
Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30) 
 
 
snímek 2 prezentace 4 
 
Dnešní prezentací začneme (snad pro vás) zajímavější část této přednášky; už bychom se až 
do konce měli věnovat obecné elektrofyziologii buněk, tkání a organismů. Dnes se podíváme 
na některé záležitosti týkající se obecné elektrofyziologie buněk: 
 
A) Elektrofyziologie organel 
 
Podíváme se na vápníkovou signalizaci mitochondrií a endoplasmatického retikula. Zmíníme 
se o struktuře jaderných obalů a elektrofyziologii jaderných membrán: přímý přístup (patch 
clamp) a „technika přesýpacích hodin“ jako přístup nepřímý. 
 
B) Membránové potenciály rostlinných buněk 
 
Tady se zaměříme na následující: odlišnost rostlinných akčních potenciálů (AP) od 
živočišných. Intracelulární měření na preparátech rostlinných buněk: klasické intracelulární 
měření, příprava protoplastů. AP u citlivky (mimosy) a mucholapky, příklady elektrických 
odpovědí rostlin na různé stimuly. 
 
C) Bioelektrické jevy v nervových a svalových buňkách 
 
Toto pole je extrémně široké a celé by vydalo přinejmenším na jednu samostatnou semestrální 
přednášku. My se podíváme jen na nejklasičtější využití patch clampu – na některé elektrické 
charakteristiky (vodivost, bod zvratu) iontových kanálů, dále na exocytosu na presynaptické 
membráně a její vztah ke kapacitě buňky. 
 
D) Studium vztahů pre- a postsynaptických dějů 
 
I tento bod je záležitost velmi obsáhlá. Uvedeme si jen dva příklady týkající se synapse: vztah 
velikosti presynaptického stimulu a postsynaptické odpovědi a roli vápníku při výlevu 
neuropřenašeče.  
 
snímek 3 prezentace 4 
 
Prvním příkladem elektrofyziologie organel, který si uvedeme, jsou elektrofyziologická 
pozorování spojená s aktivitou mitochondrií (MT) a endoplasmatického retikula (ER). Na 
organelách můžete při troše dobré vůle provádět měření přímo, a to velmi jemnými 
patchovými mikroelektrodami. Snazší je ovšem patchové či intracelulární měření na úrovni 
buňky, tedy měření nepřímé. 
 
Z jiných přednášek víte (přinejmenším) dvě věci: 
⇒ existuje přísná regulace hladiny cytoplasmatického vápníku v živých buňkách (neboť Ca2+ 
je jedním z nejdůležitějších druhých poslů a jako takový ovlivňuje celou řadu dalších reakcí) 
⇒ za fyziologických okolností udržuje živá buňka intracelulární koncentraci vápenatých 
iontů v rozmezí desítek až stovek nanomolů; extracelulární koncentrace vápenatých iontů je 
pak zhruba o čtyři řády vyšší. 
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Koncentrace cytoplasmatického vápníku není konstantní, v případě vzrušivých tkání kolísá 
zejména v závislosti na elektrické aktivitě tkáně (během výlevu na synapsi dochází ke vtoku 
vápenatých iontů do terminály, ve svalu zvyšuje cytoplasmatickou koncentraci volného Ca2+ 
výlev ze sarkoplasmatického retikula (SR)...). Periodicky tedy vyvstává potřeba vypufrovat 
náhle zvýšenou hladinu cytoplasmatického vápníku na fyziologickou hodnotu, ev. následně 
přebytky Ca2+ uvnitř buňky odstranit do hlavního rezervoáru vápníku – extracelulárního 
prostoru (k čemuž slouží zejména Ca2+ pumpy, Na+/Ca2+ pumpy).  
 
Na obrázku vlevo vidíte patch clampový záznam proudů z vláskových buněk ucha. Proud 
z celé buňky je představován nejdřív vtokem vápníku (prohlubeň dolů), který je rychle 
„zamaskován“ ven tekoucím draslíkovým proudem. Vedle je odfiltrován jen vápníkový 
proud, řádově o velikosti asi 390 pA. S takovým vtokem se musí nějak buňka vyrovnat – 
nejlépe bezprostředně vyloučit z cytoplasmy ven do extracelulárního prostředí. 
 
Jinou cestou je sekvestrace Ca2+ do intracelulárních rezervoárů: hlavními „skladovacími 
prostorami“ nadbytečného a nežádoucího cytoplasmatického vápníku jsou mitochondrie, dále 
pak cisterny endoplasmatického/sarkoplasmatického retikula a cisterny Golgiho aparátu. Ve 
vhodné době je pak naakumulovaný vápník opět uvolňován a odstraňován z buňky. 
 
 V nervových zakončeních jsou zřejmě dominantní vápník pufrující organelou mitochondrie, 
v somatech pufrační úlohu hrají spíše cisterny retikula, neboť vzestup koncentrace 
cytoplasmatického Ca je v oblastech buňky s velkým poměrem povrchu a objemu (jako je 
terminála) podstatně větší a lépe je regulován rychlým pasivním transportem Ca2+ přes 
membránu mitochondrií než pomalým aktivním transportem vyžadujícím účast vápníkových 
pump na membráně endoplasmatického retikula. Mikrodomény, oblasti, ve kterých dochází 
ke zvyšování cytoplasmatické koncentrace Ca (vstupu do zakončení), jsou citlivě 
rozpoznávány mitochondriemi.  
 
• Vstup volného cytoplasmatického vápníku do matrix mitochondrie je pasivní proces, jehož 
rychlost se mění v závislosti na cytoplasmatické koncentraci vápníku, neboť Michaelisova 
konstanta pro transport Ca2+ tímto systémem je větší než koncentrace Ca2+ v cytosolu 
(mitochondrie má tedy značnou rychlostní „rezervu“ této reakce a může na vzrůst hladiny 
Ca2+ v cytosolu reagovat v poměrně širokém rozmezí koncentrací). Mitochondrie 
v terminálách motorických nervů začínají transportovat Ca2+ do své matrix, pokud jeho 
cytoplasmatická koncentrace překročí 300 nM. 
 
Vstup cytoplasmatického vápníku do mitochondriální matrix se děje pomocí vápníkového přenašeče, tzv. 
mitochondriálního vápníkového uniporteru. Tento přenašeč zajišťuje pouze jednosměrný tok kationtů dovnitř 
mitochondriální matrix (odtud název). Maximální přenosová aktivita uniporteru není přesně zjištěna; turnover 
tohoto přenašeče byl stanoven na 2 × 105 iontů.min–1. Funkcí uniporteru je pouze zprostředkovat vtok vápníku 
do mitochondriální matrix. Výtok vápníku tímto uniporterem není možný ani za stavů, kdy je mitchondrie téměr 
zcela bez energie (tj. nerespiruje a netranslokuje protony). Za těchto stavů se na vnitřní mitochondriální 
membráně formuje přechodný kanál označovaný zkratkou PTP (permeability transition pore) o šířce 2-3 nm a 
vodivosti pro Ca2+ okolo 1,3 nS, zřejmě zodpovědný za výtok Ca2+ z matrix do cytosolu. Mitochondrie mohou 
také vychytávat cytoplasmatický vápník tzv. RaM mechanismem (Rapid mode of Ca2+ uptake). Tento typ 
přenosu vápníku do mitochondriální matrix nastupuje při cytoplasmatické koncetraci vápníku pod 200 nM a 
vyšší hladinou intracelulární vápníku je inhibován (nastupuje standardní uniporter). Maximální rychlost reakce je 
7 nmol.min-1.mg-1 transportního proteinu. Není zatím jisté, zda jde o jiný přenašečový protein, nebo jen o jinou 
konformaci standardního uniporteru. 
 
