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1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu 
Téměř každá buňka a zřejmě i všechny membránou uzavřené organely vykazují různou  
velikost  elektrického pole uvnitř a vně, což vytváří membránový potenciál. Je to důsledek 
přesunu nabitých iontů několika málo elektrogenních prvků.  Základní elektrickou vlastností 
je klidový membránový potenciál a na jeho rychlých (ms) a pomalých (s) změnách  je 
založena komunikace mezi vzrušivými buňkami. Bez klidového potenciálu by neexistovaly 
ani potenciály akční (vzruchy), excitační ani inhibiční potenciály synaptické, ani smyslové 
generátorové či jiné funkční vlny a pulsy určené k buněčné komunikaci (fertilizační potenciál 
vajíčka apod.). Přes membrány se mohou ionty přesunovat v zásadě třemi mechanismy:  

1. Pasivním pohybem, jestliže membrána obsahuje propustné póry čili kanály pro určité druhy 
iontů. Těmito kanály v otevřeném stavu se ionty přesunují jednak podél jejich koncentračního 
gradientu (v souladu s Fickovými zákony) a jednak byvše hnány membránovým elektrickým 
polem. Na membráně tedy existuje transmembránový eletrochemický gradient, který v sobě 
zahrnuje oba tyto procesy a závisí tedy jak na chemických koncentracích a na 
transmembránovém elektrickém potenciálu. Tento gradient určuje směr pohybu konkrétního 
iontu, kdežto množství proudu neseného iontem přes otevřený kanál je určováno nejen 
velikostí elektrochemického gradientu, ale také na vodivosti kanálu, tj. snadnosti, přesněji 
rychlosti, s jakou ionty mohou procházet (znázornění - přenos vody v potrubích o různém 
průsvitu). 

2. Usnadněnou difúzí prostřednictvím membránových přenašečových molekul, které 
usnadňují translokaci iontů nikoliv formováním kanálu, ale  nevyžadují jinou energii než tu, 
která je dána elektrochemickým gradientem (znázornění - přenos vody v láhvích s kopce). 

3. Aktivním transportem, který směruje přesun iontů proti jedné či oběma složkám 
elektrochemického gradientu a vyžaduje tedy jednak zvláštní selektivní (fungující jen pro 
daný ion či ionty) transportní molekulu a  jednak zdroj energie. Nejčastěji je zdrojem energie 
hydrolýza ATP a transportní molekula je současně ATPáza, nebo je zdrojem energie pohyb 
Na+ po svém elektrochemickém gradientu. Často jsou s jedním typem molekuly přenašeče 
spojeny dva či několik iontů. Je-li stechiometrický poměr, t.j. počet přenesených 
jednotkových nábojů  dovnitř a ven přes membránu stejný,  transport je elektroneutrální, což 
je zřídka. Většinou jsou pumpy elektrogenní, např. 3 Na+ jsou transportovány proti jednomu 
Ca2+.  

 Klidový membránový potenciál  (označován různě -MP, E m , Vrest, fyzikálně 
nejpřesněji jako rozdíl potenciálů ∆Ψ) vzniká  v důsledku dvou základních skutečností, 
především jako důsledek 1.rozdílných koncentrací některých iontů uvnitř a vně  buňky 
(obr. 1) a 2. selektivní propustnosti membrány pro některé ionty (Julius Bernstein 1902) a 
jejich difúzním tokem,  zprostředkovaným specifickými iontovými kanály. 
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 Protože bioelektrické jevy jsou důsledkem působení sil, připomeneme si v následující 
vsuvce některé pojmy, jako je síla, pole a potenciál. 
SÍLA 
V organismu všechny děje probíhají v důsledku působení sil. Fyzika hovoří o čtyřech 
základních silách a ve 20 století probíhá snaha o jejich sjednocení. Optimální „nastavení“ 
těchto sil umožňuje existenci vesmíru, tvorbu prvků  a jejich sloučenin, existenci života. 
1. Gravitační interakce je velmi slabá síla. Na úrovni atomů je to velmi slabá síla. Její účinky 
jsou ale velmi patrné u velkých objektů, planet, hvězd a galaxií. 
2. Elektromagnetická interakce je hlavní přitažlivá síla působící mezi protony a elektrony. 
Umožňuje vytváření molekul. Jedním jejím projevem je blesk (vzestupný proud, Země 
minus, oblaka plus). Kdyby byla o pouhá dvě procenta slabší, existoval by pouze vodík. 
Naopak, její nepatrné zvýšení by znemožnilo existenci nejlehčího a nejjednoduššího atomu 
vodíku, a topili bychom se místo ve vodě ve zlatě nebo olovu. 
3. Silná interakce - síla, která v atomovém jádře k sobě váže protony a neutrony. 
4. Slabá interakce je síla, která řídí rozpad radioaktivních prvků a účinnou termonuákleární 
činnost slunce. Působení posledních sil, dvou, slabé a silné interakce, je omezeno jen na 
vnitřek atomů a přímo se v makrosvětě neuplatňuje. V něm se uplatňují dvě další síly - 
elektromagnetismus a  gravitace. O jejich ideálním nastavení vzhedem k existenci života na 
slunci svědčí jeden příklad za mnohé: Kdyby elektromagnetická interakce  (která je 1040 x 
silnější než síla gravitační) byla pouze o řád větší, vedlo by to k poklesu gravitace, hvězdy by 
byly menší a gravitační tlak v jejich nitru by nedokázal zvýšit teplotu tak vysoko, aby mohlo 
docházet k jaderným fúzím (dva vodíky na helium plus energie) a Slunce by nemohlo svítit. 
Ale i slabá interakce nepřímo podmiňuje existenci života, závislého na hvězdách, podobných 
Slunci. Je 106 x slabší než interakce silná a její velikost umožňuje ideální rychlost 
termojaderné fúze ve Slunci  a dodávku energie na Zemi. Kromě toho slabá interakce hraje 
úlohu při explozích supernov, které jsou zřejmě nutné pro tvoru a rozptyl většiny prvků (a 
samozřejmě všech biogenních) mimo He a H. 

Jak síla gravitační, tak elektromagnetická působí na vzdálenost. Relativní pohyb a 
umístění jednoho tělesa ovlivňuje na dálku pohyb a umístění tělesa jiného a to bez přímého 
resp. mechanického kontaktu, který známe z denní praxe -  typu „maminka táhne kočárek“.  
SKALÁRNÍ POLE ϕ 
Lze ho charakterizovat jen čísly v dané matematické soustavě, sem patří např. teplota, tlak, 
potenciál (skalár nemá směr). Matematické vyjádření pole umožňuje ve svém důsledku 
přesný popis a studium fyziologických dějů. 
Derivace skalárního pole vymezuje např. plochu o stejném potenciálu (viz níže), jestliže je 
tato derivace rovna nule. Derivace skalárního pole podle pravoúhlých souřadnic je vlastně 
mírou změny pole se změnou umístění, pozice uvažovaného bodu. Změnu z bodu (x, y, z) do 
bodu (x+dx, y+dy, z+zy) lze popsat    
            δϕ                  δϕ   δϕ 
dϕ  =  (---- )dx    +   ( ----  )dy  +     (---- )    dz   (1) 
             δx                  δy      δz 
Příklad - sejdeme o patro níž (vyjdeme výš). Tvar rovnice (1) připomíná úplný diferenciál 
funkce. 
Definice úplného (totálního) diferenciálu: Jestliže funkce  f(x1, x2...xn) je funkcí několika 
nezávisle proměnných veličin (např. teploty T, tlaku p a chemické proměnné n) x1, x2...xn, je 
její totální diferenciál definován na základě parciálních derivací (δf/δxi)i=1,2...na diferenciálů 
nezávisle proměnných dx1,dx2,...dxn takto: 
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                         δf 
df =           Σ (------) dxi    (2) 
   
                         δxi i =1,2...n 
 
i = např. 3 koordináty v našem trojrozměrném prostoru 
 
 
 
POTENCIÁL Známe potenciál mechanický, termodynamický, chemický, elektrochemický a 
redox potenciál. Nás bude zajímat potenciál elektrochemický, což je chemický potenciál 
elektricky nabitých částic. 
 
Jak je potenciál vymezen? Jestliže bude přemístění popsané v rovnici 1 z jednoho bodu do 
druhého takové, že dϕ budou rovna nule, jde o pohyb po ploše, jejíž diferenciální rovnice je  
 
             δϕ                 δϕ    δϕ 
          (---- )dx    +    (---- )dy  +  (---- )dz       =    0  (3) 
             δx                   δy    δz 
Takové plochy definují, vymezují potenciál v daném poli.     
(Jistým přiblížením je, když chodíme sem tam v jednom patře, nestoupáme ani neklesáme). 
           → 
 Při derivaci jakéhokoliv potenciálu získáme sílu Fx1 ve směru x1, kterým derivujeme. Tento 
vektor, tuto sílu, nazýváme gradient potenciálu. Gradient potenciálu umožňuje konat práci, 
tj. působit silou v určitém směru. Příklad – gradient koncentrací nějaké chemikálie mezi 
dvěma místy umožňuje difusi. Jde též o energii, protože energie je všechno, z čeho lze získat 
práci nebo v co se práce mění. Gradient potenciálu si znázorníme na mechanickém 
potenciálu, čili na  jednom typu mechanické energie. 

Mechanický potenciál (potenciální energie: např. polohová, elastická-pružina,tlaková –sifonová 
bombička či gravitační). Potenciální energie polohová (U) nějakého tělěsa o tíze G v tíhovém poli 
zemském se rovná součinu tíhy G a výšky h, do které bylo dopraveno. Nezávisí na tvaru dráhy, 
pouze na zvýšení h  :  U=Gh  = m.g.h. Jestliže proměnné x1, x2, x3 v rovnici 2) jsou pravoúhlé 
prostorové koordináty (např. délka, šířka a výška), parciální derivace potenciální energie podle 
těchto souřadnic určují sílu v daném směru té či oné souřadnice. Tato síla je vektor, a je 
definována jako gradient potenciálu. 

 

                                        →        δU 
                                       Fx1 =      (------)      

                  δxi                                                                 (4) 

                 i =1,2,3 

 

Termodynamický potenciál. Jde o potenciál, který je funkcí teploty, tlaku a chemického 
složení. Lze ho definovat ve formě Gibbsovy volné energie (G)(J. Willard Gibbs, 1878) 

G = H – TS, 
kde H=entalpie, T=teplota, S=entropie 
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(ENTALPIE je termodynamická stavová veličina jednoznačně charakterizující při 
izobarickém ději [probíhajícím za konstantního tlaku] změnu stavu soustavy. H=U + pV, kde 
U je nyní vnitřní energie, p tlak a V = objem termodynamické soustavy. Neboli teplo, 
dodávané soustavě při izobarickém ději se spotřebuje na zvýšení její entalpie. ENTROPII lze 
charakterizovat jako přeměnu různých forem energie do formy tepla, jde o míru chaosu, 
neuspořádanosti. Při nevratných samovolných dějích přechází systém ze stavu méně 
pravděpodobného do pravděpodobnějšího, přičemž entropie vzrůstá. Při vratném ději je 
entropie přímo úměrná dQ, tj. teplu, přijatému soustavou a nepřímo úměrná vlastní 
termodynamické teplotě soustavy. Nízká e. znamená vysokou uspořádanost systému a 
naopak. V živých systémech je e. mírou degradace energie z koncentrované formy 
v rozptýlenou, podle 2. termodynamického zákona).  

Termodynamický potenciál je funkcí tří proměnných G(T,p,n), kde p=tlak a n=chemické 
složení. 

Nejčastěji je tlak a teplota konstantní. Za těchto podmínek konstatntního tlaku a teploty 
každá samovolná změna v soustavě probíhá tak, že soustava přechází ze stavu o vyšší G1 do 
stavu o nižší G2. Při chemických reakcích je rozdíl mezi  G1 a G2 (∆G) hnací silou, určující 
směr a rychlost reakce: 

∆G = G produktů – G reaktantů     

Vztah mezi koncentrací a volnou energií látky A. Pro reakci A+B<= >C+D platí 
obecně (vycházeje z rovnice ideálního plynu pV=nRT, kde n je počet molekul plynu), že 
změna volné energie ∆G při různých daných či zvolených koncentracích reaktantů je dána 
standardní volnou energií té které reakce ∆Go a dalším členem, (kde R je plynová 
konstanta) s logaritmem poměru koncentrací (aktivit) konečných a výchozích produktů.  

                                      [C][D] 

∆G = ∆Go  +  RT ln --------    (5) 

                                 [A][B] 

Jestliže koncentrace A,B,C,D budou rovnovážné, ∆G je nulové („nic se neděje“), má 
upravená rovnice (5) tvar, který udává velikost standardní volné Gibbsovy energie 

∆Go = - RT log k      (k=rovnovážná konstanta reakce, tj. [C][D]/[A][B]) 

Ještě připomeňme, že  znaménko u ∆Go (dané tím, jestli je  k větší či menší než 1) určuje, 
kterým směrem reakce probíhá, nebo zda je v rovnováze. Většinou při samovolné reakci 
volná energie klesá, tj. ∆G je negativní (-∆Go). Ale samotná hodnota standardní volné energie 
∆Go může být nulová, kladná či záporná. Když k je mezi nulou a jednou, ∆Go je záporné a 
reakce běží zleva doprava (reakce je exergonická, tj. může konat práci), když k >1, reakce 
běží zprava doleva, protože ∆Go  je kladné (reakce je endergonická a musí být poháněna  
dodanou volnou energií, třebas zahřáním). ∆Go je nulové, když k = 1 (což vše vyplývá 
z pravidel logaritmování zlomku). 

Chemický potenciál. Totální diferenciál Gibbsovy energie G = G(T,p,ni) je   

                        δG δG        δG 

DG =            (------)     dT  +     (------)       dp     +   Σ   (-----)    dni          (6) 

                       δT    p, ni δp    T, ni         δni   T,p,nj  
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(i je počet nezávisle proměnných, pořadové číslo, j je uvažovaná chemická látka). Když je p a 
T konstantní, derivace konstanty je nula. Pro zbylý třetí člen  δG/δni při T,p,nj zavedl Gibbs 
termín chemický potenciál µ. Tato veličina vyjadřuje, jak by se změnila Gibbsova volná 
energie se změnou látkového složení, jmenovitě s koncentrací jedné z látek v reakci (i) tak, 
aby přitom T,p,nj zůstaly konstantní. 

Elektrochemický potenciál je chemický potenciál iontů, tj. elektricky nabitých částic. 
Situace je podobná jako u chemického potenciálu, ale často složitější, protože EP vzniká také 
v důsledku osmotické a elektrické práce, spojené s přenosem j-tého iontu z prostředí I do 
prostředí II. Obě prostředí jsou odděleny nějakým rozhraním. V nejjednoduššim případě, 
např. rozpouštění krystalu NaCl ve vodě, jsou “rozhraním” pro pohyb iontů 
z koncentrovanějšího prostředí u krystalu do čisté vody různé pohyblivosti Na+ a Cl-. Na 
rozhraní se ustaví elektrochemický potenciál µi, jehož velikost je určena dvěma členy.  
První, logaritmický je odvozen z difusní (osmotické) práce, druhý představuje práci 
elektrickou, přesun určitého množství nábojů z jednoho do druhého prostředí. 

 

  ~                      JI 

∆µi   =    RT ln -----    +    nF∆Ψ                      (7) 

                             JII 

  

Kde F = Faradayův náboj, n (nebo někdy z)  je valence iontu (např. n=+1 pro K+ a –1 pro   
Cl-). 

Jak bude popsán rovnovážný stav, za kterého je ustaven klidový membránový potenciál? 
Za rovnováhy  je ∆µi rovno nule (k žádné změně nedochází). Pak převedením členu 
elektrické práce nalevo a zpět napravo nF do čitatele, získáme Nernstovu rovnici. 

 

                                               RT           [jII] 

                            ∆Ψ    =  -    ------- ln   ------                       (8) 

                                                nF             [jI] 

 

Za prostředí I a II můžeme dát o (vně, outside the cell) a i (inside the cell) 

  

Z výše zmíněných mechanismů je pasivní difúze pro vznik MP tím nejvýznamnějším. Je 
třeba zde připomenout, že na MP se podílejí ještě dva méně elektrogenně významné procesy - 
povrchový náboj molekul a iontů na každé straně membrány a činnost aktivního transportu 
nabitých molekul a iontů, jestliže je tento transport elektrogenní (např. Na+-K+ ATPáza, čili 
sodnodraselná pumpa). 

Jiné odvození MP: Síla, působící na mol solutu (rozpuštěné látky) difundujícího mezi 
dvěma místy o nestejném chemickém potenciálu je přímo úměrná potenciálnímu rozdílu 
(rozdílu chemického potenciálu dané látky, vlastně rozdílu koncentrací látky [j] na obou 
stranách polopropustné membrány) a nepřímo úměrná vzdálenosti x mezi místy počátku a 
konce difúze, tj. tloušťce membrány. 

Difúzní tok je dán Fickovým zákonem 
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                   d[j] 

  Jj  = Dj    -------------      1) 

                        dx 

kde Jj je molární tok na jednotkovou plochu a Dj je difúzní koeficient roztoku j v membráně. 
Jestliže se k prosté difúzi přiřadí ještě gradient elektrochemického potenciálu, dostáváme  

Nernst-Planckovu rovnici 

 

       

                                                 d[j]           zj F[j]        dΨ 

                            Jj  =  Dj   [ ---------- + ------------ -------  ]                    2)  

                                                     dx              RT            dx 

 

 

Po ustavení klidového membránového potenciálu je tok elektrogenního iontu nulový. Pro 
nulový tok  (Jj = 0), kdy se po určité době difúze iontů do a ven z buňky přesun iontů 
iontovými kanály zastaví, přechází rovnice 2) v rovnici Nernstovu 

         RT               [j]o 

 ∆Ψ  = --------   ln   -----                                                         3) 

        zj F               [j]i 

 

Její stručné odvození jde od působení sil, přes definici pole (především skalárního  
termodynamického potenciálu. Běžnější  vyjádření Nernstovy rovnice  viz níže.  

 V klidu je  u dráždivých buněk membrána dobře propustná pro  draselné ionty, 
procházející hlavně jedním typem iontového  draselného kanálu, který není příliš napěťově 
závislý (inward  rectifier). Na klidovém membránovém potenciálu se účastní  i ionty a kanály 
chloridové, což je typické pro kosterní svalové buňky a některé druhy centrálních neuronů.  

