování 
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velkého množství AA. Navíc se tyto fosfolipázy podílejí i na bezprostřední zánětlivé 

odpovědi. Uvolněná AA pomocí těchto typů fosfolipáz je substrátem COX-1 a COX-2 při 

okamžité odpovědi a COX-2 při opožděné. Přestože iPLA2 zvyšuje množství spontánně 

uvolněné AA, má tímto způsobem vzniklá signální molekula zanedbatelnou možnost přístupu 

k COX-2. Tato fosfolipáza se tedy uplatňuje především v remodelingu fosfolipidů. Funkční 

párování různých typů PLA2 s COX, které je využito v biosyntéze prostaglandinů, je 

znázorněno na obrázku 11 (5, 7). 

Další molekulou interagující s cPLA2 je vimentin, který má v tomto případě funkci 

adaptéru. Vzájemné působení závisí na Ca2+ a na C2-doméně cPLA2. Vimentin napomáhá 

vhodné interakci cPLA2 s perinukleární fosfolipidovou membránou (5, 7). 

 

 

 

 

Obrázek 11:  Funkční párování mezi různými PLA2 a COX dvou typů v okamžité a opožděné 
biosyntéze prostaglandinů. cPLA2 a sPLA2 vázající heparin (IIA, IID a V) jsou funkčně 
spojeny se stimuly, které indukují produkci prostaglandinů. sPLA2-X a iPLA2 vyvolávají 
spontánní uvolnění AA, přispívají k remodelingu fosfolipidů a za určitých podmínek 
vyvolávají produkci prostaglandinů. PLA2…fosfolipáza A2; cPLA2…cytozolická PLA2; 
sPLA2…extracelulární sekretotická-PLA2; iPLA2…intracelulární na Ca2+ nezávislá PLA2; 
COX…cyklooxyganáza; AA…kyselina arachidonová (převzato od M. Murakami (7)). 
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Celulární funkce sPLA2IIA je závislá na vazbě s heparansulfátproteoglykanovým 

povrchem, přesněji s glypikanem. Glypikan nejspíše hraje důležitou roli při zařazování 

sPLA2IIA do specifických kompartmentů (signalozómů) v aktivovaných buňkách. Tato forma 

unikátních endocytických a exocytických kompartmentů na povrchu většiny buněk, umožňuje 

fosfolipázám specifickou lokalizaci a umožňuje různé aktivity v signalizaci. Jejich přítomnost 

v těchto signalozómech umožňuje zachování enzymové aktivity po internalizaci a transportu 

do perinukleární oblasti (5, 7).  

Další možností je regulace sPLA2 pomocí LOX cesty. Aktivace cPLA2 vede 

k produkci metabolitů LOX, které usnadňují uvolnění AA prostřednictvím sPLA2 (5, 7). 

Nedávno byla zjištěna signální cesta závislá na β2-adrenergických receptorech, která je 

spojena s cPLA2. Tato dráha je lokalizována v srdci a má za výsledek cyklus Ca2+ a kontrakci. 

(12). Různá působení PLA2 v savčích buňkách jsou znázorněna na obrázku 12. 

 

 

 

 

Obrázek 12: Různá působení PLA2 v savčích buňkách. sPLA2-IIA, IID a V se váží na 
glypikan a jsou tříděny do signalozómu. sPLA2-X působí náhodně na vnější plasmatickou 
membránu bohatou na PC a odštěpuje nespecifické mastné kyseliny. sPLA2-V může také 
využít tuto cestu v několika typech buněk. sPLA2-IIC není schopná vyvolat uvolnění AA, 
protože se neváže ani na glypikan ani na membránu bohatou na PC. sPLA2-IB indukuje 
uvolnění AA nepřímo prostřednictvím aktivace cPLA2, která je aktivována přes sPLA2 
receptor . PLA2…fosfolipáza A2; sPLA2…extracelulární PLA2; cPLA2…cytozolická PLA2; 
COX-2…cyklooxygenáza-2; AA…kyselina arachidonová; sPLA2R…receptor pro sPLA2 
(převzato od M. Murakami (7)). 
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4.2.   Fosfolipázy C 

 

Hlavní signální dráha zprostředkovaná receptory spočívá v hydrolýze PI v plasmatické 

membráně pomocí PI-specifické-PLC. V této cestě jsou formovány dva důležití intracelulární 

druzí poslové, IP3 a DAG. PLC využívá jako substrát pro tvorbu těchto molekul PIP2. 