• Vstup vápníku do cisteren ER/SR  je zprostředkován sarko-endoplasmatickými  Ca2+ 
pumpami (SERCA pumpami). Tyto pumpy jsou zpravidla lokalizovány na membránách 
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ER/SR ve vysoké hustotě v blízkosti mitochondrií. SERCA pumpy zřejmě pracují 
v součinnosti s mitochondriálním uniporterem a „ulehčují“ mu práci (snižují jeho zatížení) při 
vzrůstu cytoplasmatické koncentrace Ca2+ . 
 
snímek 4 prezentace 4 
 
Při dlouhodobé a silné stimulaci nervového zakončení je vstup vápníku masivní a pufrační 
(resp. akumulační) schopnost mitochondrií by mohla brzy dosáhnout svého maxima. Neděje 
se tak zřejmě díky reverzibilní precipitaci vápníku zejména s fosfáty a vzniku vápenatých solí, 
což a) poskytne mitochondrii další pufrační kapacitu a b) sníží její osmotické (a tím i 
objemové) zatížení, takže jí nehrozí prasknutí . 
 
Akumulovaný vápník po nějaké době opouští mitochondrie, zpravidla antiportem (Ca2+/H+ 
nebo Ca2+/Na+). V klidu jsou vstup a výstup vápníku v rovnováze, při zvyšování intracelulární 
koncentrace vápníku převládá pufrační funkce mitochondrií.  
 
Ven z buňky je pak Ca2+ vylučován buď Na/Ca výměníkem (transport je řízen gradientem 
sodíkových iontů) nebo pomocí PMCA (plasma membrane ATP-dependent Ca2+ ) pump.  
 
Mitochondrie musí navzájem komunikovat s dalšími organelami, aby se jejich vnitřní 
koncentrace Ca2+ těchto organel udržely v rozumných mezích. Hromadění Ca2+ v lumen ER či 
MT může být velmi nebezpečné, neboť může dojít k nechtěnému uvolnění těchto zásob; ER a 
MT spolu musí intenzivně komunikovat a vzájemně pool Ca2+ vybalancovávat. Zdá se, že 
mezi MT a ER/SR existují přímé strukturní spojení: asi 5-20% MT povrchu je v živých HeLa 
buňkách v přímém kontaktu s membránou ER, v jaterních buňkách jsou zase MT obaleny 
miltilamelárními výběžky ER a podobně. Výlevová místa vápníku na ER (IP3 receptory, RyR 
receptory) tak zřejmě leží v přímé apozici k „vychytávacím“ místům Ca2+ na mitochondriích. 
Jakkoliv jsou MT i ER/SR dynamické organely a jsou v rámci buňky neustále přestavovány a 
v pohybu, zdá se, že interagující Ca2+ kanály jsou drženy na protilehlých místech pomocí 
tubulárního skeletu.  
 
Pulsace Ca2+ kontrolují energetický metabolismus mitochondrií a tím celé buňky (přílišná 
koncentrace Ca2+ v matrix vede k poruchám oxidativní fosforylace, v horším i k osmotickému 
nasávání vody, otoku až  prasknutí mitochondrií). Uvolňování Ca2+ do cytoplasmy ale musí 
být opatrné: uvolnění značného množství Ca2+ do cytosolu aktivuje mnohé signální kaskády 
aj., v nejhorším až spouští apoptózu: další šíření vln Ca2+ v cytoplasmě (přes IP3 Rs) spustí 
mitochondriální fázi apoptotické reakce. 
 
snímek 5 prezentace 4 
 
Vápníková komunikace mezi MT a ER/SR je studována i z mnoha patofyziologických a 
fyziologických důvodů. 
 
•  studium Ca2+ výlevu z organel při ischemickém poškození buňky/tkáně: 
Za nedostatku kyslíku MT nerespiruje a netranslokuje protony, je bez energie; v membráně 
MT vzniká velký přechodný vápníkový kanál označovaný zkratkou PTP (permeability 
transition pore) o šířce 2-3 nm a vodivosti pro Ca2+ okolo 1,3 nS) – typická příčina nektorické 
nebo apoptotické smrti buňku při hypoxickém, ischemickém nebo traumatickém poškození 
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mozku: studium Ca2+ výlevu z organel je užitečné např. při vývoji neuroprotektiv zasahujících 
specifické enzymy (např. kaspasy), anti-death genových produltů (Bcl-2, Bcl-X1) aj. 
 
•  studium Ca2+ výlevu z organel  při otravách a jeho role buněčné smrti navozené masivním 
výlevem Ca2+ do cytosolu: 
Lze tak objasnit a najít protektiva proti působení chelatačních agens, těžkých kovů, zvýšené 
hladina anorganického fosfátu v mitochondriální matrix, působení thiolů a organických 
hydroperoxidů aj. 
 
• studium Ca2+-indukovaného Ca2+ výlevu (CIRC) při výlevu váčků na synapsi: 
Jde o fyziologický  způsob, jak zvýšit účinnost a plasticitu synapse. Pokud MT a ER vychytají 
Ca2+ nahromaděný v cytosolu nervového zakončení bezprostředně po akčním potenciálu, 
mohou postupně zpětně uvolňovat. Uvědomte si (nebo zopakujte – koukněte do přednášek 
nebo do stati o exocytose na webu v učebních textech – jiných), že výlev váčku 
s neuropřenašečem je Ca2+ - dependentní děj. Dostupnost vápníku i bez dalšího  AP umožní  
mj. prodloužit dobu výlevu či jeho kvantový obsah – synaptickou účinnost (synaptic 
efficacy). 
 
 
snímek 6 prezentace 4 
 
První doklady o tom, že mitochondrie mohou akumulovat vápenaté ionty, se objevily už 
v šedesátých letech minulého století. Následujících 45 let výzkumu sice přineslo mnoho 
důležitých poznatků, nicméně popis kinetiky dějů spojených se vstupem a výstupem vápníku 
do/z mitochondrií nebo ER/SR není ani dnes zcela jednotný, a dokonce není ani dobře známa 
struktura proteinu řídícího influx vápenatých iontů do mitochondrií. Jacobson a Duchem ve 
svém přehledném článku (z roku 2004) doslova uvádějí, že „The continuing obscurity of the 
exact identity of the uniporter is a frustrating obstacle to the detailed study of mitochondrial 
Ca2+ handling.“  
 
Na obrázcích v prezentaci nicméně máte pokus o předpokládané dráhy vtoku a výtoku Ca2+ 
na mitochondriální membráně, vlevo pak možné cesty výtoku Ca2+ přes membránu ER/SR. 
 
snímek 7 prezentace 4 
 
Dalším naším příkladem elektrofyziologie organel bude elektrofyziologie buněčného jádra, 
resp. jaderné membrány. Letmo se podíváme na patch clamp jaderného obalu a na tzv. 
techniku přesýpacích hodin. 
 
Jádro eukaryotické buňky je tvořeno jadernou obálku, která obaluje genetický materiál a 
formuje tak jaderný kompartment buňky. Jaderná obálka je tvořena dvěma koncentrickými 
membránami (vnější a vnitřní), mezi nimiž je tzv. perinukleární prostor (membránová 
cisterna). Vnitřní membrána obsahuje specifické proteiny, které slouží k vazbě chromatinu a 
proteinové sítě (nuclar lamina) stabilizující tuto membránu. Vnitřní membránu obklopuje 
membrána vnější, plynule napojená na cisterny ER. 
 