 Na modelové buňce  (obr.1) je vidět, že uvnitř buňky je draslík, sodík, chloridy a celá 
řada objemných  aniontů (A-) jako jsou ATP, argininfosfát,  kreatinfosfát, isethionát, peptidy 
a aminokyseliny.  Uvnitř buňky jsou kladné náboje  K + iontů v elektrické rovnováze se 
zápornými náboji A- a Cl-. Buňka je v roztoku s Na+, K+ a Cl ionty. Tento příklad je blízký 
svalovým buňkám žab rodu Rana; u ptáků a savců jsou iontové koncentrace (přesněji 
aktivity) poněkud vyšší a u mořských bezobratlých proslavených svou účastí při 
„nobelovských“ pokusech (sépie oliheň rodu Loligo ) ještě vyšší, podle moře, v němž žijí.  
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 Obr. 1. Distribuce iontů v modelové buňce. Membrána je  nepropustná pro Na
+ a 

nitrobuněčné anionty (A-, např. ATP, aminokyseliny, kreatinfosfát atd.) a je  propustná pro 
K

+ a Cl-. Koncentrační gradient pro K
+ žene  K+ ionty z buňky. Objemné A- nemohou K

+ 

následovat. Přesunem  jistého množství kladných nábojů (K
+
) vně buňky vzniká stav,  kdy je 

uvnitř buňky záporný náboj (neprocházející A-) a vně  buňky je náboj kladný. Tato 
elektrostatická síla zabrání  dalšímu výtoku K

+ v okamžiku, kdy se síly koncentračního  a 
elektrického gradientu vyrovnají. Koncentrační a elektrické  gradienty pro Cl- jsou opačné, a 
proto přispívají také  k uvedené polarizaci buňky. Neprocházejícím kationtem vně  buňky, 
který nemůže v klidu následovat vtok Cl-, je Na

+
.  Koncentrace vyjádřeny v mM. 

 

 U modelu budeme předpokládat splnění několika základních předpokladů. 

1. Extracelulární objem je nekonečně veliký ve srovnání s objemem buňky a tedy se jeho 
složení při  přesunech vody a iontů do a z buňky nemění. 

2. Buňka musí být v osmotické rovnováze, jinak by voda tekla z místa své vyšší koncentrace 
do nižší (ředila by iontově silnější prostředí) a buňka by se buď smršťovala, nebo zvětšovala 
až do ustavení osmotické rovnováhy (ekvilibria). Té je obecně dosaženo, když jsou si rovny 
celkové koncentrace všech solutů (osmoticky aktivních rozpuštěných částic) na obou stranách 
membrány. 

3. Extracelulární i intracelulární prostředí musí být elektricky neutrální. Nemůže existovat 
např. roztok jen chloridových aniontů. Jejich záporné náboje musí být vyrovnány stejným 
množstvím kladných nábojů, např. Na+, K+  nebo H+  (=HCl).  

4.  Při elektrickém a osmotickém ekvilibriu nedochází nejen k žádným přesunům vody, ale 
ani propustných iontů přes membránu. Pro nepropustné Na+ a A- teoreticky požadavek 
ekvilibria sice neplatí, ale ve skutečnosti je v membráně určitá malá část kanálů pro sodík 
statisticky ve stavu otevřeném a tak se Na+ také celkové rovnováhy účastní v poměru své 
propustnosti vůči řádově více propustným K+ a Cl-.    
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 Obr. 2. Schéma velikostí Na
+
, K

+
, H2O, velikostí kanálu ACh  receptoru (žába) a napěťově 

citlivého Na+ a K+ kanálu, určených  měřením propustností pro různě veliké ionty 
(Å = 0,1 nm).  Na

+ má atomový průměr menší než K
+
, nicméně jeho skutečný  průměr je 

větší, neboť váže více molekul vody ve svém  hydratačním obalu než K
+
. Tabulka ukazuje 

iontové průměry  několika kationtů a míru hydratace, danou hydratační energií.  Jde o 
energii získanou přechodem iontu z vakua do vodného  roztoku. Molekuly H2O se navazují 
pevněji na malé ionty, což  je dáno Coulombovým zákonem, podle něhož je elektrostatická  
síla úměrná převrácenému čtverci vzdáleností mezi náboji.  Z toho plyne, že velké ionty jako 
Cs

+ ztrácejí hydratační  obal snáze a rychleji než malé ionty jako Li
+ nebo Na

+
, což  má svůj 

význam při průchodu iontů kanálem. 
 

 

 Uvažujme nejprve situaci, kdy je membrána propustná jen pro K+.   Protože  je 
nitrobuněčná koncentrace K

+ vysoká  (100 - 150 mM, zde 117 mM) oproti 3 mM vně, mají 
K

+ ionty tendenci  k difúznímu pohybu do místa nízké koncentrace, tj. ven  z buňky. Jakmile 
se kladné K

+ ionty počnou pohybovat  draslíkovými kanály ven, vzniká rozdíl nábojů mezi 
oběma stranami membrány, neboť  komplementární A-  nemohou provázet z buňky unikající 
K+. Vnitřek buňky  začíná být tedy záporný vzhledem k vnějšku. Tento vznikající potenciální 
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rozdíl začne brzdit pohyb K
+ iontů ven na základě Coulombova zákona o přitažlivosti 

záporně nabitých částic či polí, až se K+ přesun zastaví. Dochází k dynamickému 
rovnovážnému stavu, elektrochemické rovnováze  pro draslík, kdy  je  vyrovnána difúzní síla 
ženoucí K

+ z buňky po koncentračním  spádu  opačnou silou, rozdílem potenciálů, bránícím 
tomuto  pohybu.  Jak velký je membránový potenciál, který je zapotřebí pro vykompensování 
difúzního toku za daných koncentrací vně a uvnitř a ustavení rovnováhy?  Rozdíl potenciálů, 
jenž se ustálí např. mezi dvěma  různými koncentracemi K

+ na membráně propustné jen pro 
draslík se nazývá rovnovážný potenciál pro K+  (označovaný jako EK nebo někdy VK ) a je  
vyjádřen již zmíněnou Nernstovou rovnicí,  v níž jde o úměru logaritmickou vzhledem ke 
koncentračnímu rozdílu: 

 EK = RT/zF ln [K
+
]o/[K

+
]i             (1) 

 kde R = plynová konstanta (8,31 joulů/mol), F = Faradayův  náboj (96 500 coulombů 
na mol, což je elektrický náboj, který obsahuje 1mol monovalentního iontu, přesněji el. 
náboj, jímž se v rotoku při elektrolýze vyloučí 1 kiloval látky; je to součin Avogadrovy 
konstanty[počtu částic v molu látky] 6x1023 mol-1 a elementárního náboje [protonu, potažmo 
elektronu] 1,6x10-19 C ), T = stupně Kelvina, z = valence iontu, o nějž jde, s patřičným 
znaménkem (pro K+ = +1, pro Cl- = -1).  

Nernstova rovnice je zvláštní případ obecného Boltzmanova zákona, který udává 
vztah mezi molekulární koncentrací látky v určitém místě a potenciální energií molekuly 
(iontu) v tomto místě. Výraz RT/zF má rozměr voltů a při tzv. pokojové teplotě 20 oC 
(293 oK) se rovná 25 mV. Převedením  logaritmu na dekadický (násobením 2,306) nabývá 
rovnice formy  

EK = (58 mV)log[K
+
]o/[K

+
]i             (2) 

 Při poměru koncentrací K
+ vně a uvnitř např. 10 : 1 (a kdy je log[K

+
]o/[K

+
]i rovno 1), 

je EK 58 mV (vnitřek záporný). Pro savce a jejich fyziologickou teplotu 37 oC je EK při 
poměru koncentrací draslíku 1 : 10 vyšší, ne 58, ale  61 mV. V našem modelu (obr. 1)je 
poměr koncentrací 1 : 30, což vede k hodnotě 58 log (1/30) = - 85 mV. U žabího svalového 
vlákna je intracelulární koncentrace K+ vyšší než v modelové buňce (140 mM), což dává 
skutečný EK -97 mV (vnitřek nergativní). Rovnovážný potenciál lze také jinak 
charakterizovat jako potenciál, při němž neteče pasivně iontovými kanály žádný  proud - ani 
z buňky, ani do buňky. Někdy se také označuje jako potenciál reversní (EK =  Erev) protože na 
jeho úrovni se mění směr proudu přes membránu; v případě draslíku teče K+ proud ven při 
kladnějších hodnotách MP než je EK a dovnitř, jestliže buňku uměle „hyperpolarizujeme“ na 
zápornější potenciál, než je EK. 

 Pro každý elektrogenní ion lze teoreticky  vypočítat jeho rovnovážný potenciál, nutný 
pro kompensaci koncentračního rozdílu, za situace, kdy by byla membrána pro tento ion 
propustná  ideálně (t.j. pohyblivost by byla stejná jako ve vodě) a propustnost pro ostatní 
ionty by byla nulová.   

Druhý hlavní elektrogenní ion Cl prochází naproti tomu z extracelulárního prostoru do 
buňky, ale protože je nabit opačně, přispívá k téže standardní polarizaci membrány, kdy je 
minus uvnitř. Také pro chloridové anionty je možno napsat Nernstovu rovnici 

ECl = (RT/zF) ln [Cl-]o/[Cl-]i               (3) 
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a protože z  je záporné, ECl = -58 log[Cl-]o/[Cl-]i neboli díky pravidlům logaritmování ECl = +58 log[Cl-

]i/[Cl-]o.  Při srovnatelně stejně vysokých propustnostech klidové membrány pro Cl- a K+ platí v 
ekvilibriu rovnost příspěvku obou iontů: 

RT/zF ln [K
+
]o/[K

+
]i = - RT/zF ln [Cl-]o/[Cl-]i     (4) 

Po zjednodušení dostáváme vztah známý jako Donnanova rovnováha 

[K+]o  .  [Cl-]o  =  [K+]i  .  [Cl-]i             (5) 

Účast jednotlivých iontů na výsledném klidovém membránovém  potenciálu (Em) je dána 
nejen  poměrem koncentrací, ale poměrem  jejich propustností, což vyjadřuje komplexní  
Goldman-Hodgkin-Katzova rovnice,  kde jsou zavzaty  poměrné propustnosti P vztažené k 
PK=1.  

                             

                     PNa [Na+]o + PK
 [K+]o 

+  PCl  [Cl-]i            
 Em  =  58  log  ________________________________________         (6) 

                      PNa [Na+]i + PK
 [K+]i 

+  PCl  [Cl-]o 

 

 Např. pro obří  vlákna sepie je PK : PNa : PCl = 1 : 0.04 : 0.5. Je zřejmé,  že klidová 

propustnost pro Na
+ je zpravidla dvacetpětkrát (1:0.04) až stokrát (1:0.01) nižší než  pro K

+ 

(jen nepatrný počet Na+ kanálů se v klidu náhodně  otevírá). Pro Cl- je propustnost vlákna 
sepie asi poloviční.  

U mnoha typů nervových buněk je  ECl (rovnovážný potenciál pro chloridy) negativnější než 
klidový membránový potenciál MP a otevření dalších chloridových kanálů působením  
GABA nebo glycinu membránu hyperpolarizuje, což působí inhibičně (viz dále). Je-li  ECl 
= MP, pak GABA a glycin MP nehyperpolarizují, ale  stabilizují a tím snižují účinnost 
případných depolarizačních  excitačních synaptických proudů.  

 Oddělení nábojů na membráně znamená, že na vnitřní straně je přebytek záporných 
nábojů a na straně vnější je přebytek kladných nábojů. Zdá se, že je tím porušen výše 
uvedený princip elektrické neutrality, a je to pravda. Kvantitativně však způsobuje oddělení 
nábojů tak nepatrné změny v koncentraci aniontů a kationtů, že je ani nelze změřit. Např. 
naše modelová buňka nechť má poloměr 25 µm. Pak při koncentraci 120 mM obsahuje uvnitř 
4 x 1012 kationtů a stejné množství aniontů. Při MP = -85 mV lze vypočítat, že na vnitřní 
straně je přebytek asi 4 x 107 negativních nábojů, což je jedna stotisícina jejich celkového 
počtu. Neboli na každých 100 000 kationtů připadá uvnitř buňky 100 001 aniontů, což je 
rozdíl skutečně zanedbatelný.  

   

 Membránové pumpy zodpovědné za koncentrační gradienty 
Koncentrační gradient a osmotická rovnováha je zajišťována  iontovými pumpami, 
především 

Na+/K+-ATPázou, 

 která přenáší K
+  do buňky a Na

+ ven v poměru 3 : 2. Je tedy elektrogenní pumpou a zvyšuje 
klidový membránový potenciál o několik mV.  
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 Již na počátku minulého dvacátého století bylo ukázáno, že srdeční a svalové buňky na 
nichž vznikají akční potenciály v důsledku přesunu sodíku a draslíku, ztrácejí postupně část 
svého intracelulárního draslíku a  ten je nahrazen sodíkem. V padesátých letech byl 
demonstrován transportní mechanismus, který tuto funkční „únavu“ odstraňuje a především 
prof. Skou (nobelista za chemii 1997) vytvořil koncepci sodné pumpy, tj. systému schopného 
přenášet současně Na+ a K+ přes buněčnou membránu za využití energie intracelulárního 
ATP a označil ji jako Na+ a K+ stimulovanou, na Mg2+ závislou ATPázu. 

 Dnes víme, že tato pumpa je  protein, mající enzymatickou aktivitu ke štěpení 
(s hořčíkem vázaného) ATP na ADP a anorganický fosfát Pi .Sestává ze čtyř podjednotek . 
Má dvě podjednotky α o hmotnosti  asi 100 kD (více než 1000 aminokyselinových zbytků) a   
dvě β,  každá o hmotnosti asi 38 kD.  Existuje několik izoforem, podobných jiným 
transportním ATPázám, např. vápníkové. Jak již bylo zmíněno, jedním z důležitých znaků 
činnosti této pumpy je stechiometrie tří sodných iontů versus dva  ionty draselné.  V praxi to 
znamená, že na každý pracovní cyklus pumpy a hydrolýzu jednoho ATP je jeden pozitivní 
náboj odstraněn z cytoplazmy, což má za následek hyperpolarizaci. Pro její aktivaci a 
transport je nutné, aby na obou stranách byly přítomné patřičné ionty, které  nutno přesunout.  
Zvláště pozoruhodná je  specifita pro sodík. Prakticky  nelze Na nahradit žádným jiným 
iontem. Naproti tomu extracelulární draslík lze nahradit lithiem, amoniakem, rubidiem, 
cesiem a thaliem.  Také je dlužno říci, že požadavek pro vnější draslík  není absolutní a  
pumpa může přenášet sodík ven do deseti procent své kapacity i v nepřítomnosti K+.  Alfa 
podjednotka má vazebné místo pro steroidní glykosidy (kardioglykosidy, účinné na 
myokard). Při předávkování může dojít k zástavě srdce. Rozdělují se na kardenolidy a 
bufandienolidy. K nejdůležitějším kardenolidům patří glykosidy náprstníkové a 
strophantové. K náprstníkovým patří digitoxin, dioxin a acetyldigitoxin. Jsou obsaženy 
v listech náprstníku červeného Digitalis purpurea a nejčastěji se získávají z náprstníku 
vlnatého Digitalis lanata. Strophantové glykosidy se získávají ze semen jihoamerického 
krutikvětu cenného Strophanthus gratus. Nejcennější  je ouabain (γ - strofantidin). Jejich 
použití především v srdeční farmakologii je založeno zřejmě na částečné blokádě pumpy,  
depolarizaci kardiocytů a  snažším  vyvoláním a přenosu srdečního vzruchu. 
V koncentrované formě slouží (sloužily) domorodcům jako šípové jedy, podobně jako 
tubokurare. Jako další lze uvést adenotoxin z hlaváčku jarního, konvalotoxin konvalinky 
vonné a oleandrozit oleandru obecného. Činnost pumpy inhibují také některá antibiotika, 
např. oligomycin, podobně jako transportní FoF1 typ ATPáz . 

  Existuje ale i intracelulární inhibitor této a podobných pump. Na počátku 80. let  
zjistili biochemici, že s rostoucí koncentrací ATP, přidanou do membránových suspenzí pro 
aktivaci pumpy, klesá paradoxně množství uvolněného Pi.  Ukázalo se, že  v ATP, 
izolovaném z kosterních svalů, je  jako příměs vanadát, strukturně podobný 
orthofosfátovému  aniontu  (vanad je v Menděl. tabulce v 5. skupině přechodných prvků), 
který výrazně kompletuje s ATP na intracelulárním vazebném místě α podjednotky (Protože 
je vanad běžný poluční prvek v průmyslových oblastech, bývá dáván  do souvislosti výskyt 
maniodepresivních  psychóz se zvýšenou hladinou vanadátu v těle (měřeno v membránách 
krvinek).  

 Obě podjednotky byly sekvenovány a existuje řada modelů jejich terciální struktury. α  
podjednotka má deset hlavních hydrofobních oblastí, které tvoří transmembránové helikální 
průniky. β podjednotka má transmembránovou oblast pouze jednu.  Nejznámější model 
činnosti pumpy publikovali Albers a Post.  

ELEKTROGENITA PUMPY    
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Za určitých podmínek může být přenos iontů transportními pumpami elektroneutrální.  
Elektrogenní transport 2:3 je sice zřejmě nejčastější, ale nikoliv jediný funkční 
stechiometrický stav Na-K+-ATPázy.   

Za předpokladu, že  je chloridový tok přes membránu nulový, může být Goldman-
Hodgkin-Katzova rovnice (někdy zvaná též Constant Field Equation, viz dále)  psána 
jednodušeji, ale zato doplněna o stechiometrický poměr přenosu kationtů 3:2, tj. 1,5 
(konstanta  r). 

                                       r [K+]o  + b [Na]  o 

Vm      =    58   log    _________________    (7) 

                                        r [K+]i  
+ b[Na]  i   

 

 Konstanta  b je poměr  permeability sodíku  ku draslíku (PNa : PK z rovnice 6) .  Protože 
čisté toky těchto iontů jsou nulové, jde o rovnici rovnovážnou.  Jestliže použijeme skutečné 
hodnoty např. pro axon sepie a mořskou vodu, pak  b = 0,04  a r = 1,5. Za daných koncentrací 
získáváme následující rovnici: 

 

                                   (1,5)10 + (0,04) (460) 

Vm     =   58 log        __________________      =  -73 mV (8) 

                                   (1,5)400 + (0,04)(50) 

Toto je výsledný klidový potenciál při 18 oC.  Když použijeme rovnici bez  transportního 
koeficientu r , dostaneme hodnotu nižší. 

  

                               10 + (0,04)460 

Vm=  58 log      __________________   =     -67 mV  (9) 

                              400 + (0,04)50 

 
Rozdíl 6 mV mezi oběma rovnicemi představuje elektrogenní příspěvek  sodnodraselného 
transportního systému.  

 Velikost elektrogenního příspěvku pumpy ale závisí na celé řadě dalších faktorů, jako 
je rychlost obratu transportního cyklu, poměrné iontové propustnoti a teplot. Například u 
myších mozkových neuronů přestává pumpa fakticky pracovat při 15 oC , kdežto u  
hibernujících živočichů, jako je  křeček syrský, je její aktivita výrazná i v teplotě blízké nule.  

Pro transportní poměr 3:2 je ale v rovnovážném stavu maximální elektrogenní 
příspěvek limitován asi na 11 mV, o které může být Vm  hyperpolarizován. Jestliže se 
transport zastaví (např. ouabain vně, vanadičnany zevnitř), elektrogenní příspěvek okamžitě –
během několika minut-zmizí a Vm se po určitou dobu drží na hodnotě, dané rovnicí 9. Pak 
membránový potenciál začne klesat, když do buňky poznenáhlu  vstupuje sodík a vystupuje z 
ní draslík.  