Zatímco se IP3 váže na IP3 receptor, a tím indukuje zvýšení koncentrace intracelulárního Ca2+, 

DAG aktivuje specifické izoformy PKC. Aktivace probíhá tak, že DAG zůstává v membráně, 

kde byl produkován, zde dokáže translokovat a aktivovat PKC společně s PS a Ca2+.  

Aktivace těchto enzymů se liší v závislosti na izoformě. Jsou aktivovány pomocí 

heteromerických G-proteinů, receptorů nebo cytozolických tyrozinkináz. Všechny PLC jsou 

závislé na Ca2+ a jeho rostoucí koncentrace zvyšuje aktivitu těchto fosfolipáz. Jak již bylo 

zmíněno, produktem PLC působení je IP3, jehož funkce spočívá právě v mobilizaci Ca2+. 

Z tohoto důvodu nejspíše existuje určitá zásoba vápníku, který umožní aktivaci tohoto 

enzymu (13, 14). 

 

4.3.   Fosfolipázy D 

 

Savčí PLD katalyzují hydrolýzu hlavních membránových fosfolipidů PC a produkují 

již zmíněnou PA a cholin. PA může sloužit jako potenciální lipidový druhý posel podobný 

DAG, který se nachází v signální cestě PLC. Navíc se může PA dále metabolizovat a dát 

vznik dalším důležitým lipidovým metabolitům jako lyzo-PA a DAG. Aktivita PLD je 

v savčích buňkách velmi nízká, a proto se přechodně zvyšuje obsazením řady receptorů na 

buněčném povrchu, které obsahují heteromerické G-proteiny a tyrozinkinázy. Aktivace PLD 

pomocí těchto receptorů je podobná aktivaci PLC, kde je využit metabolismus specifických 

fosfolipidů k produkci druhých poslů. PLD jsou stimulovány pomocí stejných receptorů pro 

G-proteiny jako PLC. V případě potkaních kardiomyocytů jsou to PLC-stimulující 

trombinové receptory PAR1  nebo endotelin-1 receptory ETAR, které uvádějí v činnost PKC, 

díky níž dochází k aktivaci PLD (15). 

Dále bylo zjištěno, že obě savčí PLD (PLD1 i PLD2) jsou regulovány komplexním 

způsobem pomocí GTPáz, PIP2 a PKC (viz. obrázek 13). Produkovaná PA má v buňce dvě 

hlavní funkce: první spočívá ve směrování proteinů na membránu a druhá v regulaci 

aktivačních enzymů, jako jsou proteinové a lipidové kinázy. Nejvíce informací je dostupných 

o aktivaci lipidy metabolizujícího enzymu PIP-5-kinázy, díky níž jsou vytvářeny PIP2. Bylo 

zjištěno, že PIP2 mohou sami regulovat aktivitu PLD. Protože PLD je aktivní v buňce, musí 
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zde zřejmě existovat určitá zásoba PIP2, která je pro aktivaci dostačující. Důležité je, že 

aktivace může vést k lokálnímu zvýšení koncentrace PIP2, který je schopný ještě zvýšit 

aktivitu PLD.  

PIP2 spolu s PA mohou být zodpovědní za řízení specifického reverzibilního příjmu 

proteinů, a tím realizují řadu transportních dějů, které mohou sloužit mimo jiné pro modulaci 

aktinového cytoskeletu. Zajímavé je, že PIP2 v přítomnosti PA je efektivní v regulaci aktivity 

ARF-GAPs, které slouží k deaktivaci  ARF (13). 

 

 

 
 
 
Obrázek 13: Různé aktivátory PLD1 a PLD2 a potenciální funkce PA. Šipky s přerušovanou 
čárou znamenají nedostatek solidních důkazů pro podporu této možnosti. PLD1…fosfolipáza 
D1; PLD2…fosfolipáza D2; PA…kyselina fosfatidová; PIP2…fosfatidylinositolbisfosfát; 
ARF…protein aktivující PLD obou typů; PKCα…proteinkináza Cα; Rho…GTPáza; 
LPA…kys. lyzofosfatidová; DG…diacylglycerol (převzato od S. Cockcroft (13)). 
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5.   Fosfolipázy v srdci 
 

V srdeční tkáni jsou přítomny tyto fosfolipázy: PLA2, PLC, PLD a lyzofosfolipázy. 

