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ROLE N-ACETYLCYSTEINU V PSYCHIATRII

VZNIK VOLNÝCH RADIKÁLŮ

Volné radikály se tvoří v těle přirozeně v průběhu metabolismu jako mezi-

produkty, některé z nich mají také význam pro přenos informace (NO vede 

k přenosu vzruchu mezi sousedními buňkami). Volné radikály vznikají nejví-

ce v buněčných organelách − mitochondriích (energetická centra buněk) −, 

kde pak poškozují vlastní mitochondriální funkce a jsou uvolňovány do cyto-

plazmy). Dále jsou tvořeny i v dalších organelách – peroxisomech aj.

NÁSLEDKY PŮSOBENÍ VOLNÝCH RADIKÁLŮ

Nadměrná oxidace tkání při nadměrné tvorbě volných radikálů vede k jejich 

znehodnocení, degradaci a ke vzniku toxických produktů. Dochází k znehod-

nocení makromolekul, např. enzymů, k oxidaci lipidů buněčných membrán 

(vazba radikálů na nenasycené mastné kyseliny, především na kyselinu doko-

sahexaenovou), k oxidaci cholesterolu za vzniku oxisterolů, podílejících se na 

vzniku arteriosklerózy, k poškození nukleových kyselin a řadě dalších nepří-

znivých dějů. Volné radikály se významně uplatňují při vzniku arterioskleró-

zy, zhoubných nádorů, neurodegeneratních onemocnění, diabetes mellitus 

a dalších poruch. Mají také významný podíl na stárnutí organismu.

ENZYMY ELIMINUJÍCÍ VOLNÉ RADIKÁLY V TĚLE

Organismus je vybaven přirozenými enzymy likvidujícími volné radi-

kály. Patří mezi ně kataláza, suoperoxiddismutáza, glutathionperoxidáza

a další.

ROLE GLUTATHIONU

Důležitou látkou v odstraňování volných radikálů i dalších zplodin metabo-

lismu a cizorodých látek (xenobiotik) je glutathion. Je to tripeptid, skládající 

se z aminokyselin gamma-glutamové, cysteinu a glycinu. Je vybaven atypic-

kou peptidovou vazbou. Vyskytuje se ve dvou formách – redukované (GSH) 

a oxidované (GSSG); u druhé formy jsou spojeny dvě molekuly glutationu di-

sulfidovou vazbou. Za normálních podmínek výrazně převládá redukovaná 

forma, při oxidačním stresu se zvyšuje podíl oxidované formy. Glutathion má 

tyto základní funkce:

Má přímý antioxidační účinek − likviduje peroxid vodíku za vzniku oxidova-• 

né formy GSSG a vody (2GSH + H
2
O

2
 = GSSG + 2 H

2
O).

Chrání –SH (sulfhydrilové) skupiny bílkovin, které jsou nutné pro jejich funk-• 

ci (jsou to např. transportní proteiny, podílející se na zpětném vychytává-

ní neuromediátorů, důležité enzymy jako ATPázy, enzymy sloužící k rege-

neraci poškozených nukleových kyselin, některé receptory a další důležité 

proteiny).

Podílí se na regeneraci dalších antioxidantů, především alfa-tokoferolu • 

(E-vitamin).

Podílí se na odstraňování xenobiotik z těla – vytváří s nimi rozpustné slou-• 

čeniny, které se pak snadněji vylučují z těla. (Mezi xenobiotika náleží např. 

toxické látky z vnějšího prostředí, z potravy, farmaka, látky obsažené v ciga-

retovém kouři).

Glutathion je koenzym některých důležitých enzymů. Mezi ně patří např. 

glutathionperoxidáza, která likviduje peroxid vodíku (vyžaduje ke své funkci 

selen), nebo glutation S-transferázy, které slouží k odstraňování xenobiotik.