Podle některých starších údajů přenese jeden funkční tetramer této ATPázy 200 Na+ a 
130 K+ za sekundu, což není příliš. U mnoha neuronů je hustota Na-K+ ATPázy (stanovená 
vazbou značených protilátek či jinak) 200/µ2 ale může být až o řád vyšší. Počet funkčních 
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komplexů v membráně může kolísat v závislosti na fyziologickém stavu konkrétní tkáně a 
roste přesunem již existujících proteinů v membráně cytoplasmatického retikula a 
zabudováním do povrchové membrány.  

 Transportní cyklus pumpy (Albersovo a Postovo schéma) zřejmě začíná vazbou 
intracelulárního sodíku a Mg-ATP na  vnitřní segmenty této transportní bílkoviny. Ukazuje 
se, že existují dvě vazebná místa pro ATP: vysoko- a nízkoafinní, zřejmě na tzv. H4-H5 
intracelulární smyčce. Spektofluorimetrické měření amplitudy, ale především času dohasínání 
anisotropie umožňuje posoudit velikost tohoto segmentu.  

 

 

Obr. 3 ukazuje, že enzym má dva základní konformační stavy:  

E1 (spojený s transportem Na+), kroky 1,2, a 3 na obr., a stav E2 (spojený s 
transportem draslíku), kroky 4 a 5. Tyto meziprodukty jsou pro tento typ Vo ATPáz typic
tím se liší od FoF1 (čti  F o, tj. oligomycinem blokovatelných) ATPáz.  Hydrolýzou ATP 
přenáší makroergní fosfát zřejmě na jeden aspartátový zbytek alfa podjednotky (krok 2) a
sodné ionty jsou zachyceny, po určitou dobu okludovány a pak transportovány ven (krok 
Makroergní vazba se změní při tomto Na+ transportu na standardní vazbu fosfátovou. Pot
naváže draslík na vnější místa za současného uvolnění Pi do extracelulárního prostoru (kr
4 a 5). Toto uvolnění Pi pravděpodobně indukuje konformační změny vedoucí k přesunu 
dvou iontů draslíku do buňky. Někteří autoři (E. Amler, biofgyzik z FgÚ a známý fotbalo
sudí) se domnívají, že pumpa může pracovat pouze v dimerickém uspořádání (tedy vlastn
heterotetramerickém), přičemž jedna α podjednotka je vždy v konformaci E1 a druhá v 
konformaci E2.   

  Sodnodraselná pumpa je zřejmě nejvýznamější membránový transportér. Ostatní 
přenosy zřejmě většinou zásobují tuo pumpu sodíkem a při té příležitosti různými sympor
antiporty realizují buněčné zásobování.  

 Jistěže  mimoto existují další mechanismy, především výměna extracelulárního Na+

intracelulární Ca2+  se stechiometrií 3:1. Jde též o  elektrogenní mechanismus , který hraje
důležitou roli  při udržování nízké intracelulární koncentrace Ca2+  v řádu 10-8 - 10-7   M. 
Protože se  Na+  pohybuje  po svém gradientu, tento systém nevyžaduje energii z hydrolýz
ATP. Používá energii chemického potenciálu Na+ v extracelulárním prostoru vzhledem k 
intracelulární nízké koncentraci, která je udržována činností sodnodraselné pumpy.  Nízká
hladina intracelulárního Ca2+ je stabilizována také jeho sekvestrací v buněčných organelá
jako jsou mitochondrie, retikula aj., kde jsou přítomny specifické vápníkové pumpy. Znov
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nutno připomenout, že i intracelulární koncentrace Cl- v mozkových neuronech je velmi 
nízká díky  činnosti chloridových transportérů, často spojených s transportem Na+, K+   nebo 
bikarbonátu. Když jsou specifické Cl- kanály aktivovány inhibičními neuropřenašeči jako je 
GABA nebo glycin, tento gradient,  způsobený činností pumpy umožňuje vtok Cl-  a 
hyperpolarizaci (čili funkčně inhibici) nervové membrány.  

 Již bylo zmíněno, že  Goldman-Hodgkin-Katzova rovnice je někdy nazývána rovnicí 
konstantního pole (Constant Field  Equation) . Je to proto, že  při jejím odvození byla 
vnesena některá zjednodušení:  

1.  Napěťový gradient přes membránu je uniformní v tom smyslu, že se mění napříč 
membránou lineárně (Constant Field).  

2.  Pohyblivost každého druhu iontů a jeho difúzní koeficient přes celou vrstvu membrány je 
konstantní. Dnes ale víme, že iontové kanály mají tři hlavní funkční části - nálevkové ústí, 
úzký a poměrně krátký  selektivní filtr a hradlo (vrátka, gate), v nichž je pohyblivost iontů 
různá.  

3. Ionty se neváží na žádná specifická místa v membráně a jejich koncentrace  v membráně ( 
C ) může být vyjádřena lineárním rozdělovacím koeficientem β =Cmembrána/ Croztok   .  Iontové 
aktivity (a) jsou nahrazeny jejich koncentracemi. I tento předpoklad neplatí stoprocentně. 

4. Celkový čistý proud přes membránu je nulový, protože  proudy generované jednotlivými 
ionty se navzájem vyrovnávají.  

5. Membrána je  v rovnováze (steady state), protože  se za uvažovaného stavu v čase nemění 
ani iontové toky, ani hustota kanálů. Z toho jasně vyplývá, že při akčním potenciálu, 
ploténkovém, generátorovém a jiných aktivních dějích na membráně se membrána nachází ve 
stavu nerovnovážném. 

6. V základní formě rovnice se neuvažuje příspěvek aktivních transportních mechanismů. 

7. Zúčastněné ionty jsou pouze monovalentní kationty nebo anionty, které nereagují  ani 
navzájem ani s molekulami vody.  Jde také o zjednodušení, neboť v membráně je díky  
vápníkovým kanálům měřitelný tok dvoumocných kationtů, především Ca2+ .  Nadto  jsou 
údaje o tom, že ionty mohou navzájem interagovat a tudíž ovlivňovat rychlost svého 
průchodu přímo v kanálu.  

8. Nebere se v úvahu role membránového povrchového náboje. Ten je tvořen především 
negativními náboji některých aminokyselinových zbytků membránových proteinů (glutamát, 
aspartát).  Elektrické pole generované těmito náboji může ovlivňovat kinertické vlastnosti 
iontových kanálů jako je   vrátkování (gating),  aktivace, inaktivace a desensitizace . 
Přítomnost divalentních kationtů Ca2+ a Mg   2+   může tyto náboje víceméně kompenzovat, 
což má vliv na  vlastnosti iontových kanálů.   

 Podle Goldman-Hodgkin-Katzovy rovince se uvažuje o membránovém potenciálu v 
třírozměrném prostoru, kterým přecházejí ionty. Ve skutečnosti membrána obsahuje 
jednotlivé úzké póry pro každý iont.  

PŘEHLED METOD PRO MĚŘENÍ BIOELEKTRICKÝCH JEVŮ. 
Extracelulární snímání spočívá v tom, že jemné kovové, uhlíkové nebo skleněné elektrody 
registrují rozdíl potenciálů nebo proudů ze vzrušivé tkáně  (oddíly mozku, celý nerv, 
jednotlivá nervová vlákna nebo mezibuněčný prostor ve svalu a mozku) vzhledem k jinému 
tzv. referenčnímu místu, kde je  umístěna referenční nepolarizovatelná elektroda. Pro 
myografii je např. dosud používána Adrianova koncentrická  elektroda, což je kovová 
injekční jehla, kterou je prosunut izolovaný tenký drátek  - vlastní snímací elektroda. Plášť 
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jehly je elektrodou referenční. Jinými příklady jsou povrchové snímací elektrody pro EEG a 
EKG. Biopotenciály při extracelulárním snímání, tj. rozdíl elektrických polí na povrchu 
buněk ve snímané oblasti vzhledem k referenční elektrodě je většinou velmi malý, řádově 
stovky mikrovoltů  až několik milivoltů. Zesilovače, s nimiž jsou tyto elektrody spojeny, 
nemusí mít vysokou vstupní impedanci, protože snímání probíhá nízkoodporovými 
elektrodami (max. stovky kΩ).   Extracelulární techniky tohoto typu nemohly určit velikost 
klidového ani akčního potenciálu; nejvíce se reálným hodnotám blížil raný potenciál,  měřený 
mezi akutně poraněnou, přeťatou plochou svalu nebo nervu a intaktním vláknem.  

 

 50. a 60. léta byla ve znamení 
techniky intracelulárního  snímání 
kovovými a posléze hlavně dutými 
skleněnými mikroelektrodami a techniky 
napěťového zámku  (voltage clamp).  Již  
roku 1936 J. Z. Young obrátil pozornost 
elektrofyziologů na velká „obří“ (až jeden 
milimetr) motorická vlákna  sepie rodu 
Loligo (oliheň, kalmar) , inervující repulsní 
svalovinu jejich vaku a vznikající 
splynutím axonů několika desítek 
motoneuronů.  Ve dvou laboratořích  
(Marine Biological Laboratory v 
Massachusetts - K.Cole a H.Curtis,  
A.Hodgkin  a  A. Huxley v Plymouth 
Marine Station v Anglii)   se podařilo 
podélně zavést do  těchto velkých 
nervových vláken jemné drátěné elektrody 
a změřit skutečný rozdíl potenciálů v klidu 
a během akčního potenciálu (obr. 4).  Jejich 
výsledky byly velkým překvapením. 
Zjistili, že akční potenciál není pouhé 
vynulování klidového membránového 
potenciálu, jak bylo Juliem Bernsteinem  
postulováno již roku 1902, ale že se vnitřek 
vlákna stává na několik ms pozitivní. Toto 
„přestřelení“ akčního potenciálu nelze 
vysvětlit Bernsteinovou představou, že se 
na okamžik zhroutí selektivní propustnost 
membrány, a bylo nutné uvažovat o 
možnosti  selektivního přechodného 
zvýšení propustnosti pro Na+. Zda jde o 
obecný principy platný i pro řádově stokrát 
menší těla a výběžky jiných neuronů 
nebylo jasné až do nástupu nové techniky, 
umožňující intracelulární snímání z malých 
buněk.  Obr. 4 

 Na konci 40. let G.Ling, 
J.Grahamová  a R.Gerard zdokonalili 

techniku skleněných mikropipet, podle některých použitou již v Číně v meziválečném 

16 



období,  a sestrojili mikroelektrodový tahač, který z několikamilimetrové skleněné trubičky,  
místně natavené platinovou spirálou rychle vytáhl kapilární špičku s otevřeným koncem o 
průměru menším než 0,5 µM. (obr. 5, Ujec, Vyskočil a spol.) ukazuje elekronmikroskopické 
otisky vlastní špičky  elektrody  [A] a po postupném olamování [B-D], což sloužilo pro 
modelování  elektrických vlastností konce takovéto mikropitetky). Tato malá špička (a dnešní 
programovatelné tahače s ofukem špiček ji umožňují zmenšit až na průměr  0,05  µM ) může 
být zavedena  do buňky aniž jí příliš poškodí, což lze ověřit  zapíchnutím druhé podobné 
elektrody. 

Obr. 5 

  

Tyto skleněné mikropipety se zaplňují vodivým roztokem, většinou 2,5 M KCl (téměř 
nasyceným) a po zavedení do buňky  spojují vodivě cytosol se zesilovačem prostřednictvím 
pochloridovaného stříbrného drátku, který tvoří nepolarizovatelný spoj mezi roztokem 
chloridů a kovovým vodičem. Při průchodu proudu tímto drátkem v KCl (čiže při pohybu 
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nábojů, ať již ve formě elektronů v drátku či ztrátou elektronu (oxidace) a získáním elektronu 
(redukce) v roztoku dlících iontů se nemění potenciál a nezkresluje měřené buněčné napětí. 
Je to proto, že řekněme n molekul nerozpustného AgCl reaguje např. s jedním elektronem za 
vzniku Cl-, což je zanedbatelné vzhledem k celkovému množství Cl-  v roztoku KCl 

nAgCl  +  e- = (n-1) AgCl  + Cl-;  

nebo naopak při otočení polarity vzniká z určitého zanedbatelného množství Cl- neprozpustný 
AgCl, který se usazuje na již existující vrstvičce  

nCl- + e- = (n-1) Cl-   + AgCl      

I když  jsou skleněné mikroelektrody naplňovány prakticky nasycenými roztoky plně 
disociovaných solí malých molekul, nepatrné špičky mají velký odpor (10 - 100 MΩ) . Proto 
musí mít i s nimi spojené zesilovače vysokou vstupní impedanci(odpor vůči střídavému 
proudu), nejméně 100x větší než má špička elektrody,  aby chyba měření byla menší než 
jedno procento. V dobách elektronkové elektrotechniky to byl velký konstrukční problém,  
který dnes díky integrovaným obvodům odpadl. Druhá elektroda, referenční, je také 
nepolarizovatelná, většinou  je uzeměna a spojena s druhým vstupem zesilovače. Pak je MP 
určen rozdílem potenciálů obou elektrod. Není bez zajímavosti, že nepolarizovatelná AgCl-
/Ag elektroda reaguje nernstovsky na změnu aktivity Cl iontů v roztoku a je vlastně 
nejjednodušší iontově selektivní elektrodou (viz dále). 

Napěťový zámek (voltage clamp )  

Vývoj skleněných mikroelektrod umožnil přímé měření transmembránových potenciálů a 
proudů. Protože buněčná membrána není pouze ohmický odpor, ale má výraznou kapacitní 
složku, dochází při aplikaci pravoúhlého pulsu nejprve k nabíjení kapacity (kapacitní proud) 
a pak k ustavení nového potenciálu (obr níže). Proto je nutně každá změna napětí, [jakou je 
například úzký (cca 1-3 ms trvající) akční potenciál]  „zdeformována“ a její časový průběh 
ani amplituda nemusí odpovídat skutečným proudům iontů.  
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 Obr. 6. A - Roku 1939, 10 let před 
formulací iontové hypotézy  akčních 
potenciálů Hodgkinem, Huxleyem a 
Katzem, ukázali Cole  a Curtis, že 
akční potenciál vzniká v důsledku 
zvýšené  iontové vodivosti. Obrázek 
z jejich průkopnického experimentu  
představuje vlnu akčního potenciálu, 
v jejímž průběhu vzrůstá  vodivost 
membrány obřího axonu sépie. 
Křivka vznikla  rozvážením 
Wheastonova můstku při 
vysokofrekvenční sinusovce  
aplikované přes membránu. Časové 
značky = milisekundy. 2B. Hodgkin,  
Huxley a Katz rozdělili celkovou 
změnu vodivosti,  zaznamenanou 
Colem a Curtisem, do oddělených 
komponent, které  připsali otevření 
Na+ a K+ kanálů. Je patrné, že vlna 
akčního  potenciálu mění původně 
záporný vnitřek buňky (zde asi  -
64 mV) na kladný, (asi +25 mV), což 



je způsobeno otevřením  kanálu pro Na
+
. Pravá stupnice udává počet otevřených kanálů  na jednotku plochy 

membrány. Všimněme si časového posunu  zvýšené propustnosti pro Na
+ a K

+ a následné hyperpolarizace  
(negativního následného potenciálu). 
 

 

Proto byla v 50. letech zavedena metoda napěťového zámku, jejíž podstatou je  
zpětnovazebné udržování nastaveného membránového potenciálu (holding potential) na 
zvolené úrovni a měření intenzity a časového průběhu zpětně aplikovaného proudu, nutného 
pro udržení potenciálu na zvolené úrovni.  Z této definice vyplývá, že do buňky musí být 
zavedeny minimálně dvě elektrody, jedna která snímá napětí a druhá, kterou se  aplikuje 
„uzamykací “ proud.  Alan Hodgkin a Andrew  Huxley, vycházejíce  z práce Colleho a 
Marmonta analyzovali časovou a  napěťovou závislost Na+ a K+  proudů u obřího vlákna 
sepie pomocí uspořádání na obr... Zavedli dva velmi tenké drátky do nitra obřího axonu. 
Jeden, který monitoroval membránový potenciál, byl spojen na jeden vstup  diferenciálního 
zesilovače a druhý, kterým byl aplikován proud, byl spojen s výstupem tohoto zesilovače. 
Jestliže je za takovéhoto uspořádání nastaven řídící potenciál na úroveň klidového potenciálu, 
přes membránu neprochází žádný proud.  Jestliže  je ale aplikován řídící potenciál na jinou 
hladinu , např. na 0 mV, operační zesilovač odpovídá injekcí proudů proudu tak, aby ho 
depolarizaval na 0 mV.  Tato depolarizace otevře napěťově řízené kanály pro sodík. 
Normálně by sodíkový dovnitř směřující proud axon ještě dále depolarizoval do blízkosti 
kladné hodnoty Vna,  jak je to běžné při vzniku akčního potenciálu. U uzamčeného axonu je 
ale tento dovnitř směřující proud (inward current) okamžitě kompenzován vně směřujícím 
proudem generovaným zpětnovazebným zesilovačem tak, aby  se membránový potenciál 
udržel na 0 mV. Sodné kanály se brzy inaktivují a s určitým zpožděním se otvírají  napětím 
řízené kanály draslíkové, vyvolávající vně směřující  proud (outward current), který by 
normálně axon vrátil do normálního stavu - repolarizoval. Ale zesilovač v tomto okamžiku 
otočí směr vyrovnávacího proudu a proudovou elektrodou je opět membrána udržována na 
nule. Z Ohmova zákona vyplývá, že proud je přímo úměrný  vodivosti, a proto mohou být 
proudové kompenzační vlny zpětnovazebného zesilovače použity pro měření změn 
membránové vodivosti.  

 Hodgkin a Huxley tímto způsobem proanalyzovali časovou a napěťovou závislost Na+ 
a K+   proudů při akčním potenciálu obřího axonu (obr. 6) a ukázali, že změny vodivosti pro 
tyto dva ionty jsou téměř beze zbytku odpovědné za průběh vzruchu. Jejich studie byly 
publikovány v sérii pěti pozoruhodných prací r. 1952 (první studie byla ve spolupráci s jiným 
vynikajícím biofyzikem B. Katzem, Nobelova cena za synaptický přenos1970), za které 
dostali v r. 1963 Nobelovu cenu.  Stejným způsobem lze použít dvě skleněné mikroelektrody 
pro klempování mnohem menších neuronů nebo svalových vláken a dokonce existuje způsob,  
přiněmž je použita tatáž mikroelektroda pro  snímání potenciálu i aplikaci uzamykacího 
proudu. Úskalím napěťového zámku je prostorový dosah kompenzačního proudu. U 
dlouhých buněk je proto někdy nutno použít několika zpětnovazebných elektrod zavedených 
podél jejich vláken (kosterní svaly) nebo použít  jiný způsob aplikace proudů přes membránu 
(např. vazelinový nebo vzduchový zámek). 