Mají zde různé funkce a mohou být též spojeny s některými onemocněními srdce. 

 

5.1. Fosfolipázy A2 

 
Fosfolipázy této skupiny se vyskytují v podstatě ve třech základních izoformách: 

sPLA2, iPLA2 a cPLA2. Tyto formy jsou přítomné v srdeční tkáni, kde vykazují různé funkce 

a hrají rozmanité role.  

sPLA2 nevykazuje příliš významnou specifitu k jednotlivým mastným kyselinám, ale 

potřebuje pro svou funkci milimolární koncentraci vápníku. Tyto enzymy jsou specifické pro 

různé tkáně a několik se jich vyskytuje i v srdci. Při jejich aktivaci se uplatňují nejrůznější 

stimuly, jako jsou IL-1, IL-6, TNFα a interferon γ, jejichž exprese se zvyšuje v asociaci 

s onemocněními, jako je srdeční dysfunkce a zánět. Množství sPLA2 vzrůstá při zánětech, 

ischemii, atheroskleróze a rakovině. Aktivita této fosfolipázy v sarkolemálních membránách 

může být příčinou srdeční dysfunkce. 

 iPLA2 byla objevena v psím myokardu a bylo také zjištěno, že nevykazuje striktní 

specifitu pro AA. Tento enzym reprezentuje 80% z celkové PLA2 aktivity v normálním 

myokardu a jeho hlavní fyziologickou rolí je oprava oxidovaných fosfolipidů, a tím zvyšuje 

odolnost srdeční tkáně k oxidačnímu stresu. Aktivita iPLA2 roste během ischemické reperfúze 

spolu se zvýšením koncentrace svých metabolitů, zejména AA a lyzoplazmenylcholinu. 

Studie ischemií indukované aktivace iPLA2 ukázala, že je příčinou ventrikulární 

tachyarytmie, která má za následek většinu úmrtí při atherosklerotických srdečních 

chorobách. 

cPLA2 má unikátní selektivitu pro arachidonyl na druhém uhlíku fosfolipidu. Tento 

enzym je plně aktivován po fosforylaci pomocí MAPK a po zvýšení koncentrace Ca2+, které 

řídí jeho translokaci z cytozolu do intracelulárních membrán ER, GA nebo do jaderné 

membrány. Ve všech typech buněk hraje tato fosfolipáza hlavní roli v hormony indukovaném 

uvolnění AA. cPLA2 je regulována především na úrovni posttranslačních úprav, exprese 

tohoto enzymu je zodpovědná za zesílení reakce na růstové faktory a prozánětové cytokiny. 

Nedávno byl navíc prokázán antihypertrofický potenciál cesty cPLA2 ve svalových tkáních 

včetně srdeční svaloviny. Postinfarktové městnavé srdeční selhání je asociováno s redistribucí 

těchto enzymů z membrán poblíž cytozolu pryč od jejich fosfolipidového substrátu. cPLA2 
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má také roli v již zmíněné signalizační dráze v srdci, při které se uplatňují β2-adrenergní 

receptory (12).  

 

5.2. Fosfolipázy C 

 
Úloha této fosfolipázy v srdci byla zkoumána na kultuře ventrikulárních myocytů 

z kuřecího embrya a byla zjištěna její funkce v ochraně proti ischemii. PLC se funkčně páruje 

s receptorem A1, a tím se aktivuje. Na tento receptor se ale nejdříve váže adenozin uvolněný 

při srdeční ischemii. Uvolnění adenozinu se tudíž uplatňuje v ochraně srdce, která je 

zprostředkovaná pomocí A1  a také A3 receptorů, které aktivují PLD. Z výzkumu vyplývá, že 

pro větší ochranou funkci je nutná interakce mezi těmito dvěma receptory (16). 

Izoenzymy PI-specifické PLC asociované se srdeční sarkolemální membránou mají 

důležitou roli v aktivaci intracelulárních signálních drah, které regulují různé buněčné funkce. 