Obě jaderné membrány obsahují receptory a pumpy podobně jako plasmalema a jiné 
organely: angiotensin II R, IP3 R, RyR, Na+, K+ i Ca2+ pumpy. Vnější jaderná membrána také 
obsahuje ribosomy. 
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Přes obě membrány prochází jaderné 
póry (jaderné komplexy, strukturně 
podobně gap junctoin), z nichž směrem 
do cytoplasmy vystupují 
cytoplasmatická vlákna;  směrem do 
nukleoplasmy tvoří podobná vlákna 
tzv. jaderný košíček (nuclear basket, 
NB, obrázek ze skenovacího el. 
mikroskopu vlevo). Jaderné póry 
obsahují velký iontový kanál (průměr 

10 nm s vodivostí asi 500 pS), kterým prochází i makromolekuly. Mohou být tvořeny až 50 
různými proteiny, souhrnně označovanými jako nukleoporiny. 
 
Příčný průřez jadernou 
obálkou vidíte vpravo, 
hranatými závorkami jsou 
označeny dva jaderné 
póry/komplexy. 
 
 
 
Z hlediska toku iontů můžeme měřit a) toky různými receptory, b) toky iontovými kanály či 
c) toky jadernými póry. Pór tedy buď může vést jako iontový kanál, nebo může být uzavřený, 
nebo může být „ucpaný“ (plugged) průchodem nějaké makromolekuly.  
 
snímek 8 prezentace 4 
 
Z hlediska elektrofyziologie můžeme přistupovat k jadernému obalu mikroskopicky (měřit 
aktivitu jednotlivých kanálů) či makroskopicky (pracovat s jádrem jako celkem). Příkladem 
mikroskopického přístupu je patch clamp jaderné obálky.  
 
Interpretovat patchová data jaderné obálky vyžaduje určitou obezřetnost a především pečlivou 
experimentální přípravu. Pozorovaný tok iontů (naměřený proud) může pocházet z toků přes 
kanály receptorů, z IKs i z toků přes jaderné póry. Co (z čeho) tedy vlastně měříme? Existuje 
určité pravidlo, které je dobré zohlednit; jaderní elektrofyziologové mu někdy také říkají 
„Rosettská deska jaderné elektrofyziologie“:  
 
Jen tehdy, když prokážeme, ze jaderné póry jsou zavřené nebo „ucpané“, můžeme říci, že naměřená 
proudová aktivita nepochází z nich. Jen tak lze pochopit vztah mezi nukleocytoplasmatickým 
transportem makromolekul zprostředkovaným jadernými póry a mezi aktivitou iontových kanálů 
zaznamenanou z jaderného obalu.“ 

 
Jak zjistit, zda jsou póry uzavřené  či ne? Do roztoku vně jádra lze dodat malé fluorescenčně 
značené molekuly (4 kD dextran – 5.4 nm dendrimer) a sledovat jejich případnou difúzi 
dovnitř jádra. 

  
Podobně lze vystopovat transportní aktivitu 
jaderných pórů: makromolekula určená pro jádro 
(obsahující nuclear localization signal, NLS) 
aplikovaná cytoplasmaticky je fluorescenčně 
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označena (240 kD B-fykoerythrin konjugovaný s NLS T antigenu SV40). 
 
 
snímek 9 prezentace 4 

 
Možná si vzpomenete, jak jsem vám na praktikách 
z fyziologie říkala, že otevírání (iontového) kanálu je 
pravděpodobnostní děj.  Pokud měříte např. patch 
clampem aktivitu kanálu (zjišťujete jeho vodivost), 
můžete si předem vytvořit nějaký model, který počítá 
s pravděpodobností otevření kanálu (jen stav ano/ne 
⇒ Pot = 50% a podobně) a tím s předpokládanou 
pozorovnou vodivostí daného kanálu ve vašem 
experimentu. Vlevo vidíte příklad modelové 
(teoretické) distribuce vodivostí pro iontové kanály 
jaderné obálky. N udává počet kanálů zahrnutých do 
modelu, n pak počet kanálů současně otevřených při 
dané pravděpodobnosti otevření a N.
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Příklady záznamů proudů z jaderné obálky pořízené na jádrech z 
Dunning G buněk rakoviny prostaty. (pořídil J.O. Bustamante, 
www.geocities.com/jobustamante) 

Histogramy vodivostí 
jaderného obalu z různých 
experimentů. Relativní „šířka“ 
základny hrotů každého 
histogramu je úměrná 
velikosti vodivosti, tj. počtu 
současně otevřených kanálů 
v jaderné membráně.
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snímek 10 prezentace 4 
 
Dalším způsobem, jak získat některé elektrofyziologické charakteristiky jádra, je tzv. technika 
přesýpacích hodin. Jde o makroskopický přístup, při kterém se nepracuje s kouskem jaderné 
obálky, ale celým jádrem: při technice „přesýpacích hodin“ není pipeta přisáta na jádro, ale 
jádro je umístěno v lumen kapiláry, kterou de facto elektricky ucpává díky odporu jaderných 
obalů. Na jedné straně kapiláry je injikován proud, Iinjected, a na druhém konci je měřen pokles 
napětí, Vmeasured. Z těchto hodnot (Ohmův zákon!) je vypočítán odpor systému, Rmeasured. Jde 
tedy o nepřímé stanovení odporu (a tím i vodivosti) jaderných obalů – „únikových“ proudů 
přes jaderné obaly, přes periferní iontové kanály, přes jaderné póry aj. Studuje např. 
předpokládané toky proudů periferními kanály, pokud jsou jaderné póry (a s nimi IKs) 
uzavřeny nebo „ucpány“. 
 
Proudy, které se při této technice používají, jsou ve frekvenčním rozsahu rádiových vln. 
Neničí buňku a podávají informace o obecných buněčných parametrech, jako je poměr 
objemu jádra a cytoplasmy v buňce a pod. - lze z toho vyčíst mnohé o případných 
patologických buněčných stavech. 
 
Dobrý NHT experiment je takový, kdy lumen krčku kapiláry má průměr menší než je průměr 
jádra. Tak dostaneme dvě „půlky“ jaderných obalů v přímém kontaktu s roztokem v kapiláře. 
Vodivost roztoku (fyziologického) i nukleoplasmy (κ) je zhruba shodná, asi 13 mS/cm. Spolu 
s dalšími parametry (šířkou štěrbiny w, její délkou L, odporem prostoru vymezeného jádrem 
Rreplaced aj.)  tvoří vzorec na výpočet odporu/vodivosti jaderných obalů RN/E. Celkový odpor se 
vypočítává za pomocí různých parametrů (tohle samozřejmě nemusíte znát): 
 

 
 

 
 

 
 
NHT měření ale mohou být zatížena různými chybami. Počítají s jádrem (jadernou obálkou) 
jako se sférickým nebo oválným útvarem a neberou v potaz např. cytoplasmatická filamenta 
zasahující z intranukleární strany jaderné obálky do nukleoplasmy. Jaderná obálka také může 
být kontaminována endoplasmatickým retikulem nebo jinými cytoplasmatickými 
komponenty. Různé matematické modely pak počítají s různým procentem chyb; ty nejlepší 
vykazují chyby měření oproti predikcím zhruba okolo 3%.  
 