 Iontově sensitivní mikroelektrody 

 Na počátku 70. let umožnily  iontově citlivé  mikroelektrody (Walker 1971) měřit 
rychlé změny v aktivitě extra-  a intracelulárních elektrogenních iontů.  Principem je umělá 
membrána, která je selektivně propustná pro některé ionty, podobně jako membrána buněčná. 
Na obou jejích stranách vzniká  tedy potenciál úměrný podle Nernstova vztahu koncentraci 
(aktivitě) iontů na vnější a vnitřní straně. Pro konstrukci byly použity tytéž skleněné 

19 



mikrokapiláry, jejíchž špičky byly 
po posilikonování zaplněny 
několik µm vysokým sloupečkem 
organického rozpouštědla s 
příslušným iontoměničem,  
schopným měřit buď Na+, K+ , 
Ca2+ 2+ nebo  Cl-  v 
extracelulárním nebo 
intracelulárním prostoru. Pro 
intracelulární měření je nutno 
zkonstruovat dvojitou 
mikroelektrodu, kdy jeden kanál 
je měřící a druhý je  referenční 
elektrodou v místě měření. Na 
obr. je intracelulární záznam 
akčních potenciálů z jedné 
svalové buňky žáby a horní 
záznam je extracelulárně změřená 
vlna vytékajícího draslíku (na 
konci akčního potenciálu) pomocí 
iontově selektivní mikroelektrody 
v blízkosti membrány. „Hrb“ na 
sestupném rameni akčního 
potenciálu je charakteristický pro 
kosterní svalová vlákna, která 
mají dlouhé T-tubuly. Vlna 
positivního následného potenciálu 
zde není způsobena nějakou 

změnou vodivosti, ale hromaděním draslíku v T-tubulech, kde není Cl propustnost; T-tubuly 
se zde chovají také jako K-sensitivní elektroda a měří výtok k a jeho difusi s T-tubulu mimo 
buňku (obr. 7,  Vyskočil, z Hník a spol. 1985).  

Obr. 7
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Poznámka k smrti mozku. Dokud se nevyčerpají energetické zásoby a nezastaví se i  ten 
zanedbatelný podíl bezkyslíkové produkce ATP, nacházejí se živočichové a člověk ve stavu 
klinické smrti , kdy je možná cesta zpět. Kdysi jsme s J. Burešem a N. Křížem měřili 
dvojitými iontově citlivými mikroelektrodami vylévání hlavního buněčného elektrolytu – 
draslíku – z korových neuronů  laboratorní krysy. (Klasická citační práce v Brain Research, 
1972). Horní záznamy na obr. 8 jsou z depolarizační vlny šířící se mozkovou korou, tzv. 
šířící se korové deprese. Draslík se sice vylévá, ale je zpětně resorbován pumpou. Při 
zastavení přívodu kyslíku do mozku (anoxii) byl jasně patrný výtok draslíku z neuronů, 
zpočátku kompenzovaný činností Na/K-ATPázové pumpy, a potom náhlý únik tohoto 
elektrogenního iontu, jako kdybychom prostřelili akumulátor. Od tohoto okamžiku, asi 3–5 
minut po zástavě dýchání, nelze zvíře znovuoživit (resuscitovat) přívodem kyslíku. Co se 
stalo? Zhroutil se membránový potenciál nejcitlivějších nervových buněk,  otevřely se 
depolarizací regulované  membránové kanály pro vápník, který začal proudit do buňky, vylily 
se i zásoby vápníku z intracelulárních organel. Vápenaté ionty způsobily další otevření Ca2+-
závislých draslíkových kanálů v buněčné membráně,  aktivaci Ca2+-závislých proteáz, 
uvolnění proteolytických enzymů z lysozomů, atd. Došlo i k okyselení, snížení pH 
cytotoplasmy, což samo o sobě aktivuje kyselé proteázy, štěpící bílkoviny.  Rozběhla se tedy 
celá řada již prakticky nezvratných biochemických reakcí, způsobujících destrukci 
jednotlivých mozkových buněk a úpostupně celé mozkové tkáně. Nastala smrt řídící centrály, 
mozku. Z této fáze umírání se nikdo nikdy nevrátil. Zprávy o pocitech při klinické smrti jsou 
z období, kdy je asi řada funkcí mozku zprvu změněna a pak narušena (proto ony záhadné 
dojmy o světle v tunelu, vybavení dosud nevybavitelných paměťových stop a průlet vlastním 
životem), ale nikoliv z období po vymizení mozkových potenciálů v důsledku úplného vybití 
buněčných akumulátorů, kdy počíná už morfologická destrukce.  

  

Lipofilní kationty 

Pro měření membránového potenciálu objektů příliš malých na to, aby umožňovaly rutinní 
použití mikroelektrod (bakterie a pod.) lze použít metody distribuce lipofilních kationtů. Přes 
membránu se distribuují podle Nernstovy rovnice a proto podíl jejich koncentrací vně a 
uvnitř buňky vypovídá o MP. Nejčastěji užívané lipofilní kationty jsou tetrafenylfosfonium a 
trimetylfosfonium, radioaktivně značené 3H nebo 14C. Jejich koncentraci pak lze určit 
stanovením radioaktivity kapalnou scintilační metodou. Protože jsou doby ustavení 
rovnovážného rozdělení pro různé buňky dlouhé (myší fibroblasty 30 min, protoplasty ovsa 3 
hodiny atd.), pro neurofyziologii se příliš nehodí. 

 

Fluorescenční měření 

 Jde o metodu,  nabývající stále většího významu. Používá se fluorescenčních sond, 
které reagují na změnu ve svém okolí změnou svých optických vlastností : absorpční či 
emisní vlnové délky nebo intensity, extinkčního koeficientu, polarizace, dohasínání 
anizotropie, dohasínání fluorescence a kvantového výtěžku. Podle toho, na kterou vlastnost 
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zkoumaného objektu reagují, dělíme fluorescenční sondy na ty, určené pro zjišťování 
polarity, určení viskosity (parametrů fluidity membrán), na MP a na sondy pro určování 
koncentrace iontů.  Lze měřit aktivity prakticky všech elektrogenních ionů vč. pH, ale 
největší význam má pro studium intracelulárního vápníku. Metoda je založena na aplikaci 
fluorescenčních barev do nitra nebo okolí buněk . Tyto barvy ( např. derivát  vápníkového 
chelátoru EGTA  zvaný FURA-2, INDO nebo FLUO-3 ) mohou být aplikovány  ve formě 
esterů, které pronikají membránou   (acetoxymethyl ester FURA-2AM ), jsou 
intracelulárními esterázami hydrolyzovány a sonda samotná je uzavřena v buňce.  Navázání 
volného vápníku na tyto sondy změní absorbční spektrum (obr...) a zvýší intenzitu 
excitačního spektra. Při použití konfokálního mikroskopu lze sledovat i kompartmentalizaci 
vápníku v blízkosti membrány, v jádře atd.  

 

 

TERČÍKOVÝ ZÁMEK 
V 80. letech bylo  zahájeno klonování a funkční rekonstituce Na, Ca2+ a K+ kanálů  (Numa) a 
vypracována metoda terčíkového zámku (patch clamp,  Sakmann a Neher 1981, Nobelova 
cena 1991) pro měření  pikoampérových proudů tekoucích jednotlivými kanály. 

Základní  experimentální uspořádání a schéma techniky ukazuje dole obrázek3.  Princip 
spočívá v přisátí jemné otavené mikropipetky  (2 - 3 µm) na buněčnou membránu. Přilnavost 
lipidů k čistému  sklu je tak velká, že vzniká na okraji pipetky velmi pevný  spoj, izolující jak 
elektricky (gigaohmový odpor,  "gigaseal"), tak mechanicky nepatrný terčík membrány 
(patch)  s pouze několika či jedním iontovým kanálem nebo receptorem.  Lze ale snímat i 
proudy z celé buňky (terčík se protrhne)  nebo z odtrženého terčíku (obr. 3). 

 Přímý průkaz existence iontových kanálů a analýza jejich  funkčních vlastností byla 
umožněna technikou terčíkového  zámku, kterou na univerzitě v Göttingenu vyvinuli Erwin 
Neher  a Bert Sakmann v letech 1976-81. Tito badatelé získali  Nobelovu cenu za lékařství a 
fyziologii 1991. 

 Princip techniky je jednoduchý. Vyžaduje splnění tří  základních požadavků: 1. vhodný 
experimentální model,  2. adekvátní tvar skleněných mikroelektrod a 3. citlivé  elektrické 
zařízení pro registraci velmi malých proudů, tj.  o intenzitě 0,5 pA až 5 nA. 

 Techniku terčíkového zámku lze užít pouze u buněk, které  jsou enzymaticky zbaveny 
bazální membrány anebo kde jejich  povrch tvoří pouze plasmatická membrána. Z těchto 
důvodů se  nejčastěji využívaným experimentálním modelem staly primární  kultury 
embryonálních tkání, u nichž se exprimují membránové  proteiny, jež jsou zřejmě identické 
anebo alespoň vysoce  podobné těm, které in vivo představují membránové receptory  a 
iontové kanály. 

 Lipidy plasmatické membrány buněk mají k čistému sklu  takovou přilnavost, že s ním 
vytvářejí pevný spoj, který je  silnější než soudržnost vlastní membrány. K měření se  
nejčastěji využívají mikropipety připravené z trubiček  borosilikátového skla, jejichž hrot je 
tepelně otaven tak, že  jejich vnitřní průměr je 1 - 1,5 µm. Otavením se odstraní  nerovnosti 
hrotu elektrody a současně se špička zbaví  veškerých nečistot. 

 Základem měřicího zařízení je operační zesilovač, který  je zapojen v uspořádání 
proudonapěťového převodníku, tj. že  jeho výstup je propojen s invertujícím (polaritu 
otáčejícím)  vstupem přes nízkošumový odpor hodnoty 1 - 50 GΩ (obr. 6).  Aplikace napětí 
(zpravidla do ± 100 mV) na neinvertující  (polaritu neotáčející) vstup operačního zesilovače 
umožňuje,  že je toto napětí ve stejné hodnotě přenášeno invertujícím  vstupem do 
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mikroelektrody, jíž se užívá k měření. Tímto  způsobem lze řídit membránový potenciál 
terčíku membrány nebo  celé buňky. 

 Poněvadž elektrody mají na hrotu relativně velký otvor(2-4 µm v průměru),  lze je snadno 
naplnit solnými roztoky, protože vzduch uteče špičkou. Pro vytvoření dobrého  spoje po 
přisátí k membráně je nutné dbát na to, aby osmolarita tohoto roztoku byla  asi o 5 % nižší 
než osmolarita roztoku, jímž jsou buňky  omývány (magie). Elektroda se přivádí k povrchu 
buněk pod malým  pozitivním tlakem, aby se na hrotu nepřichytily nečistoty,  jež se náhodně 
mohou v médiu vyskytovat. Elektrody v běžných  solných roztocích mají odpor zpravidla 3 -
 5 MΩ . Difúzní  potenciál vznikající mezi roztokem, jímž je elektroda  naplněna, a roztokem, 
jímž jsou buňky omývány, je nutné  kompenzovat seriově vřazeným zdrojem napětí. 

 Při manipulaci s elektrodou je zapotřebí stále sledovat  odpor elektrody, nejlépe aplikací 
pravoúhlého pulsu  o amplitudě několika mV do hrotu mikroelektrody (obr. 7).  Jakmile se 
elektroda dotkne povrchu buňky, zvýší se přirozeně odpor částečně ucpané špičky, což se 
projeví snížením pravoúhlého pulsu.  Mírným podtlakem v mikroelektrodě lze dosáhnout 
toho, že  elektroda vtáhne část membrány do svého ústí, čímž dojde  k enormnímu zvýšení 
odporu na hrotu elektrody (10 - 50 G Ω, tisíckrát více, než má vlastní orvůrek mikropipety). 
Při praktickém měření se to projeví úplným vymizením  pravoúhlého pulsu. Na začátku a 
konci pulsu lze pak pozorovat  jen malé špičky, vznikající nabíjením kapacity terčíku  
membrány a elektrody. Elektrický odpor 10 - 50 GΩ odpovídá  odporu miniaturního terčíku 
lipidové dvojvrstvy membrány  vsáté do hrotu elektrody. 

 Toto uspořádání se nazývá "přilnutí k buňce“  (cell-attached  configuration). Umožňuje 
registrovat aktivitu jednotlivých  iontových kanálů v terčíku membrány na úrovni 
přirozeného  potenciálu buňky. Jestliže chceme registrovat sumární  membránové proudy 
tekoucí celým povrchem buňky, je nutné  protrhnout terčík nasátý v hrotu pipetky. Lze toho 
dosáhnout  dalším mírným podtlakem, při němž plasmatická membrána pod  hrotem 
mikroelektrody praskne a její postranní části se  přilepí na vnitřní povrch hrotu 
mikroelektrody. Tuto  manipulaci je výhodné provádět při nastavení takového  potenciálu 
vnitřku elektrody, který odpovídá přirozenému  membránovému potenciálu buňky, tj. -
60 mV. Dále je výhodné,  aby elektroda byla naplněna roztokem, v němž je aktivita  Ca2+ 

velmi nízká, tj. asi 10-7 mol/l, což lze dosáhnout  chelatujícími látkami, jako je EGTA, v 
příslušném poměru ke  koncentraci Ca2+ (např. EGTA 5 mmol/l : Ca2+ 0,5 mmol/l  zajistí 
přibližně 10-7 M volného Ca2+). Protržení membrány je  provázeno náhlým snížením odporu, 
který odpovídá vstupnímu  odporu buňky, a objevením se vysokého kapacitního proudu na  
začátku a na konci pravoúhlého pulsu, který vzniká v důsledku  kapacity membrány celé 
buňky. Tento proud je nutné přídatnými  zařízeními kompenzovat (obr. 7C,D). 

 V této konfiguraci lze registrovat membránové proudy  celé buňky, jež ve své podstatě 
představují sumu jednotkových  proudů vznikajících aktivací jednotlivých iontových kanálů.  
Tímto způsobem lze registrovat membránové proudy vznikající  aktivací napěťově nebo 
chemicky řízených iontových kanálů na  různých úrovních membránového potenciálu a určit 
hodnotu, při  níž dochází ke zvratu polarity odpovědí. Tato hodnota má  velký význam při 
zjišťování selektivity propustnosti kanálů  pro různé ionty i při analýze jejich vlastností. 

 Jestliže je odpor elektrody nízký a buňka malá  (< 20 µm), membránový potenciál je po celé 
buňce udržován na  stejné hodnotě, jako je aplikován do mikroelektrody. Jestliže  je však 
buňka velká nebo má dlouhé výběžky, fixace  membránového potenciálu po celém povrchu 
buňky není dokonalá.  Dalším faktorem, který může snižovat hodnotu kvantitativně  
naměřených dat, představuje sériový odpor elektrody, který se  může významně uplatňovat 
při velkých membránových proudech. 
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 Jak již bylo uvedeno, lze vlastnosti jednotlivých kanálů  studovat v konfiguraci, kdy je 
elektroda přilepena  k plasmatické membráně a je vytvořen GΩ odpor. Za těchto  okolností 
však neznáme iontové složení v intracelulárním  prostoru a přesnou hodnotu membránového 
potenciálu buňky.  Elektrický potenciál přiváděný do mikroelektrody lze proto  považovat za 
změnu membránového potenciálu buňky, k níž  dochází na terčíku vymezeném hrotem 
mikroelektrody. Z těchto  důvodů se ke studiu funkce jednotlivých iontových kanálů  využívá 
izolovaných terčíků plasmatické membrány. V principu  lze připravit terčíky, v nichž 
extracelulární povrch membrány  je obrácen ven (outside-out) nebo dovnitř (inside-out)  
elektrody (obr.). 

 

9

 Obr. 9. Základní uspořádání metody terčíkového zámku. Pod  mikroskopem se pomocí mikromanipuláto
přitiskne jemně  otavená a vodivým roztokem zaplněná skleněná elektroda  o špičce asi 2-3 mikrometrů k 
membráně nervové buňky (1). Podtlakem  se vsaje buněčná membrána do hrotu (2), čímž se tento terčík  
elektricky izoluje od okolí. Experimentátor pak může snímat  proudy v několika uspořádáních: (3) z celé bu
když se  terčík protrhne pomocí podtlaku; (4) po odtržení terčíku  v bezvápníkovém roztoku, kdy je membr
orientována vnitřkem  ven; (5) nebo naopak může po protržení buňky elektrodu  odtáhnout, čímž se membr
zaškrtí a po jejím odtržení  vzniká uspořádání membránového terčíku vnějškem ven (6).  V poslední době j
popisován i pátý typ. Vychází ze základní  polohy přisátí k buňce. V elektrodě je roztok nystatinu nebo  
amfotericinu B, což jsou kanálové proteiny. Po jejich  zabudování do vsátého kousku membrány se tento te
stává  nízkoodporovým "cedníčkem", který elektricky spojuje vnitřek  buňky, ale brání vymytí intracelulárn
částic, jejichž  molekulová hmotnost je větší než 100. Vše se provádí ve  vodném prostředí fyziologických 
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roztoků a terčíky vydrží na  špičce elektrody po řadu minut, někdy i hodin. To umožňuje  změnu iontového 
složení roztoků, aplikaci chemických látek  a další varianty pokusů. Pravá část: A - blokové schéma  převodníku 
proud-napětí, kde i představuje proud tekoucí ze  zdroje I na invertující (otáčející polaritu) vstup,  R1 - odpor 
zpětné vazby a Uvyst je výstupní napětí  převodníku. B - náhradní elektrický obvod, který schematicky  
znázorňuje poměry v oblasti kontaktu elektrody a buňky. Re je  podélný odpor elektrody (5 - 10 MOhm), Ri -
 izolační odpor mezi  vnitřním roztokem skleněné mikroelektrody a roztokem vnějšího  prostředí (10 GOhm -
 100 GOhm) a Rv - odpor vnějšího prostředí. 

 Terčík, v němž je intracelulární strana plasmatické  membrány obrácena dovnitř elektrody, vzniká pouhým 
odtažením  elektrody. Při přípravě terčíku, v němž je zevní povrch  membrány obrácen vnějškem ven, je 
zapotřebí nejdříve membránu  protrhnout tak, jak je tomu při měření iontových proudů  z celé buňky, a teprve 
potom elektrodu odtáhnout. Plasmatická  membrána vytvoří nejprve krček, který se zúží a v další fázi  
odtahování se odtrhne. Fyzikální síly, které se uplatňují při  vytváření lipidické dvojvrstvy, umožní, že se 
membrána opět  spojí a její uspořádání je takové, že zevní strana je  obrácena do roztoku a vnitřní strana směřuje 
do  mikroelektrody. Čtyři základní typy snímání ukazuje obr. 8.  V poslední době je popisován i pátý typ. 
Vychází ze základní  polohy přisátí k buňce. V elektrodě je roztok nystatinu nebo  amfotericinu B, což jsou 
kanálové proteiny. Po jejich  zabudování do vsátého kousku membrány se tento terčík stává  nízkoodporovým 
"cedníčkem", který elektricky spojuje vnitřek  buňky, ale brání vymytí intracelulárních částic, jejichž  
molekulová hmotnost je větší než 100. 