Pomocí této PLC je uvolňován IP3, který může sloužit při mobilizaci Ca2+ ze 

sarkoplazmatického retikula, a DAG sloužící jako aktivátor PKC izoenzymů. Tyto PKC 

fosforylují některé srdeční proteiny a mají vliv na pohyb Ca2+ do kardiomyocytů. Přesun Ca2+ 

zprostředkovaný těmito produkty může zhoršovat přetížení kardiomyocytů tímto vápníkem a 

následně způsobit srdeční dysfunkci při ischemické reperfúzi. Z toho vyplývá, že inhibice 

PLC napomáhá lepšímu uzdravení po ischemii. Jako model bylo v tomto případě použito 

izolované srdce potkana (17). 

 

5.3. Fosfolipázy D 

 
PLD se stejně jako PLC uplaňuje při ochraně srdce proti ischemii. Tento enzym se na 

rozdíl od předchozího váže na receptor A3 a aktivuje se. Specifita této interakce byla 

demonstrována na kuřecích atriálních myocytech, do kterých byl  přenesen lidský receptor 

A3, protože v kuřecích myocytech nedochází k jeho expresi. Jak již bylo zmíněno ochrana 

srdce je účinnější pokud interagují oba receptory. Nejprve dojde k aktivaci A3, který se páruje 

s PLD, a tím je podporována akumulace DAG, která způsobuje aktivaci A1 spojeného s PLC. 

Teprve po následné stimulaci PLC dojde k úplnému ochrannému efektu (16). 

Ventrikulární fibróza je způsobena spoustou efektorů, které chronicky aktivují PLD a 

indukují dysfunkce a poruchy při srdečních onemocněních. V tomto případě se předpokládá 

negativní zpětná vazba pomocí ethanolaminu, který je produktem PLD. Při výzkumu byl 

využit analog ethanolaminu, N-methylethanolamin, který snižuje aktivitu PLD, omezuje 
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akumulaci kolagenu, a tak zabraňuje orgánové dysfunkci. N-methylethanolamin také tlumí 

ventrikulární hypertrofii a tento jev může být opět přisuzován omezení funkce PLD. Tento 

enzym se totiž uplatňuje v produkci proteinů, a tím i v buněčném růstu. Výzkum byl prováděn 

na potkanech s hypertenzním srdečním selháním (18).  

 

6. Závěr 
 

Je zřejmé, že téma fosfolipázy je velice obsáhlé, a proto jsem se pokusila v této práci 

uvést alespoň základní informace. Zabývala jsem se jejich vlastnostmi, funkcí, rozdělením, 

rolí v signalizaci a v neposlední řadě také úlohou fosfolipáz v srdci. Význam fosfolipáz 

v srdečním svalu spočívá především v tom, že některé mohou být spojeny se různými 

srdečními onemocněními a nebo mohou poskytovat ochranu proti nim. Z toho vyplývá, že 

v poslední době směřuje výzkum především ke hledání možností jejich využití v léčbě nebo 

prevenci celé řady onemocnění. 
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7.   Použité zkratky 
 

E – enzym v roztoku 

E* – enzym vázaný na substrát (vezikulus) 

S – substrát  

P – produkt  

PLA – fosfolipáza A 

iPLA2 – intracelulární fosfolipáza A2 

cPLA2 – cytozolická fosfolipáza A2 

sPLA2 – sekretovaná (extracelulární) fosfolipáza A2 

PLB – fosfolipáza B 

PLC – fosfolipáza C 

PLD – fosfolipáza D 

PS – fosfatidylserin 

PC – fosfatidylcholin 

PI – fosfatidylinositol 

PG – fosfatidylglycerol 

SM  - sfingomyelin 

AA – kyselina arachidonová 

PA – fosfatidová kyselina  

DAG – diacylglycerol 

IP3 – inositoltrifosfát 

PIP2 – fosfoinositolbisfosfát 

PKC – proteinkináza C 

COX – cyklooxygenáza 

LOX – lipoxygenáza 

MAPK – mitogen-aktivovaná proteinkináza 

ER – endoplazmatické retikulum 

GA – Golgiho komplex 

ARF – typ proteinů, které aktivují PLD 

PAF – krevní destičky aktivační faktor 

TNFα - tumor nekrózový faktor α 

IL-1(-6) – interleukiny 
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