Tyto modely ale příliš nepočítají s periferními proudy (tedy proudy netekoucími jadernými 
póry) tekoucími přes jadernou obálku; zahrnují zpravidla jen masivní toky jadernými póry. 
Přitom se zdá, že periferní proudy hrají podstatnou roli při transportu iontů ve chvílích, kdy 
jsou jaderné póry „ucpané“  během transportu nějaké makromolekuly. Jednotlivé „druhy“ 
periferních proudů lze studovat za použití různých triků a dostat tak odpovědi na otázky typu: 
Jak souvisí tok iontů přes různé periferní kanály s transportem makromolekul z/do jádra? 
Jakými toky iontů jádro signalizuje do cytoplasmy? aj. Pokud např. v roztoku nahradíme ionty 
K+ ionty Cs+ a ionty Cl- nahradíme ionty F-, můžeme studovat čistě Na+ periferní proudy (za 
současné blokády jiných kanálů).  
 

Rreplaced = L κ-1 π-1 r-2 

Rshunt = L κ-1 π-1 (r-2 – (r-w)2)-1 

Rnucleus = RNE + Rintranuclear 

Rintranuclear = L κ-1 π-1 (r-w)-2 RN/E = ((∆R+Rreplaced)-1 –(Rshunt
-1)-1 - Rintranuclear
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snímek 11 prezentace 4 
 
Další příklad elektrofyziologie organel, na který se podíváme, se bude týkat membránových 
potenciálů rostlinných buněk, a to potenciálů klidových i akčních. 
 
Rostliny vykazují podobné potenciálové změny na membráně jako živočichové. Jsou schopny 
kolísání membránového potenciálu i vzniku a šíření potenciálu akčního (AP), což může být 
zaznamenáváno elektrodami na povrchu rostliny, vsunutými do jejich orgánů či např. patch 
clampem. Podobně jako u živočichů, jsou rostlinné AP spuštěny po překročení prahové 
úrovně (u sojových bobů je to asi ∆30 mV), jsou odpovědí typu „všechno nebo nic“, mají 
refraktrerní periodu. Rostlinné AP mají ale také několik zásadních odlišností: 
 
• AP se šíří asi 1000× (zhruba 0,05 cm/s až jednotky cm/s – ale pozor, jsou prý i 
  rekordmani se 40 m/s)  pomaleji  a trvá až 1000× déle (pomalejší kinetika rostlinných 
  IKs); rychlost šíření závisí na tom, co  AP vyvolalo 
• je přenášen nespecializovanou tkání, via plasmodesmata či buňky floému 
• má jiné iontové základy: využívá vtok Ca2+, výtok Cl- a K+ 
• mnoho rostlinných AP nemá žádnou zřejmou komunikační funkci 
 
S excitabilitou rostlinných buněk/tkání souvisí schopnost rostlin synchronizovat jejich vnitřní 
biologické procesy  a odpovídat na změny okolního prostředí. Bioelektrické signály jsou 
nejrychlejší cestou, jak předat nějaký signál mezi orgány rostliny na větší vzdálenost (vs. 
difuse...).  
 
Rostliny rychle odpovídají na změny ve světelné intenzitě, osmotickém tlaku, 
elektromagnetickém či gravitačním poli, teplotních poměrech. Reagují na poranění, 
mechanickou stimulaci, dostupnost vody. AP rostlin aktivují membránové enzymatické 
systémy spouštějící další kaskády, zrychlují produkci ethylenu, zvyšující koncentraci 
inhibitorů proteas (sazenice rajčat při ohryzu hmyzem – tomu pak inhibitory proteas brání v 
trávení), zvyšují „gelovatost“ cytoplasmy (Chara: nevyteče jí pak případnou dírou ven) či 
upravující rychlost produkce proteinů. 
 
Akční potenciály rostlin objevil Burdon-Sanderson roku 1873 při stimulaci listů mucholapky 
(Dionaea sp.). Pomocí mikroelektrod byly prvně intracelulárně zaznamenány AP u Nitelly 
(česky snad skleněnka nebo leskněnka?) – což je dokonce dříve, než byl pořízen první 
intracelulární záznam AP u živočichů (Nastuk & Hodkgin 1950). Roku 1984 byly 
v rostlinných tkáních objeveny iontové kanály podmiňující vznik a šíření AP. Dnes už je u 
rostlin známo mnoho elementů neuromotorického systému živočichů – byl zde potvrzen mj. i 
výskyt acetylcholinu. Dá se říci, že u rostlin existuje jednoduchá (neuronální) síť pro 
komunikaci na delší vzdálenost v rostlinném těle, stojící zejména na floémové části cévních 
svazků. 
 
U vyšších rostlin lze použít povrchové záznamy bioelektrických dějů, měřit pomocí kovových 
elektrod či použít snímání intracelulární. Vsunutí kovových elektrod, jakkoliv tenkých 
Ag/AgCl drátků, způsobí poranění a jím vyvolanou odpověď. Nicméně  i tak jsou tato měření 
vhodná např. ke studiu periodicity růstu kambia. Povrchová měření jsou neinvazivní a 
fyzikálně stabilní, obvykle se k nim používají peletové či diskové Ag/AgCl elektrody 
fixované v agaru a obalené bavlnou, aby byl zajištěn dobrý kontakt s rostlinou. 
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Intracelulární záznamy se 
pořizují klasickými skleněnými 
ME s průměrem hrotu pod 1 
µm. Pro měření rychlosti šíření 
signálu v rostlině je třeba je 
zavést do floému, tedy do 
rostlinné tkáně ukryté v těle 
rostliny – což s sebou nese 
technické potíže. Fromm a 

Bauer zavedli roku 1994 tzv. „mšicí techniku“: na list se 
přenese mšice a nechá se na něm (zhruba) přes noc. 
Mšice se přisaje – zavede stilet do rostliny (vlevo). 
Následně je „odstřelena“ laserovým pulsem a ve tkáni zbude zabodnutý sosák, na nějž se 
připojí hrot skleněné ME. Úspěšnost měření závisí na stavu stiletu (jeho vnitřním průměru a 
funkčnosti) a na vzniku dobrého solného můstku mezi cytoplasmou buňky a mikroelektrodou. 
Typický průřez kanálem sosáku má plochu asi 6 µm2. Touto technikou lze zaznamenávat 
např. akční potenciály vyvolané fyzikálním podráždění listu (ochlazení, ohřev apod. - 
vpravo). 
 
snímek 12 prezentace 4 
 
Pro intracelulární záznamy se často připravují tzv. protoplasty – rostlinné buňky zbavené 
buněčné stěny. Stručný náhled na přípravu klasického protoplastu máte v prezentaci: 
 

 
 
 

 

Příprava protoplastů (tady z růstového konce Nitella expansa – příprava „klasického obřího protoplastu“)

← Protoplasty izolované 
z kořenových buněk 

mrkve stejným 
postupem.

(A) enzymatické natrávení buněčné stěny 
(1% celulasa Onozuka R-10, 0,05% 
Macroenzyme Onozuka R-10, 1,0 mM 
CaCl2, 0,1 mM KCl, patřičná osmotická 
koncentrace dotažena sorbitolem, pH5,5)

(B) 1 hod inkubace.
(C) 2 hod inkubace isolované protoplasty 

klesají na dno komůrky.
(D) Čerstvě připravené protoplasty mají 

nepravidelné tvary, tok cytolasmy 
dočasně ustal.
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snímek 13 prezentace 4 
 
Pokud není vhodné připravit si protoplasty, lze samozřejmě využít přímé intracelulární měření 
s penetrací buněčné stěny. Lze použít klasické skleněné ME s hrotovým odporem 1-10 ΩW a 
plněné 1,5 M KCl, např. na mladých rostlinách Chary (česky parožnatka?), ze které se jinak 
standardně připravují „obří“ rostlinné protoplasty k patch-clapmovému nebo intracelulárnímu 
snímání. 
 