 
 

se tento terčík stává  nízkoodporovým "cedníčkem", který elektricky spojuje vnitřek  buňky, 
ale brání vymytí intracelulárních částic, jejichž  molekulová hmotnost je větší než 1 

KABELOVÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH VODIČŮ 
S jistým zjednodušením lze říci, že nervový systém je schopen pouze dvou typů elektrických 
signálů: 
1. LOKÁLNÍ POTENCIÁLY NEBO PROUDY, které mohou být gradované, stupňované, 

ale šířící se s úbytkem. Fyziologicky k nim patří generátorové nebo receptorové 
potenciály na sensorických zakončeních. Těmi reagují příslušná zakončení na sílu 
podnětu a všechny možné druhy energie (mechanická při ohnutí lokte či vlásků v Cortiho 
orgánu nebo tepelná se mění na elektrickou, kterou kabely uvnitř nás mohou přenášet. Na 
synapsích je lokálním potenciálem či  proudem (post)synaptický potenciál (proud), 
stupňovaný podle počtu vyloučených kvant neuropřenašečů. Je inhibiční (hyperpolarizuje 
po několik ms postsynaptickou membránu hlavně otevíráním Cl kanálů) nebo aktivační 
(depolarizuje otevíráním Na kanálů, ebo společných Na-K kanálů)  

2. AKČNÍ POTENCIÁLY, impulsy, aktivně se udržující otevíráním Na (u nižších živočichů 
často i Ca) kanálů. 

  
Lokální potenciály lze přirovnat k Morseovým značkám, přenášené v  19. století podvodními 
kabely mezi Evropou a Amerikou v 19. století: Byly zkreslené díky kapacitě 
tsícikolometrových kabelů, která část náboje signálu vázala a snižovaly se, protože velikost, 
amplituda značky klesala se vzdáleností v důsledku špatné isolace. Přesně stejné principy 
pokažení platí pro kabely uvnitř nás, axony a dlouhá svalová vlákna. Víme, že kapacita 
kondensátoru je tím větší, čím je dielektrikum mezi dvěma vodiči užší a dielektricky 
kvalitnější (nevodivé). Vodiči v našem případě jsou intracelulární a extracelulární tekutina a 
dielektrikem (isolační vrstvou) je cca 7 nm tenká buněčná membrána. 
 S určitou rychlostí, jejímž vyjádřením je tzv. časová konstanta τ , se při aplikaci 
pravoúhlého pulsu tento kondensátor v určitém místě nabíjí. Proto se napěťová forma pulsu 
mění z pravoúhlé na postupně rostoucí po zapnutí pulsu  a klesající po jeho vypnutí.Toto 
nabíjení buněčného kondensátoru zkresluje (zpomaluje a zmenšuje) velmi rychlé pulsy, 
jakými jsou akční a často i synaptické potenciály. Proto je τ dobré znát pro konkrétní 
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studovaný neuron či jinou 
dráždivou buňku. Toť první 
parametr pasivních vlastností 
biologických vodičů. 
Parametr druhý, prostorová 
konstanta lambda λ udává, kam 
až může dospět pasivně, bez 
zesílení,  signál podél axonu či 
svalového vlákna. Vždy dochází 
k poklesu až vymizení a proto 
hovoříme o šíření signálu 
s úbytkem, dekrementem. 
Prostě část proudu postupně 
uniká z vnitřku axonu 
membránou ven a stále méně se 
ho tedy šíří vnitřkem axonu 
dále. Důvodem je špatná  
Obr. 10

isolační schopnost membrány: 
Iontové kanály v membráně by 
měly být v klidu všechny 
zavřené a lipidická dvojvrstva 
by měla dobře isolovat. Ale 
jednak jsou otevřeny různé 
kanály pro K a Cl (určují 
selektivní propustnost a klidový 

membránový potenciál, bez nich by nebyl) a nadto se spontánně otevírají kanály řízené 
napětím (Na, K, Cl, Ca) a kanály pro neuropřenašeče (receptory) a to i bez přítomnosti těchto 
neuropřenašečů-ligandů. Lipidová dvojvrstva, ve které jsou bíkoviny zanořeny, také 
projevuje díky své fluiditě občas tendenci k zvýšené propustnosti pro vodu a ionty, nehledě 
už na přítomnost samotných kanálů pro vodu, akvaporinů. Všechny tyto faktory působí ono 
nežádoucí leč nutné snížení elektrické isolační schopnosti membrány. Proto podél axonu 
napěťová odpověď membrány na aplikovaný (pochopitelně podprahový) proudový puls klesá 
se vzdáleností tím více, čím je odpor membrány v klidu menší. Také záleží na vnitřním 
odporu axonu a jeho průměru, jak snadno se proudový puls může pasivně šířit podél vodiče. 
Vodiče o velkém průměru, jako obří axony sepií (1 mm), kladou podélně proudu odpor 
mnohem menší a proto ho relativně více zůstává uvnitř a méně utíká membránou do okolí. Ve 
svém důsledku to vede i k urychlení vedení. Druhou cestou zlepšení a v důsledku toho i 
urychlení vedení (a to z řekněme 0,5 m/s) až na pověstných 100 m/s  je vznik dokonalejší 
isolace. Ta je zlepšena navinutím mnoha vrstev membrány gliové buňky (oligodendrocytů 
v CNS a Schwannovy buňky v periferii) do tvaru myelinových pochev mezi holými 
Ranwierovými zářezy.  Proud neuniká tlustým myelinem ven a je nucen „přeskočit“ poměrně 
nezeslaben do dalšího, často až 1-2 mm vzdáleného Ranwierova zářezu, kde je zesílen 
otevřením Na kanálů a vznikem akčního potenciálu, respektive proudu (zesílení, šíření bez 
úbytku čili dekrementu). Vraťme se ale k pasivním kabelovým vlastnostem a odvoďme si 
ony dvě základní konstanty. 
 
 

1. Časová konstanta τ (nabíjení buněčného kondensátoru 
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Výchozí budiž Ohmův zákon, kdy napětí U (řekněme tlak vody v potrubí) roste, když roste 
proud (I, nebo i) a také roste, když je mu do cesty postaven větší odpor R (tenčí hadičkou teče 
menší proud vody) a naopak, jak říkal Švejk strážmistrovi Flanderkovi v Putimi.     

Napětí klesá, je-li sucho a vodovodem teče méně proudu, nebo klade-li vodič (potrubí) menší 
odpor (je-li průměr potrubí zvětšen, jako jsou obří nervová vlákna u bezobratlých, sepie, 
korýši aj.).  
 

V =I.R   
 

Kdyby byla membrána jen ohmickým odporem, pak by platila varianta A z obr. 10. 
Představme si, že jsme do buňky pod mikroskopem pomocí mikromanipulátoru zavedli (jaksi 
se bráníme pojmu zapíchli, ale je skoro přesnější) dvě skleněné mikroelektrody těsně (< 5 
µm)  vedle sebe do vlákna. Jednou aplikujeme proudový puls o známé hodnotě v ampérech, 
řekněme 10 mA a druhou snímací elektrodou v tomtéž místě změříme napěťový puls.  
Proudový puls i (aplikovaný jako obdélník zleva) by vyvolal tvarově nezkreslenou odpověď 
V přes membránový odpor R (obdélník vpravo) a platilo by jednoduše, že 

V=iR.  

Protože známe velikost aplikovaného proudu, můžeme zjistit odpor, zde zvaný vstupní 
odpor Ri. Je-li např. proudový puls 1 µA (1x10-6 A) a vzniklé napětí odečtené na osciloskopu 
nebo vyhodnocovacím programem, (např. pCLAMP od Axon Instruments) je 10 mV (1x 10-2 
V) pak Ri = V/I = 1x104  Ω, neboli jeden kiloohm. (Předběhneme a konstatujme, že jestli 
budeme na kabelu podobné buňce -jako je svalové či nervové vlákno- postupně přepichovat 
snímací elektrodu dál od proudově aplikační elektrody, velikost této pasivní napěťové 
odpovědi bude exponenciálně klesat, právě díky nikoliv nekonečně velikému odporu 
membrány, protože část proudu vyteče z vodiče přes tento odpor. Exponentou poklesu je 
druhá veličina pasivního šíření prostorová konstanta λ, viz dále),  
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Obr. 10. 

yní k průběhu pulsu. Pravoúhlou napěťovou odpověď neočekávejme, neboť tenká 
embrána je dielektrikum a chová se jako kondensátor, t.je schopna vázat určitý náboj a 
ěnit ho (nabíjet se či vybíjet) při aplikaci elektrického pulsu.  Proto puls nastupuje i končí 

blou křivkou, exponenciálou. 
ruhým konstatováním proto budiž, že membrána je kondensátor. Kapacita buněčného 
ondensátoru C (angl. capacitor) je definována jako množství elektrického náboje Q (v 
oulombech) nahromaděného v čase na deskách kondensátoru (z obou stran membrány), 
dyž je spojíme se dvěma póly nějakého zdroje proudu. Vzniká přitom kapacitní proud 

 
Ic = dQ/dt 
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Kdyby byla membrána jenom (nekonečně velký) kondensátor, pak by platil případ B z obr. a 
po celou dobu trvání pravoúhlého proudového pulsu by rostlo napětí na membráně, tak, jak 
by přijímala  náboj. Napětí (V) by rostlo s rychlostí, danou vztahem 
 
               dV                   i    dV 
  -----     =        ----     neboli  i  =   Cm ---- 
  dt                  Cm    dt 
 
Skutečností ale je, že membrána ve svém náhradním elektrickém schématu má paralelně 
zapojen jak kapacitu, tak odpor (případ C na obr.). To znamená, že proudový puls sice nabíjí 
kondensátor rychlostí i/C, ale současně určitá jeho část teče přes odpor. Tím se nabíjení 
kondensátoru částečně zkratuje a rychlost nabíjení se zpomaluje. Nakonec, při delším pulsu, 
teče proud už jen přes odpor a výsledná velikost napětové odpovědi (pravý puls V na obr., 
část C) je dána jen odporem podle známého ohmického V= iR. Při vypnutí pulsu se 
kondensátor postupně vybíjí, stejnou rychlostí, jako se nabíjí. Je pochopitelné, že tato 
rychlost už nezávisí jen na kapacitě, jako v případě B, ale i na R a že obě veličiny se podílejí 
na exponenciálním nabíjení a vybíjení za toku proudů kapacitního (ic) a ohmického přes 
odpor (ir) , jak vyplývá z následujích vztahů, elektrotechnikům jistě bližších než biologům: 
 
Proud je vlastně pohyb náboje Q v čase t a ampér je definován jako koulomb za sekundu 
I = dQ/dt 
Celkový proud je součtem proudu ohmického přes odpor  a kapacitního proudu: i(t)=ir+ic 
* ir = Vm /Rm   
* ic=Cm . (dVm/dt)  
 
* i(t) = Vm/Rm + Cm . (dVm/dt) 
 
Vm=i(t).Rm(1-e-t/ τ) 
 

τ =rm.Cm 

 

Jinými slovy (či symboly): 

 

 
 

V= iR (1 -  e-t/τ) 
 

Kde t je doba od počátku pulsu a exponenciální konstantaτ je produktem oněch dvou veličin 

na membráně, odporu a kapacity a nazývá se časová konstanta τ  exponenciálního nabíjení 
daného vodiče.                  

    τ =R.C 
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Je to doba, za kterou po aplikaci pravoúhlého proudu přes membránu dosáhne  velikosti  
(1-1/e) výsledného potenciálového pulsu, prakticky asi 63%. Při vypnutí platí totéž, V klesá 
exponenciálně se stejnou rychlostí a tedy i časovou konstantou. 
Na předchozím obr. (C) jsou vidět ještě další důsledky této situace. Právě jako roste 
exponenciálně voltáž, musí exponenciálně růst i ohmický proud přes odpor (iR). Tento proud 
na počátku začíná z nuly a exponenciálně roste až ke konečné hodnotě i. Opačně je tomu u 
kapacitního proudu iC. Ten začíná na svém maximu i a exponenciálně klesá. Po vypnutí pulsu 
se kondensátor vybíjí přes odpor a chvíli teče stejný kapacitní proud leč opačného znaménka, 
který exponenciálně klesá k nule. 
 
 
Toto vše platí pro neuron se zanedbatelnými výběžky, či svalovou buňku ideálně kulatou, 
čiže sférickou. Lze je mít v tkáňové kultuře buď volně se vznášející v roztoku, nebo po 
aplikaci cytoskeletálních jedů (konkavanalin), kdy svalové vlákno, myotuba, se změní 
v kuličku (myoball). Ale pro kabelové vodiče je náhradní schéma složitější  a obě veličiny, 
jak membránový odpor tak kapacita , jsou distribuovány podél vlákna , jak ukazuje obr., část 
D. Pak je nutné znát kapacitu vztaženou na délku (cm jako  F/cm) a na plochu (Cm  jako 
F/cm2), viz dále.  
Kapacita se pak vypočte složitěji:  cm  = 2πa Cm, kde a  je poloměr vodiče.  Časová 
konstanta je pak dána 

τ = rmcm 

Mimo tento parametr τ je pasivní chování vodiče dáno přímo měřeným vstupním odporem  
Ri a prostorovou konstantou lambda (viz dále), popisující úbytek v prostoru podél vlákna 
proudového signálu jeho únikem přes membránu.  

Časové konstanty  τ jsou u nervů a svalů řádově 1 – 20 ms 
Vraťme se ještě ke kapacitě membrány. Jaká je specifická kapacita a jaký náboj Q (a 

počet iontů) může na sebe vázat?  
Kapacita je rovna 

C=Q/V   
Má tedy rozměr koulomby [C] na volt což jsou farady [F]). Čím větší je plocha membrány 
(vlastně plocha desek kondensátoru), tím je také kapacita větší. Proto lze hovořit i o kapacitě 
vztažené na jednotku plochy (řekněme čtvereční centimetr) a pro různé buňky lze vyčíslit 
specifickou kapacitu jejich membrány Cm, podobně jako např. specifický odpor. Řádově mají 
nervové membrány kapacitu (pojmout náboj) 1 µF/cm2 . 

Naopak lze říci, že množství náboje (Q v koulombech C na cm2) uschovaného na membráně 
je určeno velikostí kapacity a nabíjecí voltáží 
                                                    Q=C.V 
Opět typický příklad: Když má buňka klidový membránový potenciál 80 mV (vnitřek 
záporný, zde nepodstatné), pak množství náboje Q odděleného membránou o kapacitě C=1 
µF/cm2 bude 
Q= (1x10-6) F/cm2 . (80x10-3) V  = 80x10-9 (C/V x V)/ cm2  čiže 8x10-8  C / cm2 . 
Chceme-li vědět, kolika molům jednomocných iontů se to rovná, použijeme faktu, že 
existuje cosi jako Faradayův náboj, známý nám již z Nernstovy rovnice. Je to počet 
koulombů elektrického náboje v jednom molu monovalentního kationtu, F= 96 400. 
 
9,6x104 C...........1 M 
8x10-8 C............x M 
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x= cca 8,3 x 10-12 M/cm2 

 

A protože v 1 M je 6x 1023 částic (Avogadrovo číslo) čiže zde iontů, lze vypočítat i jejich 
počet vázaný k cm2 membrány: 
X iontů ................8,3 x 10-12 M 
6x 1023 iontů......................1  M 
(8,3 x 10-12)x(6x 1023) = 49.8x1011, čili asi 5x1011

 iontů na cm2 membrány 
Leč i prostší způsob lze použít pro počet iontů vázaných k cm2 membrány-kondensátoru: 
Víme-li, kolik je náboj Q jednoho elektronu (který v roztoku přebývá aniontům a chybí 
naopak kationtům), pak pouhým podělením náboje na membráně (8x10-8  C / cm2)  tímto 
jednotkovým nábojem elektronu (e=1,602 x 10-12 C) získáme počet iontů: 5x1011 

 

Kabelové vlastnosti neuronu: délková konstanta λ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
λ je vzdálenost od místa aplikace proudu, kde poklesne napěťov
1/e, tj. na 0,37 –tinu odpovědi v místě aplikace (Vo). Evidentně
odporu vnějšího roztoku ro, odporu membrány rm a odporu uv
ri. Platí, že λ bude delší, když bude menší únik proudu přes me
bude rm (ať už zvýšením plochy, nebo vyšším specif. odporem
odpor proudu bude klást vnitřek axonu ri a okolí ro. 

λ2 = rm/ro+ri,        ro zanedbáváme (= 0), takže 
 

λ2 = rm/ri,
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Obr. 11
á elektrotonická odpověď na 
 záleží na 3 parametrech: 
nitř axonu či svalového vlákna 
mbránu ven. ven, t.j. čím větší 
-méně kanálů) a čím menší 



rm= Rm/2πa   kde  a  je průměr axonu, Rm –specif.odpor membrány (od 1 do 

5 mΩcm, podle počtu klidových K a Cl kanálů). 

ri ´= Ri/πa2         Ri je specifický odpor vnitřku axonu (asi 100 Ωcm) 
Dvě strategie zrychlení vedení axonem: snížení ri zvýšením a (sepie, lambda až 13 mm), 
nebo zvýšení Rm –myelinem jako mnohem lepším isolantem. V mezinodové oblasti jsou jen 
nečetné draslíkové kanály,v Ranvierových nodech pochopitelně převládají kanály pro sodné 
ionty. 

AKČNÍ POTENCIÁL 
Akční potenciál (AP, vzruch, impuls) je velký, krátký  a neměnný signál ("vše nebo nic"), 
který se šíří podél nervu  a dlouhých svalových vláken bez snížení amplitudy. 
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Opět si připomeneme obr. 2. i s textem. 

