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“The more I learn, the more 
I realize how much I don't 
know.” Albert Einstein



1. Bunková signalizácia



• Prežitie
• Úroveň 

komunikácie
• Komplexita













• economical/time-saving
• complexity



Jadrové 
receptory

Membránové 
receptory

IP3

DAG

(Typ signálu – Prvý posol-ligand)



Switching mechanisms
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Hydrofóbne molekuly



1. G-protein coupled receptor

2. Ion-chanel-linked receptor

3. Enzyme-linked receptor

(tyrosin kinase, serin-threonin kinase)



Druhí poslovia (second messenger)
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• Efektívna práca
• Alternatívne cesty
• Kompenzačné mechanizmy
(synergia a antagonizmus)



Ďalší stupeň komplexity –
koncentrácia molekúl a iónov 
(napr. vápnik)



2. Steroidné hormóny

(testosterón)



➢ 1849: Arnold Adolf Berthold, predstava difúznych molekúl ktoré kontrolujú sexuálne správanie

samcov

➢ 1970´s: Identifikácia rýchlych steroidných dráh v mozgu

➢ 1980´s: Testosterón moduluje pamäťové procesy s dobou odozvy 10-20 min. Bolo zistené, že

estrogény (podobnými rýchlymi mechanizmami) ovplyvňujú aj iné behaviorálne a fyziologické

aspekty vrátane agresie, vokalizácie a centrálneho spracovania zvukovej informácie. Mnoho rýchlych

efektov estrogénov sú pravdepodobne závislé na membránových receptoroch (zatiaľ identifikované

4 receptory, no bude ich viac).

➢ 1994-2012-2014: Pokrok v pochopení ako steroidné receptory regulujú génovú expresiu.

➢ 1991: Bolo zistené, že estrogén a progesterón sú schopné regulovať procesy a dráhy nesúvisiace

s reprodukciou (základná cholinergická dráha predného mozgu, plasticita hipokampu)

➢ 2015: Bol podaný dôkaz, že niektoré efekty steroidov pretrvávajú dlhú dobu po pôsobení. Tieto

pretrvávajúce efekty spôsobujú morfologické zmeny v štruktúre mozgu (neurogenéza, synapsy, vývoj

tŕňov dendritov). Tieto zmeny sú taktiež zapríčinené aplikáciou steroidov, ktoré indukujú sexuálnu

diferenciáciu mozgu a správania

➢ 2019...



Biosyntéza 
testosterónu



Mitochondria

Endoplazmatické retikulum



Účinok 
testosterónu 
na mozog

prenatal postnatal adolescence adulthood

organization activation

behavioral 
phenotype



Pomalý, genomický efekt 
jadrových receptorov



❖ 1970 -1979  predstavenie 

rýchlych, negenomických efektov 

steroidov iniciovaných 

z membrány na mozog 

a správanie



Rýchly, negenomický efekt 
membránových receptorov



Agresia -sex drive





PND 1            

PND 7              

PND 14

PND 21 RT-qPCR

ELISA
n=68; ♀, ♂

PND – PostNatálny Deň

mRNA

Wistar

RIP Hypotalamus, Hipokampus, 
cerebelum, frontálny kortex



• hipokampus

• hypotalamus

• cerebelum

• frontálny kortex

Fight or flight











ZIP9→AR→ER?

Testosterón

Aromatáza



1. Kto je ten nový 
hlodavec tamto? 

4.  ...a taktiež 
majú repetitívne

správanie.

2. John. A je naším 
kolegom už 3 roky

...na rovnakom 
oddelení. 

3. Áno, to je John. Má 
autizmus. Hlodavce s 
ASD majú porušenú 
sociálnu interakciu a 

komunikáciu.

...

Týždenná rutina 
Johna

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok



Štúdium signálnych dráh a receptorov

Metódy

• WB (expresia proteinov)

• Imunoflorescencia

• Substitúcia AMK-
fosfoablativne mutacie

• Inhibítory

• Cielená mutagenéza

• ...

Čo chcem sledovať?

• ID molekuly – ako vyzerá, čo je zač, dá sa 

modifikovať?

• kde sa nachádza daná molekula

• je signál prenesený?

• lokalizácia molekula

• je receptor aktívny?



66% - 82 %







3. Dávali ste pozor?!



1. Vymenujte aspoň dve metódy štúdia signálnych 
dráh.

2. Aká je funkcia hipokampu?

3. Typy receptorov

4. Na koľko % sú si podobní ľudia a potkany?

5. Akých máme druhých poslov (second
messenger)?

6. V ktorom roku Arnold Adolf Berthold prvý krát 
uviedol predstavu difúznych molekúl ktoré 
kontrolujú sexuálne správanie samcov?

7. Z čoho vzniká testosterón?

8. Kde je testosterón synteizovaný (2 organely)?

9. Aký enzým konvertuje testosterón na estradiol?



10. Nájdi 10 rozdielov



11. Priraď meno k tvári vyučujúceho
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12. Koľko TM domén ma GPCR?

IP3

DAG



13. Pravda alebo lož
1. Viac ako polovica ľudí na zemi nikdy neprijala telefónny hovor.

2. Gumené pneumatiky vás v aute uchránia pred bleskom. 

3. Šváb dokáže prežiť niekoľko dní bez hlavy. 

4. Krokodíl nedokáže vyplaziť jazyk. 

5. Je vedecky dokázané, že väčšina bábätiek sa viac podobá na otca než na matku. 

6. Potkany sa rozmnožujú tak rýchlo, že jeden pár potkanov by za 18 mesiacov mohol mať až milión potomkov. 

7. Priemerný človek prehltne ročne 8 pavúkov. 

8. Delfíny spia s jedným okom otvoreným. 

9. Počas 80-ročného výskumu 200 000 pštrosov ani jeden pštros nestrčil hlavu do piesku. 

10. Podľa štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie prirodzené blondínky za dvesto rokov úplne zmiznú.



14. Aký typ receptora súvisí s týmto vtipom?



Odpovede
1. Western blott, RT-qPCR, imunohistochémia, cielená mutagenéza, substitúcia AMK, 

inhibícia 

2. Priestorová orientácia, prevod informácií z krátkodobej do dlhodobej pamäte 

3. 1. Jadrové, 2. GPCR, 3. Ion-channel linked receptor, 4. Enzyme linked receptor

4. 66%-83%

5. cAMP, IP3, DAG, Ca2+

6. 1849

7. Z cholesterolu

8. Mitochondrie, Endoplazmatické retikulum

9. Aromatáza

10. Rozdiely

11. 1C; 2G; 3H; 4A; 5F; 6D; 7B; 8E

12. 7

13. 1.P;2.N, 3.P; 4.P; 5.N; 6.P; 7.N; 8.P; 9.P; 10.N

14. Enzyme-linked receptor





Mouse motto: The early bird gets worm; the late mouse gets cheese. 

T.Hanks