Klidový membránový potenciál parožnatky je až překvapivě nízký, běžné jsou hodnoty kolem 
–250 mV. Je tomu tak nejen díky poměru koncentrací K+ uvnitř a vně buňky, ale i díky 
přítomnosti protony pumpujících ATPas. Amplituda AP Chary je až několik set mV (díky 
značným hnacím silám iontů). Obecně jsou klidové membránové potenciály rostlinných 
buněk nižší než živočišných; varírují většinou v rozmezí –80 až –200 mV. 
 
Pokud si vzpomenete na Nernstovu rovnici (ev. G.-H.-K. rovnici) a její význam pro hodnotu 
membránového potenciálu a pro potenciál akční, z následující tabulky snadno pochopíte, proč 
rostlinné AP závisí na ionetch Ca2+, Cl- a K+, zatímco Na+ roli nehraje (koncentrace jsou 
v mM): 

 
V tabulce uvedené koncentrace iontů 
jsou podkladem těchto hodnot 
rovnovážných (Nernstovských) 
potenciálů: 

 
Všimněte si zejména rovnovžáných potenciálů 
chloridů a vápníkových iontů: 
 
 
Cl- (a Ca2+) tedy přispívají k depolarizaci memnrány. AP parožnatky se vlastně skládá ze 
dvou potenciálových změn: první „jde“ AP plasmalemy, druhý AP tonoplastu. Pokud vložíme 
mikroeletrodu do vakuoly, zaznamenáme sice jen jeden AP, ale ten obvykle má rychlou 
(influx Ca2+ do buňky) a pomalou (Ca2+ navozený Cl- eflux přes obě membrány) 
depolarizační složku. Vtok vápníku do rostlinné buňky facilituje otevření napěťově 
ovládaných kanálů pro anionty (Cl-) a zabrzdí dočasně proudění cytoplasmy. 
 
Nejen rychlost šíření, ale i doba refrakterní periody AP je u rostlin a živočichů také různá. 
Absolutní refrakterní perioda savčích nervů trvá asi 0,5 ms, zatímco u zástupců čeledi 
Characeae 4-40 s a u játrovky Conocephalum (česky mřížkovec?) asi 2-4 minuty. Relativní 
refrakterní perioda savčích nervů zabere asi 0,001-0,01 s, zatímco u parožnatek asi 60-150 s a 
u mřížkovce asi 6-8 min. 
 
snímek 14 prezentace 4 
 
Jiným způsobem intracelulárního měření je práce s protoplasty, kdy není skleněná ME 
zaváděna přes buněčnou stěnu. Membránu buňky je třeba tzv. eletroporovat: 
 
1. Skleněná ME je přiložena k protoplastu a je aplikován krátký elektrický puls (5 ms). 
Bezprostředně poté vznikne v membráně protoplastu dírka, viditelná  pod malým zvětšením 

162.012.0103.034.0Vakuola

22.00.0015.0110.0Cytplasma

0.40.10.10.1Rybniční 
voda

[Cl-][Ca2+][Na+][K+]

162.012.0103.034.0Vakuola

22.00.0015.0110.0Cytplasma

0.40.10.10.1Rybniční 
voda

[Cl-][Ca2+][Na+][K+]

EK = -177 mV, ENa = -99 mV

ECa = +58 mV, ECl = +100 mV
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ve světelném mikroskopu. Při vhodné koncentraci iontů Ca2+ během několika sekund dírka 
dosáhne průměru několika mimkrometrů. Rozrůstání dírky je doprovázeno pohybem 
ektoplasmy (vrstvy chloroplastů) a je dobře vidět jako bílá tečka na zeleném povrchu 
protoplastu. Během několika vteřin od aplikace pulsu pohyb cytoplasmy ustává. 
 
2. Předtím, než se dírka uzavře, je elektroda 
vsunuta dovnitř. Otevření dírky napomáhá 
zvýšená koncentrace Ca2+. Elektrodu lze 
zasunout do cytoplasmy nebo do vakuoly. 
 
3. Elektroda se nechá několik minut v klidu 
na místě, aby došlo k uzavření dírky. 
 

4. Postupně se obnoví proudění cytoplasmy 
(ustane vtok Ca2+, který aktivoval 
proteinkinasu bránící interakci aktinu a 
myosinu)  a membránový potenciál klesne k 
původním velmi negativním hodnotám. Pak je 
možno protoplast stimulovat, zaznamenávat 
klidový MP, AP a podobně. Na obrázku vidíte 
typický (dlouhodobý) záznam klidového 
membránové potenciálu Nitelly, pořízený na 
protoplastu s elektroporačně zasunutou 
mikroelektrodou. Šipami jsou označeny změny 
vyvolané aplikací KCl. 

 
snímek 15 prezentace 4 
 
Rostlina často odpovídá 
bioelektrickými projevy na 
nějaký vnější stimulus – změny 
v teplotě, osvětlení, na dotek či 
poranění. Po dosažení určité 
spouštěcí úrovně pak může 
vzniknout AP.  
 
Při poranění (popálení...) 
rostliny vznikají potenciály 
pomalých vln, VP (variační 
potenciály, variation potentials, 
viz obrázek vpravo). Ty 
vznikají díky hydraulickým 
vlnám šířícím se xylémem, tedy 
jinou částí vodivých svazků 
rostliny. Mechanismus, jakým hydraulické vlny iniciují vznik a šíření VP není znám – velký 
vtok vody do buňky nejspíš vede k napnutí membrány a aktivaci mechanosenzitivních 
iontových kanálů, za přítomnosti látek informujících o poranění může jít i o aktivaci kanálů 
ovládaných ligandem. Jde spíše o lokální změn s delší dobou repolarizace. Oproti AP jejich 
amplituda se vzdáleností šíření klesá. Jsou zřejmě spojeny s přechodným „vypnutím“ H+-

Ca2+

2. 3. nebonebo
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ATPas P-typu. Mohou zřejmě procházet plasmadesmaty i do floémové části cévního svazku, 
ale oproti AP se zpravidla mimo floém nešíří oběma směry. 
 
Rostlinné AP byly prvně detekovány v rostlinách vykazujících rychlé pohyby (thigmonastické 
rostliny) jako mucholapka (Dionaea muscipula, Venus flytrap), rosnatky (Drosera spp., 
sundew) či citlivka (Mimosa pudica, “sensitive plant“). Jejich APs vznikají v orgánech 
citlivých na dotek, šíří se nespecializovanými buňkami a vyvolávají pohyby v jiných 
oblastech rostliny. Uveďme si dva příkaldy: 
 

Citlivka: 
AP 

vyvolaný 
dotekem 

se šíří 
rychlostí 5 
cm/s až k 

tzv. 
pulvinu 

(sg. 
pulvinus) na bázi lístečku. Tam vyvolá výtok draselných iontů. K+ je následován vodou, dojde 
k poklesu osmotického tlaku a ztrátě turgoru. Lísky zkolabují a obnaží trny. Mechanismus 
citlivvky využívají k ochraně před herbivory. Na obrázku vpravo vidíte AP vyvolaný 
ochlazením špičky složeného listu, odpověď na dotek je identická. Vlevo vidíte VP vyvolaný 
odstřižením špičky složeného listu.  Všimněte si pomalejší rychlosti číření oproti AP. 
 