 A - Roku 1939, asi 10 let před formulací iontové hypotézy  akčních potenciálů Hodgkinem, Huxleyem a 
Katzem, ukázali Cole  a Curtis, že akční potenciál vzniká v důsledku zvýšené  iontové vodivosti. Obrázek z 
jejich průkopnického experimentu  představuje vlnu akčního potenciálu, v jejímž průběhu vzrůstá  vodivost 
membrány obřího axonu sépie. Křivka vznikla  rozvážením Wheastonova můstku při vysokofrekvenční 
sinusovce  aplikované přes membránu. Časové značky = ms. 2B. Hodgkin,  Huxley a Katz rozdělili celkovou 
změnu vodivosti,  zaznamenanou Colem a Curtisem, do oddělených komponent, které  připsali otevření Na+ a 
K+ kanálů. Je patrné, že vlna akčního  potenciálu mění původně záporný vnitřek buňky (zde asi  -64 mV) na 
kladný (asi +25 mV), což je způsobeno otevřením  kanálu pro Na+. Pravá stupnice udává počet otevřených 
kanálů  na jednotku plochy membrány. Všimněme si časového posunu  zvýšené propustnosti pro Na+ a K+ a 
následné hyperpolarizace  (negativního následného potenciálu). 
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 Akční potenciál zniká  postupným otevřením nejprve Na
+ (někdy Ca2+) a posléze K

+  
iontových kanálů, jestliže je klidový membránový potenciál  náhle snížen zhruba o 15 mV 
(řekněme z -70 mV na -55 mV).  
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Obr. 12
  této prahové depolarizaci  (obr. 12) se otevírají napěťově citlivé Na+  kanály. Sodík vtéká 
koncentračním spádu do buňky a snižuje  negativní náboj vnitřku. Na vrcholu vlny se 
arita uvnitř  buňky otáčí na +20 či +30 mV (hodnota se blíží rovnovážnému  potenciálu 
a = +50 mV).  Tomuto obrácení polarity se také říká přestřelení- overshoot (obr. 12). 
ční potenciál je krátkodobý (1-3  ms) a regenerativní- depolarizace otevírá další Na+ 
ály  v sousední oblasti, čímž se vlna šíří. Trvání akčního  potenciálu je určeno a) 
ntánní inaktivací, tj. uzavřením  Na+ kanálů a b) otevřením napětím řízených K+ kanálů, 
ré  mají tendenci membránu repolarizovat. Po ukončení vlny  akčního potenciálu se 
ový membránový potenciál dočasně  hyperpolarizuje v důsledku přetrvávající zvýšené 
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propustnosti  pro K
+ (obr. 6), což znamená, že po několik dalších  milisekund je toto místo 

membrány nedráždivé (refrakterní  fáze). Jakmile vznikne akční potenciál - jakožto vlna 
opačné  polarity, než je v klidu -, vznikají mezi tímto místem a sousedními úseky  membrány 
lokální proudy.  

 Tyto lokální proudy vybíjejí  a depolarizují sousední úsek, což opět vede k otevření Na+  
kanálů, vtoku Na

+ a zvratu polarity tohoto úseku. Tak se  akční potenciál šíří podél vlákna. 
Rychlost vedení akčního  potenciálu se zvýší z 0,5 (u vláken nemyelinizovaných) až na 
100 m/s, buď když má vnitřek axonu větší průměr  a lokální proudy zasahují do větší 
vzdálenosti (což je případ  "obřích", v průměru milimetrových vláken bezobratlých, např.  
sépie a raka), nebo když lokální proudy u myelinizovaných  nervových vláken vybíjejí a 
depolarizují membránu v sousedním  Ranvierově zářezu, vzdáleném až l mm. Akční 
potenciál se zde  šíří přeskokem, saltatorně. 
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br.13. 

 Iontová hypotéza klidového membránového potenciálu a akčního  potenciálu byla 
ůvodně formulována v 50. letech Hodgkinem,  Huxleyem a Katzem pro vysvětlení 
lidového membránového  potenciálu a akčního potenciálu obřích vláken sépie, které  
bsahují především napěťově řízené Na+ a K+ kanály. Od té doby  byla rozšířena na mnoho 
alších axonů a na jiné části  neuronu, jako je tělo nebo presynaptická zakončení, kde byly  
alezeny další kanály, řídící se stejnými zákony. Např.  nervová zakončení a těla neuronů 
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obsahují nejméně 2 typy  napětím řízených Ca2+ kanálů a celou paletu K kanálů. Jak bude  
ukázáno dále, otevření Ca2+ kanálů v zakončeních při  depolarizaci akčního potenciálu je 
zodpovědné za vtok Ca2+  nezbytného pro uvolnění neuropřenašeče ze synaptických  
měchýřků (exocytózu). Nadto byly kanály a iontové pumpy  podobné nervovým nalezeny i 
ve svalových a srdečních buňkách  a vlastně téměř ve všech buňkách a buněčných 
organelách.  Biofyzikální metody (mikroelektrodová měření a analýza  membránových 
proudů a šumů), analytický přístup a celkový  koncepční rámec autorů iontové hypotézy byly 
natolik přesné,  že jejich pokračovatelé (Armstrong, Hille, Stevens, Numa,  Neher, Sakmann 
aj.) měli dobrý základ pro následující  molekulární analýzu nervové signalizace. 
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Obr. 6. Struktura některých bílkovin, které řídí iontové  kanály a synaptické procesy. Schéma ukazuje 
transmembránovou  topologii některých iontových kanálů, neuropřenašečových  receptorů a transportérů. 
Jestliže pro Na+ a Ca2+ každá  znázorněná podjednotka tvoří iontový kanál, v případě K+  a 
neuropřenašečových kanálů vytvářejí funkční pór 4 (nebo 5,  ACh receptor) identických nebo velmi podobných 
podjednotek  (homo- nebo heterooligomerické komplexy). o - vnější strana,  i - vnitřní strana. Dole: 
schematické uspřádání 4, 5 nebo  6 podjednotek (příp. jedné s několika transmembránovými  průniky), které 
tvoří postupně větší póry. Tetramerem obvykle  prochází 1 ion s vysokou selektivitou a pentamer vede např.  
Na+, K+ a Ca2+ (nikotinový ACh a NMDA receptor). Nejméně  specifický je hexamer, tvořený podjednotkami 
se  4 transmembránovými průniky (konexiny). U štěrbinových  spojení na elektrických synapsích (rak), mezi 
svalovými  buňkami srdce (syncytium), beta-buňkami pankreatu a mezi  některými neurony procházejí 
hexamerovými kanály nejen malé  kationty a anionty, ale i řada druhých poslů  a intermediálních metabolitů. 
Nikoliv však bílkoviny  a nukleové kyseliny. 

 

MOLEKULÁRNÍ PODSTATA DRÁŽDIVOSTI-NAPĚTÍM ŘÍZENÉ IONTOVÉ 
KANÁLY 

 Vodivost otevřených iontových kanálů neboli jejich "výkon"  je určován strukturou kanálu, 
polaritou iontů, jejich  koncentrací, velikostí a hydratací (obr. 4). Iontové kanály  dobře 
rozlišují mezi anionty a kationty.  

 Tato selektivita je  určena nejen velikostí kanálu (obr.4), ale hlavně nábojem  v hrdle 
iontového kanálu, tj. volnými částmi aminokyselin  transmembránové P smyčky (u napětím 
řízených kanálů), nebo  tzv. M2 transmembránového průniku (u ligandem řízených  kanálů, 
viz dále), které tvoří stěny kanálu. Negativní náboj  stěny kationtového kanálu mohou tvořit 
např. karboxylové  zbytky aspartátu a glutamátu, kdežto pozitivní náboj nesou  zbytky 
argininu, lysinu a histidinu. Skutečný gradient iontů  kolem ústí iontového kanálu ovlivňují i 
negativní náboje  lipidů membránové dvojvrstvy (povrchový potenciál - desítky  mV), ale 
jen na vzdálenosti kratší než 1 nm, což je často  méně než protruze kanálových proteinů nad 
membránu (obr. 9).  Při průchodu iontů otevřeným kanálem se molekuly vody v obalu  
nahrazují skupinami aminokyselin P smyčky nebo M2 průniku.  Rychlostní konstanty této 
výměny jsou většinou okolo 1 ns  (Na

+
, K

+
) nebo pro obtížněji průchodné ionty 0,1 - 100 µs  

(Mg
2+

, Mn
2+

, Co
2+

), což určuje mj. rychlost nástupní hrany  pravoúhlého proudového pulsu, 
charakteristického pro otevřený  iontový kanál. 

  Některé ionty, např. Mg
2+

, mohou být  v nejužším úseku kanálu zachyceny takovou 
elektrostatickou  silou, že kanál prakticky blokují. Silné negativní náboje  kanálu jsou 
příčinou nelinearity (rektifikace) závislosti  membránových proudů na napětí (klidový 
membránový potenciál),  kdy proud snadněji vychází z buňky než do buňky, příp.  naopak. 
Platí i obecné Fickovy difuzní zákony (1855) a od  nich odvozené vztahy (Einstein), kdy je 
rychlost difúze iontů  dána koncentračním spádem a "viskozitou" či "třením"  v roztoku. Lze 
určit např. difuzní koeficient  D = lambda2/2 , kde lambda je dráha a   je čas náhodného  
pohybu částice jedním směrem. Střední dráha, kterou ion  projde za jednotku času je r2 = 2Dt 
v jednorozměrném případě.  Např. jeden ion K+ urazí dráhu 1 µm za 380 µs (D pro  K

+ = 1,9, 
pro Na

+ = 1,3, pro Cl- = 2,0 x 10-5 cm2/s). Ve  skutečnosti ale ionty kanálem "přeskakují" 
přes bariéry  tvořené náboji stěny póru, jejichž energetický profil lze  znázornit vlnovkou 
("energetický tobogan"). Některé další  vlastnosti iontových kanálů budou demonstrovány na  
jednotlivých typech. Základní funkční typy iontových kanálů  jsou ionotropní řízené 
napětím, ligandem, G-proteiny a mechanicky a metabotropní, napojené na G-proteiny a 



působící přes dnes již trochu obsolentně (zastarale) zvané druhé posly; - cAMP, Ca2+, IP3 aj. 
Co je důležité, jde o fosforylační  a defosforylační kaskády. Na rozdíl od ionotropních se 
vesměs aktivují pomaleji, ale zato mají schopnost zesilovat vliv signální molekuly na 
několika místech metabolických kaskád. 

 Napětím řízené kanály. Na+ kanály (vodivost 17 pS, kladný  rovnovážný potenciál  
 +50 mV) se skládají z 1 velké  alfa-podjednotky (260 K) a z 2 menších beta1 a beta2 (36 a 
33 K).  Obr. 5 ukazuje pravděpodobné uspořádání podjednotek  a 3 základní stavy kanálu. 
Alfa-podjednotka je dlouhý polypeptid  (2 000 aminokyselin) se čtyřmi téměř identickými 
doménami  (obr. 6). Každá doména má 6 membránových průniků S1-S6  (o nichž se 
domníváme, že jde o hydrofobní úseky bílkovinné  đ šroubovice) a P smyčku. Oblast S4 a 
P smyčka mají mimořádný  význam pro činnost kanálu: S4 obsahuje pozitivní náboje (na  
každé třetí aminokyselině, což je většinou arginin), které  fungují jako senzor při změnách 
elektrického pole (obr. 7,  kluzně šroubovicový model prof. Catteralla) a otevírají kanál.  
Každý pozitivní náboj segmentu S4 je v klidu stabilizován  negativním nábojem sousední 
části helixu. Při depolarizaci  vede snížení negativního náboje (neboli zvýšení pozitivního  
náboje) uvnitř buňky k šroubovitému pohybu pozitivních nábojů  oblasti S4. Pohyb se 
zastaví, když pozitivní náboje v S4 jsou  opět v protipoloze s následujícími sousedními 
negativními  náboji a kanál je stabilizován v nové konformaci. Pohyb  nábojů této oblasti je 
měřitelný jako slabounký vrátkovací  proud, známý od 60. let (Keynes). 
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br. 15. Vlevo - Schéma napětím řízeného kanálu.  Nejdůležitějšími funkčními doménami jsou selektivní filtr  a 
rátka (snad části P smyčky, obr. 6) a napěťový senzor  (S4). Vpravo - Kluzně šroubový model, vysvětlující 
lohu  segmentu S4 napěťových kanálů pro jejich otevření. Segment je  znázorněn jako transmembránová đ-
roubovice s řadou  pozitivních nábojů, tvořených opakujícími se zbytky zásadité  aminokyseliny argininu 
každá třetí v pořadí), což je typické  pro Na, Ca a K kanál. Při depolarizaci (depol.) se uvolní  síla 
embránového elektrického pole, která stabilizovala  šroubovici v poloze nalevo. Šroubovice se vysune ven 
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jako  uvolněná pružina přibližně o 0,5 nm, přičemž se otočí o 60 o  tak, že se kladné náboje posunou vzhledem k 
sousedním  záporným nábojům o 1 místo ven z buňky. Dojde tím k poklesu  kladného náboje uvnitř (In) a 
alostericky se zřejmě změní  konfigurace nábojů, příp. velikost vlastního póru, což umožní  průnik daného iontu. 
K otevření kanálu je zapotřebí aktivace  všech čtyř oblastí S4 v podjednotce (nebo  podjednotkách - K kanál), 
které tvoří pór. 

 

 

 

 

 P smyčka se nachází v membráně mezi oblastmi S5 a S6 a její  pravděpodobně antiparalelní 
pruhy ve tvaru vlásenky  přispívají v každé ze 4 domén k formování vlastního kanálu.  
Domény na obr. 6 je třeba si představit stočené do kroužku.  Obr. 7 také ukazuje pracovní 
představu napětím řízeného  iontového kanálu. Jednotlivé funkční části jsou nyní  
konkretizovány přímo na aminokyselinové úseky podjednotek.  Jejich změny (site-directed 
mutagenesis) ovlivní příslušnou  činnost kanálů. Pomocí komplementární cDNA byly 
nalezeny  minimálně 3 podtypy Na+ kanálů v mozku a svalech. Liší se 3 %  aminokyselinové 
sekvence, rychlostí inaktivace (která vlastně  podmiňuje maximální frekvenci impulsů) a 
citlivostí  k toxinům. Například µ-konotoxin (mořští měkkýši) blokuje Na+ kanály na  
svalové membráně, a nikoliv na nervových axonech.  

 Základní Na+ proudy: 

INa,t  = transient, přechodné. Rychle se aktivující a inaktivující. Význam  = základ akčních 
potenciálů (AP). 

INa,p = persistent, dlouho otevřené, jsou podstatou trvalejší depolarizace a firing (pálení, salvy 
AP). 

 Obecně lze  Na+ kanály blokovat řadou toxinů a lokálními anestetiky.  Mechanismy 
jejich působení jsou různé: Tetrodotoxin (TTX, objeven v játrech a gonádách ryby  fugu, 
Tetraodont sp.) a saxitoxin blokují velmi specificky ústí  kanálů( jejich molekula má 
guanylylovou hlavičku, stéricky blízkou hydratovanému Na+ iontu, kterou reversibilně ucpou 
ústí Na+ kanálu) lipofilní alkaloidy typu veratrinu, akonitinu,  batrachotoxinu (kůže 
tropických žab) a grayanotoxinu působí  ze strany lipidové dvojvrstvy a permanentně 
otevírají kanál  stejně jako toxiny mořských sasanek (Anemonia a Anthopleura)  a škorpiónů. 
Ty se váží asi do blízkosti oblasti S4. „Nafukovací“ ryba fugu,  je jedovatá druhotně. Stejně 
jako celá řada dalších mořských živočichů (plžů, mlžů hlavonožců), hromadí tetrodotoxin  z 
pozřených bakterií (především rod Vibrio, druh V. alginolyticus). Fugu je vynikající 
pochoutkou, v Japonsku ale ročně umírá několik desítek lidí na otravu tetrodotoxinem. Jíst 
rybu se doporučuje velmi pomalu, první příznaky brnění končetin značí nevhodnou přípravu 
a moment, kdy je třeba myslet na poslední chvíle člověka – jde už o ohrožení života. 
Tetrodotoxin je stabilní látka (proto se spíše ukládá než metabolizuje v tělech živočichů) a je 
smrtelný u člověka v dávce 10 µg/kg tělesné hmotnosti. Ploutvenky (Chaetognatha) a 
chobotnice Hapalochlaena maculosa si bakterie chovají v hlavové části a využívají 
tetrodotoxin při lovu kořisti. Podle citlivosti k TTX lze ještě Na+ kanály klasifikovat na TTX 
citlivé (v dospělých kosterních svalech, většina typů neuronů v CNS), které jsou plně 
blokovány 1x10-6 M TTX,  a TTX relativně necitlivé kanály - embryonální, postdenervační a 
na membránách pseudounipolárních T-neuronů v spinálních gangliích (určitě u buněk , 
zapojených do vedení bolesti). 
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 Obr. 16

Na  příkladu Na+ kanálu lze demonstrovat tři základní stavy  napěťím ovládaných 
kanálů (obr. 16). Obrázek také ukazuje, jak  snížení klidového membránového potenciálu na 
prahovou hodnotu  zvyšuje pravděpodobnost pravoúhlých otevření jednotlivých Na+  kanálů, 
které při zprůměrnění dávají hladkou křivku celkového  Na+ proudu. 

 

Ca2+ kanály regulují řadu intracelulárních pochodů včetně  sekrece neuropřenašeče a 
hormonů a aktivace stahu svalu.  Velmi nízká klidová koncentrace Ca2+ (10-7 uvnitř buněk) 
se  zvyšuje buď uvolněním Ca2+ z intracelulárních kompartmentů  (mitochondrie, 
endoplasmické retikulum, bílkovinné nosiče) např. kaskádou některých metabotropních 
receptorů přes G proteiny, aktivaci fosfolipázy C, vzniku DAG a IP3, kteřížto druzí poslové 
uvolňují Ca2+ z retikula a dalších zdrojů, nebo otevřením napěťově senzitivních Ca2+ kanálů 
či některých  méně specifických, ligandem aktivovaných kanálů (ACh receptor nikotinového 
typu v mozku, tvořený pěti α7 podjednotkami, který je ještě více prostupný pro Ca2+  
Ca2+ kanály substituovat Na

+
nebo  spolupřispívat ke vzniku akčního potenciálu.  

 V neuronech  existují 3 základní typy: 

 1) LVA (low voltage activated), LT  (low threshold, nízkoprahový) čili T (transient, 
přechodný)  typ, který vzniká při nevelké depolarizaci buněk s vysokým  (hodně negativním) 
klidovým membránovým potenciálem. Vodivost  8-9 pS. Je základem pacemakerové, rytmus 
určující aktivity  akčního potenciálu v mozku a srdci. Rychle se inaktivuje  (desítky ms).  

2) HVA (high voltage activated) typ, aktivovaný  výrazným poklesem klidového 
membránového potenciálu. Má  3 podtypy: 2a) L (long), 20-25 pS. Aktivuje se silnou  
depolarizací neuronů s nízkým klidovým membránovým  potenciálem, především na jejich 
tělech a bázi výběžků. Málo  se inaktivuje, počet je značný u srdečních buněk, kde nese  plató 
akční potenciál, v neuronech zastoupen řídce. Jeho  porucha je podstatou svalové dysgeneze. 
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2b) N (neuronový),  13 pS. Vlastnosti zhruba mezi typy T a L. Blokován  omega-
konotoxinem. Častý na synaptických zakončeních, zřejmě  vede k uvolňování 
neuropřenašeče. Jeho porucha vyvolává  autoimunitní Lambert-Eatonův myasthenický 
syndrom. Během  desetin sekundy se inaktivuje. Na rozdíl od L-typu, který má  
3 podjednotky, má jich omega-typ 5, s rozhodujícím funkčním  významem alfa-podjednotky 
(asi 220 KD). Komplikovaná je vodivost  různých podtypů Ca2+ kanálů pro jiné divalentní 
kationty  (Co

2+
, Cd

2+
, Mn

2+
, Ni

2+
, Mg

2+
) a La3+

, které většinou  blokují. Sr
2+ a Ba

2+ naopak 
někdy procházejí lépe než Ca2+.   Organické blokátory HVA typů, především 
dihydropyridiny (DHP)  jako je nitrendipin a nifendipin, slouží pro prevenci  a léčení 
infarktů myokardu. Některé deriváty dlouhodobě  aktivují (Bay K 8644). Někdy se HVA 
kanály označují jako DHP  receptory a lze je izolovat např. z transverzálních tubulů  
kosterních svalů. Fenylalkylaminy (verapamil, D-600,  dilthiazem aj.) jsou méně specifické 
Ca2+ blokátory a působí  i na Na+ a K+ kanály. 2c) Jde o P-typ (v Purkyňových buňkách  a 
nervových zakončeních sépie), citlivý na Ftx toxin pavouků  sklípkanů. Málo prozkoumaný. 