K likvidaci nadbytečného množství volných radikálů se používá řada látek, 

často označovaných jako scavengery (zametače) volných radikálů. Mezi ty-

to látky náleží např. vitamin E (alfa-tokoferol), vitamin C (kyselina askorbová), 

beta-karoten, kyselina alfa-lipoová a další.

N-ACETYLCYSTEIN A GLUTAMÁTERGNÍ SYSTÉM

Významné a dosud nedoceněné místo mezi scavengery volných radikálů 

zaujímá N-acetylcystein. Tato látka je dosud klinicky používána jako muko-

lytikum. Bylo zjištěno, že má výrazné antioxidační vlastnosti. Slouží především 

jako prekursor pro tvorbu glutathionu i stimulátor enzymů vedoucích k rege-

neraci glutationu – uvolňuje nezbytný cystein. N-acetylcystein je také modu-

látorem glutamátergního systému. 

Glutamátergní systém je zřejmě nejrozšířenějším neuromediátorovým systé-

mem v mozku. Je nezbytný pro paměť a učení. Na ionotropních receptorech 

typu NMDA (N-methyl-D-aspartátových) probíhá jeden ze základních mecha-

nismů učení – dlouhodobá potenciace (LTP − long-term potentiation). Tento 

mechanismus spočívá v tom, že působením opakovaného podnětu dochází 

k následnému zvyšování excitačních postsynaptických potenciálů a v důsled-

ku toho ke zvýšení neuronální plasticity – k většímu větvení neuronálních vý-

běžků. Dostatečné množství glutamátu je nezbytné pro normální poznávací 

funkce. Za patologických podmínek, jako u Alzheimerovy choroby a dalších 

neurodegenerativních onemocnění, však se glutamát uvolňuje nadměrně. To 

vede k nadměrné stimulaci ionotropních receptorů typu AMPA a NMDA. Do-

chází k nadměrnému vstupu kalciových iontů do nervových buněk, k nadměr-

né aktivaci některých buněčných enzymů proteinkináz, ke zvýšené transkripci 

některých nežádoucích faktorů, zvyšujících apoptózu (programovanou bu-

něčnou smrt). Při Alzheimerově chorobě je sníženo zpětné vychytávání gluta-

mátu v některých korových oblastech, především v hippocampu, čímž se ješ-

tě zvyšuje neurotoxické působení nadměrného influxu kalcia do neuronů.  To 

způsobuje excitotoxicitu – toxické působení nadměrného množství excitač-

ních aminokyselin, mezi něž glutamát náleží. Mezi látky, které modulují gluta-

mátergní systém a snižují nebezpečí excitotoxicity, patří i N-acetylcystein. 

FUNKCE N-ACETYLCYSTEINU V CNS

Z experimentálních i klinických prací vyplývají následující vlastnosti 

N-acetylcysteinu:

zvýšení antioxidační aktivity;• 

zvýšení imunity;• 

působení proti stárnutí organismu (zejména neuroprotektivní působení);• 

zlepšení kognitivních (poznávacích) funkcí včetně paměti.• 

N-acetylcystein byl pro své předpokládané vlastnosti zkoušen u ně-

kterých psychických onemocnění: Alzheimerovy choroby, impulsiv-

ních onemocnění (trichotilomanie), obsedantně-kompulzivní poruchy. 

U Alz heimerovy choroby a jiných neurodegenerativních onemocnění 

se předpokládá jako hlavní účinek antioxidační působení (u těchto cho-

rob dochází k oxidačnímu stresu a v důsledku toho k zánětlivé reakci, 

ke zvýšené tvorbě patologických bílkovin, jako je beta-amyloid, a k ná-

slednému porušení plasticity neuronů a z toho vyplývající klinické sym-

ptomatice – rozvoji demence). U impulsivních poruch a obsedantně-

kompulzivní poruchy je předpokládán vliv glutamátergní modulace na 

serotonergní systém.

Literatura u autora.

N-acetylcystein je aminokyselina, která má v organismu antioxidační vlastnosti, a navíc je pre-
kursorem přirozeného, tělu vlastního antioxidantu glutathionu.
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