Mucholapka: AP je vyvolán, pokud se (eventuální) kořist dotkne 2× během 30 s (neplýtvá se 
energií na kapky vody při dešti či spadlé lístky) spouštěcích vlásků na vnitřní straně lístků (! – 
ty na okraji slouží jako filtr, nechají uletět příliš malou kořist). Princip stejný jako u citlivky. 
Mechanismus mucholapky využívají k přísunu dusíkatých živin i na chudých substrátech 
 
V případě AP u jediné buňky jsou zřejmě (rostlinné) AP nutné pro opravu porušené 
membránové integrity. Uvědomte si, ze transmembránový potenciál o hodnotě –100 mV 
představuje na membráně o šířce 10 nm potenciálový gradient 10 MV/m. Pokud by se tento 
gradient „nevybil“ akčním potenciálem, tok iontů přes malé poranění by byl příliš rychlý na 
to, aby vůbec došlo k opravě. Toto mohlo být prazákladní rolí AP v jednobuněčných 
organismech; až sekundárně došlo ke komunikačnímu využití AP u mnohobuněčných. 
 
snímky 16-18 prezentace 4 
 
Na těchto snímcích máte příklady záznamů bioelektrických projevů po konkrétním stimulu 
(napadení brambory mandelinkou -16-, elektrická stimulace či popálení rostliny rajčete -17- či 
reakce na simulovaný kyselý déšť -18-). Všimněte si v případě rajčat velmi elegantní studie 
kombinující elektrofyziologii s jinými metodami. 
 

obrázky vpravo na snímku 17 se nepřekrývají – odklikejte si je postupně při spuštěné 
prezentaci 
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snímek 19 prezentace 4 
 
V této části obecné elektrofyziologie buněk (bioelektrických jevech v nevových a svalových 
buňkách, tedy vzrušivých tkáních) se trošku vrátíme k metodě ptach clampu, terčíkového 
zámku: podíváme jen na nejklasičtější využití patch clampu – na některé elektrické 
charakteristiky (vodivost, bod zvratu) iontových kanálů, dále na exocytosu na presynaptické 
membráně a její vztah ke kapacitě buňky. 
 
Chování kanálů lze popsat více proměnnými: dobou, po kterou jsou v otevřeném/zavřeném 
stavu a rychlostí, s jakou přechází do jednotlivých stavů, vodivostí kanálu, propustností 
kanálu, specifitou pro určité ionty... 

 
Kanály mohou existovat nejen ve stavu 
otevřeném a zavřeném, ale i v několika dalších 
mezistavech. K popisu těchto stavů se užívají 
kinetické diagramy.  Na obrázku vlevo (týká se 
chloridových kanálů) vidíte model několika 
stabilních konformačních stavů od prvního 
otevřeného (O1) po sedm stavů zavřených (C1-

7). Kinetická rychlostní konstanta k udává 
(fixovanou) pravděpodobnost na čas, s jakou 

kanál přechází mezi jednotlivými stavy, aniž by tento přechod závisel na historii předchozích 
stavů nebo na čase, který v něm kanál strávil. 
 

 
 

 
snímek 20 prezentace 4 
 
Chování populace iontových kanálů v membráně lze popsat vztahem (McBurny, 1983) 
   
 

... může existovat např. v 
těchto dvou různých 
vodivostních stavech...

... nebo může rychle 
přecházet mezi stavem 
otevřeným a zavřeným 
(flicker)...

... nebo se může otevírat v 
několikasekundových 
salvách proložených 
tichem...

... a tyto salvy se mohou 
sdružovat do skupin.

McBurny Trends in Neurosci
(1983), 6, 298-302

Jeden acetylcholinový receptor (AChR)...

... může existovat např. v 
těchto dvou různých 
vodivostních stavech...

... nebo může rychle 
přecházet mezi stavem 
otevřeným a zavřeným 
(flicker)...

... nebo se může otevírat v 
několikasekundových 
salvách proložených 
tichem...

... a tyto salvy se mohou 
sdružovat do skupin.

McBurny Trends in Neurosci
(1983), 6, 298-302

Jeden acetylcholinový receptor (AChR)...
Otevření a doba otevření 
jednoho IK závisí na mnoha 
faktorech.

Za konstantní koncentrace agonisty se IK otevře 
mnohokrát za sebou, a to náhodně (podle toho, 
jak naráží agonista na IK).

Postsynaptická 
membrána 

obsahuje různě 
velkou 

populaci 
různých IKs, a 
pokud se sečtě 

náhodné 
otevírání 

těchto kanálů, 
dostaneme 

proud kolísající 
kolem 

průměrné 
hodnoty I.

nT + nR(γc)   ⇔   nTR(γo) 
α 

β 
, kde 
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Představte si situaci, kdy máte v patchové ME outside-
out terčík membrány se spontánně aktivními 
draslíkovými kanály. V roztoku i v patchové pipetě je 
roztok 150 mM KCl. Pokud není na terčík s kanálem 
aplikován žádný potenciál, tok iontů (proud) přes 
membránu je nulový (vlevo nahoře). Při aplikaci pulsu o 
velikosti +20 mV dojde j toku asi 2 pA proudu ven 
z pipety, při aplikaci pulsu –20 mV dojde ke zhruba 
stejně velkému toku iontů směrem do pipety (uprostřed 
a dole). 

 
Proud protékající kanálem je měřítkem toho, jak rychle se ionty kanálem pohybují. Velikost 
proudu nezávisí jen na vlastnostech kanálu, ale i na velikosti (trans)membránového napětí. 
Velikost tohoto proudu lze vynést jako funkci napětí – tzv. I-V diagram. Směrnice přímky 
vynesené v I-V diagramu udává vodivost γ daného iontového kanálu. Proud tekoucí kanálem 
je přímo úměrný (transmembránovému) napětí, kterému je kanál vystaven:  I = γ V. 
 
Někdy jsou zaměňovány termíny vodivost a propustnost. Propustnost je vnitřní vlastnost 
molekuly tvořící iontový kanál, je to míra snadnosti, s jakou prochází určité ionty tímto 
kanálem. Vodivost souvisí i s počtem (koncentrací) iontů na různých stranách kanálu: pokud 
je v roztoku jen málo iontů, bude za dané propustnosti kanálu a daného potenciálu jeho 
vodivost daleko menší, než když bude iontů mnoho. Jinak vyjádřeno: 
 

otevřený kanál ⇒ propustnost 
propustnost + ionty ⇒ vodivost. 

 
snímek 21 prezentace 4 
 
Představte si nyní situaci, kdy máte v patchové ME outside-out terčík membrány se spontánně 
aktivními draslíkovými kanály. V pipetě („intracelulárním“ prostředí) je 90 mM roztok KCl, 
v lázni („extracelulárním“ prostředí) je 3 mM roztok KCl. To odpovídá rovnovážnému 

(Nernstovskému potenciálu –85 mV). 
 
 
Podobně jako na předchozím snímku, i nyní 
můžeme na terčík aplikovat napěťové pulsy 
různé výšky. Pokud není aplikováno žádné 
napětí, ionty vytékají z pipetky do vnějšího 
roztoku po svém koncentračním gradientu, 
jsou-li kanály v terčíku otevřeny (obrázek 
vlevo, nahoře). Pokud aplikujeme puls +20 

T = molekuly agonisty, R = receptorová místa, γc = vodivost zavřeného kanálu, γo = vodivost otevřeného IK a n je počet 
molekul agonisty, který se musí navázat na R aby otevřely IK s rychlostní konstantou β. Je-li IK otevřen, jeho vodivost 
vzroste (γo- γc). Po inaktivaci nebo odpoutání agonisty se kanál zavírá s rychlostní konstantou α. Velikost proudu 
proteklého kanálem je dána jeho vodivostí a hnacími silami iontů. Různí agonisté a antagonisté mohou tok iontů kanálem 
ovlivňovat různými způsoby - zvyšovat počet otevřených IKs, ovlivňovat τ, průměrnou dobu otevření IK nebo jeho 
vodivost. Možná toto je důvod, proč NS používá tolik různých přenašečů: např. glutamát na rabím svalu otevírá kanály s 
τ=1.4 ms, zatímco aspartát s τ=0,8 ms.
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mV, jejich výtok se ještě zvýší. Při aplikaci pulsu –50 mV je naopak výtok iontů daleko nižší 
– proud se snižuje. A při aplikaci pulsu –100 mV se dokonce tok iontů obrací (záznamy 
odshora dolů). Hodnota potenciálu, při které se proud mění z dovnitř tekoucího ne ven tekoucí 
(nebo naopak), se nazývá bod zvratu (reversal potential, Vr). Lze ji vyčíst z I-V diagramu. 
 