 K+ kanály a Cl kanály mají negativní rovnovážný potenciál,  a proto většinou tlumí excitaci. 
Při jejich otevření je klidový  membránový potenciál oddalován od prahu podráždění (snižuje  
se depolarizační účinek otevření Na+ nebo Ca2+ kanálů) nebo je „stabilizován“, jestliže je Ecl 
stejný jako klidový membránový potenciál. Draselné ionty jsou hlavní nitrobunečné kladně 
nabité ionty. Proto mají snahu opouštět cytoplasmu, jsouce hnány rozdílem jejich 
elektrochemického potenciálu vně a uvnitř buňky. Při svém sice nepatrném, leč elektricky 
významném úniku  těmito selektivními kanály, vynášejí draselné kationty svůj kladný náboj 
mimo buňku. Tak vzniká buněčný membránový potenciál o velikosti zhruba jedné desetiny 
voltu - základ veškeré elektrické signalizace v rostlinných a živočišných systémech. Podobně 
Cl jsou hlavním extracellulárním aniontem a mají tendenci difundovat podél svého 
elektrochemického potenciálu dovnitř buňky, vnášet minus náboje a přispívat tak k přirozené 
polarizaci membrány podobně, jako K+.  

 Cl kanály se otevírají jednak  změnou napětí, jednak chemicky (GABA, glycin). Oba 
typy  ovlivňují transport vody a solí formou kotransportu  a antiportu v epitelových buňkách 
(aquaporiny, tetramerní kanály pro vodu) nebo paracelulárně, mezi buňkami. Jsou velmi 
variabilní,  pokud jde o jejich vodivost a dobu otevření.  K+ kanály udržují  klidový 
membránový potenciál, zkracují akční potenciál,  ukončují opakovanou aktivitu a řídí její 
frekvenci. Jsou  většinou napěťově závislé a každá buňka má většinou některý  z 
následujících typů:  

1) Neinaktivující se K+ kanály (IN nebo  S) jsou na úrovni klidových membránových 
potenciálů otevřeny  málo, při depolarizaci jsou prakticky stále otevřeny.  Vodivost od 
několika pS do 150 pS slouží pro vyrovnávání  klidových membránových potenciálů při 
intenzívní  depolarizaci. Fyziologicky významný typ je řízený ATP  (K+-ATP). Otevírá se v 
nepřítomnosti ATP a zavírá ATP (mM).  Dočasně hyperpolarizuje buňku při nedostatku 
energie (anoxie)  a přímo řídí vylučování inzulínu v beta-buňkách pankreatu. Jeden  typ (M-
kanál) v sympatických gangliích je zavírán  muskarinovým působením ACh.  

2) Inaktivující se K+ kanály mají  několik typů, které regulují salvy akčního potenciálu a 
vedou  k následné hyperpolarizaci.  

a) Pozdní usměrňovače (delayed  rectifiers) se blokují tetraetylamoniem (TEA) a jsou typické  
pro buňky s nízkým klidovým membránovým potenciálem. Při  depolarizaci reagují 
opožděně.  
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b) K+ kanály rychlého  přechodného proudu z buňky (IA) (fast transient outward  current). 
Tyto tzv. A kanály se rychle aktivují depolarizací  lehce hyperpolarizovaných buněk během 
10 ms a inaktivují se  během 1 s. Snáze blokovány 4-aminopyridinem než TEA.   

c) Vápníkem stimulované K+ kanály (KCa) s vysokou vodivostí  100-200 pS jsou 
fyziologicky velmi významné v řadě typů buněk  (objeveny na erytrocytech). Aktivují se 
kombinací  depolarizace a zvýšeného intracelulárního Ca2+. Hrají roli  při vzniku a ukončení 
sérií akčního potenciálu, kdy roste  v neuronech Ca2+, a otevřením těchto kanálů stoupá 
klidový  membránový potenciál nad práh pro Na+ kanály. Způsobují  pomalou následnou 
hyperpolarizaci po sérii akčních  potenciálů. Mají několik podtypů:  

 Apamin-senzitivní  (10-14 pS) se blokují tímto toxinem včelího jedu (10-8 M).  
Vyskytují se během ontogeneze mozku, v nezralých myoblastech,  které se spontánně 
kontrahují, a po denervaci. U pacientů se  Steinertovou chorobou (hereditární myotonická 
dystrofie),  kteří nemohou snadno uvolnit svalové stahy, zřejmě  přetrvávají apamin-
senzitivní KCa kanály, přestože jsou svaly  inervovány. Dále známe KCa  

 vysokovodivostní (až 250 pS),  citlivé na TEA a charybdotoxin. 

d) Dovnitř usměrňující  draslíkové kanály (Ifir = fast inward rectifying current)  vytvářejí 

zřejmě klidový membránový potenciál tím, že  umožňují tok K
+ ven z buňky; na rozdíl od 

předchozích se  otevírají při negativních hodnotách klidového membránového  potenciálu. Při 
klidovém mebránovém potenciálu negativnějším  než EK prochází naopak K

+ do buňky. 

 Vysoká variabilita K+ kanálů je dána možností kombinovat při  tvorbě tetramerického 
kanálu několik typů podjednotek,  řízených různými skupinami genů, velmi podobných u 
drosofily  a savců (např. Shaker, Shab nebo Shav). Podjednotky K+ kanálů  jsou formálně 
velmi podobné úsekům Na+ a Ca2+ kanálů (obr. 6). 
Draslíkové kanály s dvěma póry (2P-K) 
Je zřejmé, že většinu iontových propustí-iontových kanálů, jimiž jsou vybaveny prakticky 
všechny buněčné membrány, tvoří jenom jediný kanálek, kterým procházejí příslušné ionty. 
Mezi nejvíce různorodé iontové kanály patří kanály pro ionty draselné patří mezi nejvíce 
různorodé.  

Během minulých tří let byla objevena nová superrodina draslíkových kanálů, které 
mají dva póry, což je (s výjimkou akvaporinu pro vodu) naprostá rarita. Tento typ se připojil 
jako třetí ke dvěma již dobře charakterizovaným skupinám draslíkových kanálů a to ke 
kanálům řízených napětím (Kv) a dovnitř usměrňujícím draslíkovým kanálům (inward 
rectifiers- KIR).  

Nová, třetí rodina kanálů pro draslík je charakterizována tím, že každý kanál má dvě 
podjednotky (je tedy dimerem), na rozdíl od ostatních skupin, kde je membránový pór tvořen 
čtyřmi nezávisle geneticky produkovanými jednotkami (tetramery). Pro strukturální 
labužníky dodejme, že každá podjednotka tohoto dvoupórového draslíkového kanálu má čtyři 
„stehy“, jimiž prošívá buněčnou membránu (transmembránové domény)  oproti šesti, které 
jsou předpokládány u KV, nebo dvou u KIR kanálu.  
              Jaké jsou základní funkční charakteristiky těchto kanálů, z nichž každý vypadá 
trochu jako lovecký dalekohled? Na rozdíl od jiných draslíkových propustí jsou tyto kanály 
zřejmě otevřeny při všech úrovních membránového potenciálu a vykazují tedy velmi malý 
stupeň usměrnění elektrického proudu.  Jiné draslíkové usměrňující kanály (KIR) propouštějí 
proud lépe jedním směrem (např. při depolarizaci membrány) než směrem druhým (při 
hyperpolarizaci) a chovají se tak podobně jako analogické elektronické komponenty 
(transistory). Dalším důležitým diagnostickým znakem proudů tekoucích 2P-K kanály je to, 
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že úspěšně odolávají klasickým inhibbičním látkám, které blokují jiné draslíkové kanály. 
Nevšímají si příliš přítomnosti třebas tetraetylamoniového kationtu nebo 4-aminopyridinu. 
Tyto draslíkové proudy mají tedy všechny charakteristiky zbytkových, únikových či 
nespecifických proudů, jak je  nacházíme prakticky u všech buněk a které elektrofyziologové 
běžně odečítají jako rušivé proudy při experimentech s jinými kanály. Právě tyto netěsnosti 
činí z membrán špatné elektrické isolátory kolem vodičů v našich tělech. Většina 
z membránových neurofyziologů dokonce jeden čas odmítala v podstatě nepříliš podložené 
učebnicové tvrzení, že membrána má stále otevřené kanály a je vlastně permanentně 
„děravá“. Byli jsme snad ještě ochotni připustit, že děravost membrány je důsledkem 
lokálních anomálií lipidické dvojvrstvy, která membránu charakterizuje spíše než důsledkem 
nějakých zvláštních iontových kanálů. A to je velký posun v našem chápání buněčné 
elektrogeneze.  

Na počátku roku 2001 bylo známo už jedenáct savčích genů, které kódují tuto rodinu 
iontových kanálů a další geny budou zcela jistě ještě objeveny. 2P-K rodina se dnes dělí 
podle svých funkčních vlastností na čtyři menší rodin(k)y. První se označuje jako TWIK 
(TWIK-1, TWIK-2 a KCNK7), dále TASK (TASK-1, TASK-2, TASK-3 přičemž TASK-2 se 
strukturálně velmi liší od prvého a třetího typu), třetí je je TREK rodina (TREK-1, TREK-2 a 
TRAAK) a čtvrtá se nazývá THIK rodina (THIK-1 a THIK-2). Protože byly objeveny 
nedávno, jejich pojmenování není zcela sjednoceno. Zde používáme jen jednu variantu 
názvů, která nemusí za pár let platit.  
               Činnost kanálů se většinou studuje nejen in natura, ale izolují se jejich čisté 
podjednotky a zabudovávají se do umělých lipidových membrán. To je považováno za 
konečný důkaz jejich funkčních vlastností. Ale některé z těchto 2P-K kanálů kupodivu 
fungují jenom v nepoškozených buněčných membránách, zatímco po isolaci a umístění 
do umělých membrán žádný proud nevedou. K nim patří např. KCNK7 a THIK-2. Není ještě 
jasné, zda kanál nevytvářejí vůbec, nebo se po izolaci jednou provždy zavřou a žádný proud 
jimi neprochází.  
Pokud jde o jejich další vlastnosti, ukázalo se, že TASK rodina je velmi citlivá ke změnám 
nitrobuněčného pH, rodina TREK je aktivována kyselinou arašidonovou (4-nenasycenou 
mastnou kyselinou, důležitou jednak pro tvorbu několika skupin biologicky aktivních látek, 
jako jsou tromboxany, prostaglandiny, aj. a která sama o sobě patří k druhým nitrobuněčným 
poslům) a mechanickými podněty jako je natažení. Naprosto jedinečným rysem některých 
z těchto kanálů (TREK-1, TREK-2) je to, že jsou aktivovány lokálními anestetiky, kdežto jiné 
jsou inhibovány známým celkově působícím anestetikem halothanem. Není ani překvapivé, 
že TASK-1 nebo TREK-2 mohou být regulovány receptory, spojenými s trimerickými G-
proteiny, jako je muskarinový acethylcholinový receptor nebo receptor pro angiotensin II, 
TRH receptory a metabotropickými glutamátovými receptory. Je tedy nepřeberné množství 
regulačních drah, které tyto mimořádně zajímavé kanály ovlivňují. Počáteční představu, že 
jde jen o neustále otevřené membránové otvůrky budeme muset pozměnit a hledat specifické 
buněčné funkce, které jsou s nimi spojeny. Je ale nepochybné, že jejich otevření nebo zavření 
zásadním způsobem mění klidové membránové vlastnosti jako je vstupní odpor, práh pro 
otevření jiných kanálů a klidový membránový potenciál. Opět je nutno zdůraznit, že samotná 
molekulární biologie úlohu těchto kanálů nevyřeší. Jde o to, aby buněční neurofyziologové na 
co největším počtu různých buněk zjistili distribuci a funkční stav těchto kanálů při aktivaci, 
inaktivaci a desensitizaci jiných kanálů. Příkladem může být loňský nález basálního 
(klidového) draslíkového proudu v srdečních buňkách, který je způsoben otevřeným TREK-1 
kanálem. V mozečkových Purkyňových buňkách se studuje podobný basální membránový 
proud procházející také dvoupórovými draslíkovými kanály. 
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 Pokud jde o Cl kanály, mají vodivost od několika pS až do  430 pS (myotuby krysy). 
Pravděpodobnost otevření se zvyšuje  při depolarizaci buňky. Často mívají několik 
vodivostních  podstavů, což se projevuje jako několik (až 6) úrovní  intenzity proudu při 
otevření jednoho iontového kanálu.  Regulace Cl kanálů fosforylací podjednotek pomocí  
Ca2+-dependentní proteinkinázy řídí transport v epiteliárních  buňkách (slzné váčky vepře). 

CHEMICKY ŘÍZENÉ IONTOVÉ KANÁLY,. 
 Chemická látka  (neuropřenašeč, ligand, hormon), která aktivuje iontové  kanály, se nazývá 
agonista. Váže se na receptorové místo  rychlostí danou rychlostní asociační konstantou k1 a 
vytvoří  komplex AR. Proces je vratný s konstantou disociace k-1.  Poměr mezi k-1 a k1 se 

nazývá rovnovážná disociační konstanta  Kd (mol-1.l) a je mírou afinity neboli pevnosti 
navázání  látky k receptoru. Kd lze získat zjištěním koncentrace  ligandu, při níž dochází k 
50% obsazení celkového počtu  receptorů.  

Platí, že čím je Kd nižší, je vazba pevnější  a látka má tudíž vyšší afinitu. 

                                                 k1            β 

 A + R       AR       AR
+ 

                                       k-1          α 

 Druhou částí schématu je přechod AR na AR
+
, což je změna  konformace kanálu na otevřený 

stav. Rychlost a zvratnost této  změny udávají konstanty α  a  β. U většiny chemicky 
řízených  iontových kanálů je nezbytné    navázání 2 molekul  neuropřenašeče pro otevření 
kanálu. To odpovídá experimentálním zjištěním, že fyziologická odpověď (např. sumární 
proudy v terčíkovém uspořádání „z celé buňky“ při aplikaci Ach) je funkcí druhé mocniny 
koncentrace Ach či jiného agonisty (R = f [Ach]2).   Na rozdíl od inaktivace,  známé u 
napěťově řízených iontových kanálů, může AR

+ přejít  do jiného konformačního stavu, v 
němž je kanál nevodivý, ať  již jsou molekuly neuropřenašeče navázány, nebo ne. Stav se  
nazývá desenzitizace a je formálně podobný působení  kompetitivních inhibitorů, které 
vyřazují receptory  z činnosti. Reakční schémata mohou být značně složitá  (obr. 8) a 
interpretace experimentálních výsledků je často  komplikovaná.  Hovoří se o dvou 
desensitizovaných stavech, D1 a D2, každý s jinou afinitou pro Ach. Co je velmi důležité, D 
stavy mohou vázat Ach až se stonásobně vyšší afinitou a stávají se tak pastí pro molekuly 
Ach, především po inhibici cholinesterázy v synaptické štěrbině. Desensitizace tedy může 
snížit  možnost opakované aktivace receptorů a zkracují se postsynaptické odpovědi. 

  Kompetitivní antagonisté (např. tubokurare)  inhibují iontové kanály tím, že se váží na 
stejná receptorová  místa jako agonisté (ACh), ale nevedou k otevření iontového  kanálu. Po 
dobu obsazení receptorového místa nelze kanál  aktivovat. Nekompetitivní antagonisté se 
váží na jiná místa  iontového kanálu a "na dálku" snižují pravděpodobnost  otevření póru po 
navázání agonisty. 
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Obr. 17. Otevírání a zavírání jediného ACh receptoru při  měření metodou terčíkového zámku, 
odtržený membránový terčík  orientován "vniřkem ven" (A). V pipetě je zředěný roztok ACh.  B -
 Záznam otevření kanálu ve dvou časových osách ukazuje  2 základní stavy kanálu - otevřený a 
zavřený. Otevírání je  rychlé, v salvách (bursts). C - Schematické znázornění změn  stavů kanálu, 
který je aktivován navázáním 2 molekul ACh.  Rychlé zavření (jiskření, J) v dolním záznamu B 
odpovídá  zřejmě vibraci kanálu mezi otevřeným a zavřeným stavem po  navázání agonisty. 

ACh RECEPTORY NIKOTINOVÉHO TYPU (nAChRs) 

Tyto ligandem řízené iontové kanály mají většinou 5 podjednotek a obecně se liší od napětím 
řízených a jiných kanálů svou strukturou. Jsou zde dvě velké základní skupiny - svalové  
nAChRs a nervové nAChRs, které nacházíme v mozku a autonomních gangliích. 
Ganglionové typy mají zvláštní farmakologii, inhibitorem je mj. benzhexonium. 

Svalový typ nAChRs  
Glykoproteiny z embryonálních svalů a homologního receptoru v elektrických orgánech 
parejnoka r. Torpedo a elektrického úhoře (což jsou redukované nervosvalové ploténky). 
nAChR se skládá  z 5 velmi podobných (homologních)  podjednotek, alfa, beta, gama  
(nahrazená u dospělého typu podjednotkou epsilon) a delta, uspořádaných do kruhu. Každá 
podjednotka má  sama 4 transmembránové průniky. Vnitřní strany podjednotek, 
pravděpodobně tvořené M2  transmembránovými průniky, formují širší ústí, úzký  iontový  
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filtr  a hradlo, čili vrátka. K vytvoření současného  modelu acetylcholinového receptoru 
nikotinového typu (nAChR)  významně pomohla rtg strukturní analýza. Příčný průměr  
proteinového komplexu je asi 8,5 nm a v jeho středu je  prohlubeň 0,2 nm. Výška komplexu 
je 11 nm a asi o 6,5 nm  přečnívá do extracelulárního prostoru, 2 nm  na  intracelulární stranu. 
ACh (a podobní kompetitivní antagonisté jako je např. karbachol) se váží z boku, ne zeshora, 
do   kapsičky mezi  každou ze dvou α-podjednotek dusíkovou kladnou hlavičkou - 
trimetylaminovou skupinou) a na sousední podjednotku  karboxylovým ocáskem.  

Nacházejí se především na postsynaptické membráně  nervosvalového spojení kosterních 
svalů obratlovců a na homologních synapsích elektrických orgánů parejnoků r. Torpedo a 
elektrických úhořů.  K jeho otevření dochází při kvantovém a nekvantovém vylučování Ach, 
což vede  k rychlým postsynaptickým depolarizačním proudům (ploténkovým potenciálům a 
proudům), které po dosažení nadprahové intenzity vyvolávají svalový akční potenciál  a v 
jeho důsledku kontrakci svalu.  