I-V závislost není lineární: pokud jdeme od rovnovážného potenciálu směrem k 
depolarizačním hodnotám, roste proud mnohem rychleji, než kdybychom šli k hodnotám 
hyperpolarizačním. Vodivost je závislá na koncentracích iontů: vně „buňky“ je koncentrace 
vyšší, je tam tedy více iontů schopných nést „dovnitř“ tekoucí proud.  
Čím více se od rovnovážného potenciálu vzdalujeme, tím je tento efekt výraznější. 
 
Nelineární I-V grafy se vyskytují u usměrňujících kanálů. Jejich propustnost je napěťově 
závislá, dovolují protékat iontům v jednom směru více než v jiném. Př.: dovnitř usměrňující 
K+ IK, tzv. inward rectifier channel. K+ teče o buňky, je-li Vm negativní vzhledem k EK, ale 
jen minimálně či vůbec vytéká  z buňky, pokud je rozdíl v potenciálech opačný. U tohoto typu 
kanálů se zpravidla určují dvě různé vodivosti – „páteřní“ (chord conductance) a 
„směrnicová“ (slope conductance), obě zjistitelné z I-V diagramů. Většina vodivostí kanálů 
udávaná v literatuře je vodivost „páteřní“. Pro porovnání různých typů kanálů co do 
vodivosti se lépe hodí stanovení „směrnicové“ vodivosti za rovnovážného potenciálů pro daný 
iont, za specifikovaných iontových koncentrací. 
 
Podobně nelineární závislost mají třeba synaptické proudy na nervosvalovém spojení. Vr 
nemusí být vždy kolem nuly; na nervosvalovém spojení byl původně stanoven na –15 mV.  
 
snímek 22 prezentace 4 
 
Elektrofyziologicky lze výlev na synapsi studovat nejen z pohledu ploténkových potenciálů 
nebo proudů (s nimiž jste se doufám setkali v neurobiologii dr. Moravce nebo ve fyziologii 
prof. Vyskočiila). Výlev, spojený se splynutím membrány váčku s terminálou, lze zmapovat i 
na základě změn kapacity membrány. Pokud studujeme např. exocytosu v non-neuronálních 
buňkách (např. chromafinní buňky uvolňující katecholaminy), kde jde o proces mohutný, 
můžeme zapojit i jiné metody /denzní sekreční granula lze pozorovat mikroskopicky, za 
pomocí uhlíkových ME lze zas detekovat výlev katecholaminů amperometricky - vzpomeňte 
na předchozí prezentaci/ a získat o výlevu obrázek opravdu komplexní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrofyziologicky lze monitorovat např. i procesy exocytosy či endocytosy v živých 
buňkách. Fúze jednoho váčku s neuropřenašeči můžeme detekovat jako malý vzrůst 
kapacity membrány – přechodně se zvýší plocha membrány (RC členu). Analogicky, 
„zaškrcení“ vylitého váčku a jeho vtažení zpět do buňky se projeví jako pokles kapacity 
membrány. Asi 15% výlevů se projeví jako přechodné, neúplné zvýšení kapacity 
membrány – v těchto případech se exocytosa zřejmě realizuje způsobem „kiss-and-
run“, vzniká malý přechodný pór a membrán váčku vlastně s membránou terminály 
neplyne. Váček se po znovunaplnění rychle vrací „do oběhu“. Takto se vylévají 
katecholaminy (malé molekuly obecně), látky snadno a rychle nahraditelné (oproti 
např. velkým proteinům, jejichž výlev je podmíněn syntézou kompletně nových váčku v 
Golgiho aparátu).

K
ap

ci
ta

 (
fF

)

Čas (min)
0 1 2 3 4

50

100

150

K
ap

ci
ta

 (
fF

)

Čas (min)
0 1 2 3 4

50

100

150 Výlev

Kapcita

20 pA

20 fF

Výlev

Kapcita

20 pA

20 fF



Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30), prezentace 4 

iva@natur.cuni.cz 16

snímek 23 prezentace 4 
 
Jako poslední příklady obecné elektrofyziologie buněk si uvedeme něco málo ze studia vztahů 
presynaptických a postsynaptických dějů. Obecně lze studovat výlev neuropřenašeče poměrně 
snadno tak, že zaznamenáváme změny, které vyvolá na postsynaptické membráně 
(postsynaptické potenciály, ať už excitační -EPSPs- či inhibiční -IPSPs-, nebo ploténkové 
proudy). Tato měření bývají dostatečně citlivá a kvantitativní a jedním z nejvhodnějších 
modelů pro ně je nervosvalové spojení.  

Někdy je ovšem vhodnější pořizovat také 
záznamy presynaptické (např. při studiu toho, 
jak kalcium a membránový potenciál ovlivňují 
výlev neuropřenašeče), k čemuž se 
presynaptická část nervosvalového spojen pro 
svojí malou velikost nehodí. Vhodnější jsou 
např. obří terminály bipolárních buněk sítnice 
zlatých karasů, kalyciformní synapse ptačího 
ganglion ciliare nebo ganglion stellatum sépie 

(vlevo). Tento poslední model používali i Bernard Katz a Ricardo Miledi k popsání přesných 
vztahů mezi membránovým potenciálem terminály a množstvím uvolněného neuropřenašeče. 
Na obrázku vidíte vyznačeny dva axony formující chemickou synapsi, do každého je 
zavedena skleněná ME. 
 
Vztah mezi presynaptickými akčními potenciály a postsynaptickou odpovědí lze tedy 
studovat např. jako vztah mezi membránovým potenciálem presynaptického zakončení a 
množstvím uvolněného neuropřenašeče. Uvolněná kvanta neuropřenašeče (je-li excitační) 
vyvolají excitační postsynaptické potenciály (EPSP), které v součtu mohou překročit práh pro 
vznik AP. 
 
Na preparátu Katz a Miledi navodili tetrodotoxinovou 
paralýzu (zablokovali napěťově ovládané sodíkové 
kanály). Při použití TTX klesá během cca 15 min 
amplituda AP vyvolaného stimulací v presynaptickém 
elementu až k nule. Amplituda postsynaptického AP (vyvolaného uvolěním dostatečného 
množství neuropřenašeče) také klesá: s poklesem amplitudy AP (navozené depolarizace) se 
snižuje i množství uvolňovaného neurotransmiteru takže vznikající EPSPs nakonec 
nedosáhnou v součtu práh pro vyvolání postsynaptického AP. 
Pokles amplitudy presynaptického AP pod 45 mV už prakticky žádnou postsynaptickou 
odpověď nevyvolá. TTX neovlivňuje citlivost postsynaptické membrány k neuropřenašeči, 

takže podstatou je jen redukce vylitého kvanta. Dostatečná 
hodnota presynaptické depolarizace, která vyvolá uvolnění 
takového množství neuropřenašeče, aby vznikl 
postsynaptický AP, je tedy okolo 45 mV. 
 
Téměř stejných výsledků dosáhli Katz a Miledi i tehdy, 
pokud preparát zablokovaný TTX pouze nestimulovali, 
ale přímo do něj aplikovali krátké (1-2 ms) depolarizační 
pulsy, kterými nahrazovali stimulací vyvolané 
presynaptické akční potenciály. Vztah mezi amplitudou 
presynaptického AP vyvolaného umělou depolarizací a 
množstvím vylitého kvanta (vlevo, červené body) byl 
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shodný jako vztah mezi AP vyvolaným stimulací a intenzitou výlevu (modré body) popsaný 
v předchozím odstavci. 
 
Tyto výsledky naznačují, že normální toky sodných a draselných iontů zodpovědné za akční 
potenciál nejsou dostatečné pro uvolnění neuropřenašeče – spouštěčem je depolarizace. 
 
snímek 24 prezentace 4 
 
Pro výlev neuopřenašeče na synapsi je klíčovým jevem vstup iontů vápníku do zakončení. Při 
poklesu jeho koncentrace v extracelulárním prostoru výlev slábne, ev. zcela vymizí. Zdá se, že 
výjimka existuje – výlev GABA ze zakončení horizontálních buněk sítnice ryb je dostatečný 
k funkční synaptické  komunikaci i bez vápníku, dojde-li k depolarizaci. 
 
Obecně je ale role Ca2+ zcela zásadní. Během depolarizace se zvyšuje propustnost membrány 
pro Ca2+ a ten vstupuje do buňky. Při zablokování sodíkových (TTX) a draslíkových (TEA) 
proudů lze proudy vápníkové měřit za využití voltage clampu odděleně.  

 
Podobně postupovali také Llinás a kolegové. Depolarizovali 
membránu presynaptického zakončení z –70 mV  na –18 mV, 
což vyvolalo vyvolá pomalý dovnitř tekoucí Ca2+ proud o 
velikosti as 400 nA. V postsynaptické buňce pak naměřili se 
zpožděním asi 1 ms (kolmé šipky) vysoký EPSP. Při 
depolarizaci na +60 mV (do blízkosti rovnovážného potenciálu 
pro vápník, kdy jsou, jak si určitě pamatujete, toky iontů přes 

membránu nulové) je vlna Ca2+ proudu potlačena a na postsynaptické membráně téměř žádný 
EPSP nevidíme. Depolarizace nervového zakončení tedy sama není dostatečným faktorem pro 
spuštění výlevu – musí také dojít ke vstupu Ca2+ do terminály. 

 
Pokud vyvoláme „umělý“ AP (s parametry získanými např. při 
záznamu „normálního“ AP a následně -voltage clamp!- 
„puštěnými“ terminále – červená křivka) v roztoku s TTX a 
TEA, dostaneme standardní postsynaptickou odpověď – 
postsynaptický EPSP, modrá křivka a standardní záznam 
vápníkového proudu (černá křivka). Vzhledem k tomu, že 
sodíkové a draslíkové kanály jsou zablokovány, lze uzavřít, že 

sodíkové a draslíkové proudy, které normálně doprovázejí AP, nejsou dostatečnou podmínkou 
pro vyvolání výlevu - musí také dojít ke vstupu Ca2+ do terminály.  
 
Zásadní pro vyvolání postsynaptické odpovědi jsou tedy (přinejmenším tyto) dva faktory: 
dostatečná depolarizace a vstup vápenatých iontů do zakončení. 
 
snímek 25 prezentace 4 
 
Ca2+ vstupuje do terminály v blízkosti místa výlevu různými typy vápníkových kanálů. U 
rychlého výlevu nastává exocytosa cca 60 µs po influxu Ca2+, tedy v čase kratším, než ve 
kterém probíhá většina enzymatických reakcí, z čehož lze usuzovat následující: protein, 
sloužící jako intracelulární vápníkový senzor, musí ležet ve velmi těsné blízkosti Ca2+ kanálu, 
a dále musí vázat ionty Ca2+ velmi rychle a s relativně nízkou afinitou. Tímto Ca2+ senzorem 
je synaptotagmin. Všechny synaptotagminy obsahují jeden transmembránový segment, N-
terminální glykosylovanou doménu orientovanou dovnitř měchýřku a cytoplasmatickou C-
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terminální doménu. Tato doména je tvořena dvěma homologickými motivy, označovanými 
jako C2 domény (C2A a C2B), z nichž blíže položená k membráně měchýřku je C2A. Tato 
doména váže s u jednotlivých tříd synaptotagminů různě vysokou afinitou  4 ionty Ca2+ . 

 
Za pomocí 
chelátorů 
vyvazujících 
vápník a 
současných 
záznamů 
presynaptických i 
postsynaptických 
odpovědí lze 
zjistit, jak daleko 
vazebná místa 
senzorů pro vápník 
leží. Pokud 
použijeme různé 
chelátory vápníku 
se stejnou pufrační 
kapacitou, ale 

rozdílnou rychlostí působení, a zaznamenáváme po dobu 4 minut  postsynaptickou odpověď, 
dostaneme různé obrázky. 
Vlevo je vidět působení rychlého chelátoru BAPTA: Modré křivky na záznamu jsou složeny 
ze 4minutové stimulace presynaptického elementu. Červené křivky jsou složené 4minutové 
záznamy z postsynaptické membrány – amplituda záznamu klesá, jak je vápník rychle 
vyvázán BAPTAou. 
 
Vpravo je vidět působení pomalejšího chelátoru EGTA. Superimponované (složené) křivky 
4minutového záznamu pokles amplitudy nevykazují – EGTA vyvazuje vápník pomaleji a 
k výlevu může dojít. Z rychlosti difuse vápníku a rychlosti jeho vazby na EGTA je možné 
vypočítat vzdálenost Ca2+ senzoru od místa vstupu Ca2+ do zakončení – z těchto pokusů 
vychází na 100 nm nebo méně. 
 
snímek 26 prezentace 4 
 
Za použití luminiscenční sondy aequorinu vizualizovali Llinás a kolegové vstup vápníku do 
zakončení přímo. Po krátké salvě akčních potenciálů dosáhla intracelulární koncentrace Ca2+ 
oproti klidu (vpravo) hodnot 100-200 µM (vlevo). Obrázky s barevnými „špagetkami“ 
znázorňují uspořádání některých proteinů výlevového aparátu v zakotveném měchýřku a při 
exocytose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTA

EGTA

pretsynaptický
záznam

pretsynaptický
záznam

postsynaptický
záznam

postsynaptický
záznam

1 ms
1 ms

Ca2+

pretsynaptický
záznam

pretsynaptický
záznam

postsynaptický
záznam

postsynaptický
záznam

1 ms
1 ms

Ca2+

Který chelátor působí rychleji?
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Co si pamatovat z této přednášky 

 
⇒ příklad elektrofyziologie organel (mitochondrie, jádro) 
⇒ odlišnosti AP rostlin od AP živočichů 
⇒ příklady bioelektrických jevů v rostlinách 
⇒ vodivost kanálu, bod zvratu 
⇒ vztah pre- a postsynaptických událostí 
⇒ role vápníku při výlevu váčku 

 
 
 

 
 

Mikrodomény Ca2+ v presynaptickém zakončení obřího axonu sépie jsou různé v klidu a po příchodu 
presynaptického akčního potenciálu. Zatímco v klidu lze pzorovat roztroušené ostrůvky s poměrně nízkou 
koncentrací kalcia, po krátké salvě APs hladina Ca2+ v zakončení výrazně vzroste. Dochází k masivnímu 
výlevu váčků s neuropřenašeči.
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