Teď následuje obecné odbočení: Na čem závisí fyziologická účinnost ionotropních kanálů? 
Cílem je otevřít nebo zavřít cestu přenosu informace na další buňku. Účinnost tím je tím 
větší, čím je 1.větší amplituda, tj. vodivost otevřeného kanálu,  2.delší doba otevření kanálu, 
3.menší desensitizace nebo inaktivace otevřeného kanálu a 4. větší propustnost pro ionty Na+, 
K+, Cl nebo Ca2+. Regulace je tedy možná na úrovni těchto 4 parametrů účinnost. Regulace 
může být funkční a strukturální. Periferní nervosvalová synapse je považována za 
„hloupou“, určenou pouze k zajištění přenosu signálu. Proto jsou zde regulační opatření 
jednodušší. K regulaci dochází na úrovni výlevu kvantového a nekvantového pomocí 
autoreceptotů na zakončení nervu,  typu muskarinového, nikotinového a jak jsme ukázali, i 
nerecepčního, snad fyzikálního. Snad  také z důvodu jednoduchosti je regulace strukturou na 
svalovém typu nAChR jednoduchá: Existují pouze dva typy receptorů- embryonální (čili  
postdenervační) a dospělý typ. 
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Obr. 18.  Struktura acetylcholinového receptoru nikotinového  typu (nAChR) má přímý vztah k jeho funkci. Kanál je při  
otevření propustný pro Na+ a K+ v poměru 1,27 : 1 a také pro  Ca2+, který při dlouhodobé aktivaci acetylcholinového  
receptoru nikotinového typu (nAChR) vtéká do svalové buňky  a zřejmě přes fosforylační procesy iniciuje urychlení  
desenzitizace. Každý acetylcholinový receptor nikotinového  typu (nAChR) se skládá z 5 podjednotek a každá podjednotka  
prochází 4x membránou. Segment M2 každé podjednotky vytváří  vlastní pór jako prkénko v soudku. Záměna epsilon 
podjednotky  v "embryonálním" typu kanálu za gama podjednotku  u "dospělého" kanálu (horní ovál na průřezu) způsobí 
zkrácení  průměrné doby otevření a zvýšení vodivosti, jak je patrné na  příkladech kanálových proudů. Pravá část znázorňuje 
obecné  funkční schéma chemicky aktivovaného kanálu a jeho orientaci  v membráně. 

 

 

 

V šedesátých letech se fyziologové a farmakologové domnívali, že je nAChR receptor jen 
jeden. Beránek a Vyskočil ukázali r. 1967 první farmakologický rozdíl v citlivosti na TC u 
dospělého typu a embryonálního typu. Kurare bylo o řád méně účinné u denervovaného typu 
nAChR.  Později v 80 letech pomocí specifických  kompetitivních antagonistů s pevnou 
vazbou, neurotoxinů typu  alfa-bungarotoxinu (Bungarus multicinctus, jedovatý had  z 
Tchaiwanu) nebo kobřích jedů, se podařilo izolovat a určit  primární sekvenci a hmotnost 
všech 4 typů podjednotek (40-65 kD).  Podjednotky jsou glykoproteiny se 
4 transmembránovými průniky  (M1 - M4) a některé intracelulární smyčky se účastní 
regulací. 
Svalový acetylcholinový receptor nikotinového typu je kanál pro Na+ a K+ (propustnost 
zhruba 1:1), málo pro Ca2+ (1:0,05) a má  u dospělých svalů vodivost 60 pS. Embryonální  a 
postdenervační  nikotinové receptory mají místo epsilon podjednotky podobnou podjednotku  
gama, což vede k snížení vodivosti na 40 pS a k 2x delší  době trvání salv otevření (obr. 9). Je 
zde tedy regulace na úrovni amplitudy (vodivosti) a délky otevření iontového kanálu. Iontová 
propustnost je ale stejná a na rozdíl od např. NMDA glutamátového receptoru nezávisí na 
potenciálu buňky. 

Jedna z metod zkoumání je bodová mutace na kritických místech.V oocytech nebo COS 
buňkách lze po transfekci cDNK nebo mRNK indukovat receptory, které se studují vazbou 
ligandů nebo funkčně, terčíkem. Jak bylo řečeno, základní znalosti o skupině chemicky 
řízených iontových  kanálů vycházejí ze studií ACh receptoru nikotinového typu a jeho 
5 velmi podobných (homologních)  podjednotek, alfa, beta, gama  (nahrazená u dospělého 
typu podjednotkou epsilon) a delta, uspořádaných do kruhu. Nacházejí se především na 
postsynaptické membráně  nervosvalového spojení (a homologních synapsích elektrických 
orgánů parejnoků r. Torpedo a elektrických úhořů) . Jejich otevření vylučovaným ACh vede  
k rychlým postsynaptickým depolarizačním tokům (ploténkovým potenciálům a tokům), 
které  v nadprahové intenzitě vyvolávají svalový akční potenciál  a v jeho důsledku kontrakci. 
Pomocí specifických  kompetitivních antagonistů s pevnou vazbou, neurotoxinů typu  alfa-
bungarotoxinu (Bungarus multicinctus, jedovatý had  z Tchaiwanu) nebo kobřích jedů, se 
podařilo izolovat a určit  primární sekvenci a hmotnost všech 4 podjednotek (40-65 K).  
Podjednotky jsou glykoproteiny se 4 transmembránovými průniky  (M1 - M4) a některé 
intracelulární smyčky (hlavně velká smyčka o 150 aminokyselinách mezi M3 a M4) nesou 
fosforylační  místa, regulující snad desenzitizaci. Toto je stručný popis podjednotky: 

 1. NH2 konec je velká hydrofilní doména (210-224 aminokyselin), složená z třech hlavních 
smyček. Zde jsou glykosylační  místa a u alfa typu podjednotek, jak svalového tak nervového 
typu, dva cysteinové zbytky na posici 192 a 193 jsou nezbytné –ale ne jediné postačující- pro 
vazbu acetylcholinu. Jinými slovy, alfa podjednotky jsou definovány především přítomností 
těchto dvou cysteinů v dané posici. 

2. Následují  tři lipofilní domény M1,M2 a M3, o asi 20 aminokyselinách, spojené krátkými 
hydrofilními úseky, z nichž nejdůležitější jsou zřejmě M2 průniky, které tvoří iontový kanál. 
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Alfa helixy všech pěti podjednotek  mohou vytvářet několik soukruží aminokyselinových 
zbytků. Ve směru od hrdla se  kationty setkávají nejprve s kruhem převážně záporně nabitých 
zbytků GLU a ASP, pak následují dva kruhy lipofilních valinů a threoninů a pak opět kruh 
negativních aminokyselin. U nervové α7 podjednotky mutace jednoho GLU- v horním kruhu 
na slabě kladný glutamin změnila selektivitu exprimovaného kanálu z kationsensitivního na 
Cl- selektivní. 

3. Druhá velká hydrofilní intracelulární doména, která nese aminokyseliny s OH skupinami, 
schopnými fosforylace (snad důležité pro desensitizaci) 

4. M4, poslední lipofilní úsek a krátký karboxylový ocásek. 

 

 K vytvoření současného  modelu acetylcholinového receptoru nikotinového typu 
(nAChR)  významně pomohla rtg strukturní analýza (obr. 18).  
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CYTOPLASMA 
 
Obr. 19 

Obr. 19.Příčný průměr  proteinového komplexu je asi 8,5 nm a v jeho středu je  prohlubeň 
0,2 nm. Výška komplexu je 11 nm a asi o 6,5 nm  přečnívá do extracelulárního prostoru, 
2 nm do  intracelulárního. ACh (a kompetitivní antagonisté) se váže  dusíkovou kladnou 
hlavičkou z boku na každou α-podjednotku,  a na sousední podjednotky karboxylovým 

52 



ocáskem.  Acetylcholinový receptor nikotinového typu (nAChR) má  u dospělých svalů 
vodivost 60 pS. Embryonální  a postdenervační acetylcholinové receptory nikotinového typu  
(nAChR) mají místo epsilon podjednotky podobnou podjednotku  gama, což vede k snížení 
vodivosti na 40 pS a k 2x delší  době otevření (obr. 9).  

Na tomto místě je nutné  připomenout i další typ blokády iontového kanálu - blokády  
otevřeného kanálu. Jde o vazbu na stěny otevřeného kanálu  buď vlastního agonisty ( 
acetylcholin [ACh], glutamát, GABA),  nebo antagonisty (atropin, někdy i kurare), nebo 
lokálními  anestetiky (prokain, novokain) či toxiny (batrachotoxin).  Protože k němu dochází 
na napěťově i chemicky řízených  iontových kanálech v okamžiku aktivace, otevření kanálu,  
nazývá se tento způsob inhibice také na činnosti závislý blok (use  dependent block). 

Cenným  nástrojem studia receptorů je  3H DDF,  (paradimethyl aminobenzene diazonium 
fluoroborate). Kompetititivní antagonista, zpočátku se naváže na Ach místa, často v oblasti 
cysteinů 192 a 193 αpodjednotky, které jsou absolutně nezbytné pro vazbu ACh. Lze ho  
fotoaktivovat, což vede k jeho kovalentní vazbě. Pak se podjednotka isoluje, označený 
segment se očistí a sekvenuje. Podobně lze využít např. značený chlorpromazin na vazbu 
uvnitř kanálu. 

 
  
 Acetylcholinové receptory nikotinového typu (nAChR) jsou na  subsynaptické membráně 
aranžovány do kompaktních klastrů  proti zónám výlevu ACh. Ke klastrování dochází za 
pomoci  krátkých peptidů jak svalového, tak nervového původu, tzv.  agrinů, které receptory 
imobilizují a propojují přes  ß-podjednotky.  
Velmi důležitou komponentou lipidového kruhu kolem AchR je zřejmě cholesterol. Nepůsobí 
zde přes snížení „fluidity“ membránové dvojvrstvy, ale přímo. V bezcholesterolových 
umělých membránách se kanál nAChR neotevírá a proto se předpokládá existence 
cholesterol-vážících míst na podjednotkách receptoru. Podobně i podjednotky Ca2+/Mg 
ATPázy a rhodopsin pro svou funkci vyžadují cholesterol.  
Závažným onemocněním je myasthenia gravis, kdy  jsou zřejmě degradovány 
acetylcholinové receptory  nikotinového typu (nAChR) nervosvalového spojení autoimunitně  
vznikajícími protilátkami v thymu. Kaskádu spouští myoidní (svalům  podobné) buňky v 
thymu, které vytvářejí acetylcholinové  receptory nikotinového typu (nAChR). Imunitní T-
buňky spolu  s periferními B-buňkami rozpoznávají acetylcholinové  receptory nikotinového 
typu (nAChR) jako cizí bílkovinu,  vytvořené protilátky se naváží na receptor, což je 
signálem  pro jeho internalizaci (vtažení do buňky) a degradaci. Přestože se počet 
acetylcholinových  receptorů nikotinového typu (nAChR) stále doplňuje s poločasem 
několika dní, receptorů celkově ubývá a přenos vzruchové aktivity z nervu na sval slábne. V 
klinice ale existuje určité procento pacientů, kteří mají myasthenické potíže, ale protilátky 
proti nAChR v jejich plasmě nalezeny nebyly. 
Nervový typ nAChRs  
Podobně jako svalové receproty, jde o pentamery. Základní a fyziologicky velmi významnou 
vlastností je to, že řada typů se otevírá pro Ca2+ ionty a některé se rychle Ca2+-závislým 
způsobem desensitizují. Nacházejí se jednak na postsynaptické membráně cholinergních 
synapsí, jejichž axony vedou z nepříliš četných a v podstatě difusních cholinergních jader, 
jako je n. basalis Meynerti a jednak na presynaptických nervových zakončeních, jak 
cholinergních, tak s jinými hlavními mediátory, jejichž výlev regulují. Jsou tvořeny jen 
dvěma skupinami podjednotek, α a β, které se navzájem dost odlišují. Váží nikotin, řada typů 
je blokována α-bungarotoxinem nebo   jinými toxiny, např. neosurugatoxinem. Mimo geny 
pro svalové podjednotky (označované někdy jako α1 a β1) je známo nejméně 11 genů pro 
nervové podjednotky z toho 9 pro α a 3 pro β. Nejčastější typ, který váže dobře nikotin, je 
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α4β2. Neváže ale ochotně α-bungarotoxin, na rozdíl od jiných. Jeden neuron může mít 
několik podtypů. V autonomních gangliích a v srdci je častý typ α3α5β4. Velmi dobře 
propustný pro vápník (víc než NMDA kanál a 10x víc než pro Na+) je typ složený jen z 5 
stejných podjednotek - α7. Vápník teče do buňky -na rozdíl od NMDA glutamátových 
receptorů - i při normálním a příp. hyperpolarizovaném klidovém potenciálu a je to hlavní 
cesta pro vápník při normálně polarizovaném neuronu. Postsynaptický význam nAChRs pro 
přenos impulsů v některých strukturách (Renshawovy interneurony v míše, eferentní synapse 
v kochleárních vláskových buňkách  aj.) ustupuje do pozadí před jejich úlohou při 
embryogenesi a při růstu dendritů a neuritů. Už u 2denního myšího zárodku se v oblasti 
budoucí nervové destičky nachází cholinacetyltransferása a v pre-myoblastických buňkách se 
vyskytují podjednotky nervového nAChR. Díky vysoké propustnosti pro Ca2+ se tyto 
receptory zřejmě účastní Ca2+-dependentní časné exprese genů. α7 receptor pomáhá při 
proliferaci neuronů a hledání cíle. Při kontaktu s druhou buňkou se kvantově a nekvantově 
vylučovaný Ach hromadí a váže se s α7 autoreceptory. Do růstového konu teče těmito 
cholinergními autoreceptory Ca2+, stabilizuje vznikající synapsi a zastavuje motilitu, růst 
konusu. Samozřejmě se aktivují všechny intracelulární procesy, závisející na Ca2+ jako 
druhém poslu, mj. I Ca2+-dependentní K+a Cl- . Také přežití motoneuronů se zlepšuje po 
blokádě nervových nAChRs pomocí kurare a α-bungarotoxinu. Autoreceptory pro Ach jsou i 
na jiných synapsích a mohou tvořit další cestu pro vstup Ca2+ do terminály a zvýšení výlevu 
GABA, NA, serotoninu, dopaminu a snad i glutamátu. 
Při senilní demenci a Azheimerově chorobě degenerují presynaptické cholinergní terminály a 
ubývá nAChRs v hipokampu a kortexu, ale ne mAChRs. Proto se používá m1 agonistů 
(oxotremorin), které ale navozují deprese. Nikotin a další agonisté působí down-regulaci 
(snížení počtu) mAChRs a up-regulaci nAChRs jak u experimentálních zvířat, tak u člověka 
(studie pomocí PET, positronové emisní tomografie). Krátkodobé podání nikotinu tedy 
zvyšuje nAChR a zlepšuje pozornost u dospělých i dětí. U kuřáků se snad oddaluje senilní 
demence, Alzheimer i parkinsonismus. U schizofreniků je také deficit nAChRs a podání 
nikotinu snižuje  sluchové halucinace. 

 
 

IONTOVÉ KANÁLY ŘÍZENÉ EXCITAČNÍMI AMINOKYSELINAMI  
Iontové kanály řízené excitačními aminokyselinami jsou  především na synapsích c.n.s. a na 
periferních synapsích  členovců tam, kde u obratlovců nacházíme Ach (nervosvalové 
spojení). V mozku savců je polovina všech synapsí glutamátergních, dalších asi 45 % je 
GABAa ergních a zbylých pět procent jsou ostatní typy. Přirozenými  neuropřenašeči na 
glutamátergních synapsích jsou zřejmě 

kyselina L-glutamová  a L-asparágová.  Jejich receptory dělíme podle farmakologických,  
funkčních a strukturálních odlišností na několik typů. 

a.Prvý  typ je selektivně aktivován umělou NMDA kyselinou (NMDA  receptory), 

b. Druhý je otevírán kainovou a quisqualovou  kyselinou (non-NMDA receptory). 
 Příprava nových agonistů  a antagonistů umožnila rozpoznat další typy glutamátových  
receptorů s různou funkcí v c.n.s. Tři z těchto receptorů se  pro Na a K+ ionty otevírají 
působením NMDA, kainátu  a quisqualátu rychle, a proto byly nazvány ionotropními.  
Připomeňme, že quisqualátový typ nejlépe otevírá derivát  kyseliny propionové (kyselina  
amino-3-hydroxy-5-methyl-oxazol-4-propionová), a proto se  dnes používá názvu AMPA 
receptor. Pro tyto 3 typy jsou  k dispozici též selektivní antagonisté. Zajímavým, zřejmě  
4. typem ionotropního kanálu je AP4 receptor (podle  1,2-amino-4-fosfonomáselné kyseliny), 
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který se nachází na  nervových zakončeních jako inhibiční autoreceptor. Pátý typ,  je vlastně 
také skupina ACPD receptorů,  se  otevírá trans-1-aminocyklopentan-1,3-di- karboxylovou 
kyselinou. Patří  mezi t.zv. metabotropní receptory, protože řídí  prostřednictvím G proteinů 
metabolismus druhých poslů,  především inositolfosfátů a Ca2+. K modulaci, většinou  
inhibičního typu, dochází pak fosforylací hydroxylových  skupin aminokyselin serinu, 
tyrosinu a threoninu fosfátem z ATP  (proteinkinázy).  Proteiny jsou defosforylovány 
fosfatázami. Byl nalezen i endogenní (přirozeně se vyskytující) ligand  jednoho z těchto 
metabotropních typů (mGluR3) - n-acetylaspartyl glutamát. 

 NMDA kanály se snáze otevírají v přítomnosti glycinu. Maximální  vodivost je 45 pS a 
trvání jednotlivých otevření několik ms.  Byly nalezeny i četné vodivostní podstavy. Dobře 
jimi procházejí Na

+
, K

+ a Ca2+, což znamená, že při  aktivaci probíhá nejen depolarizace, ale i 
vtok značného  množství Ca2+    (nese až 10 % proudu) se všemi metabolickými důsledky. 
Především  jde o Ca2+ a kalmodulin dependentní fosforylaci proteinů, a tedy i blízkých 
kanálů. Vstupující vápník také aktivuje NO syntázu, která katalyzuje tvorbu oxidu dusnatého 
z argininu. NO - jakožto 5 sec žijící volný radikál - může difundovat do presynaptické části 
synapse, tam aktivovat jiný enzym, cyklizující nukleotidy, rozpustnou guanylylcyklázu. 
Vznikající cGMP aktivuje cGMP-dependentní proteinkinázu, ta fosforyluje a aktivuje Ca2+ 
napětové kanály a tim ovlivňuje (facilituje) Ca2+ dependentní výlev kvant glutamátu. Tento 
proces je snad podkladem LTP- long term potenciace, dlouhodobého (až několik dní) zvýšení 
postsynaptických potenciálů, projevu paměti na buněčné úrovni. LTP může být ale i důsledek 
postupného zvýšení syntézy (uphill regulation) a nahromadění non-NMDA receptorů. 

Usměrňovací vlastnosti NMDA receptorů. Na rozdíl od non-NMDA typu, jsou při  
záporných (t.j. fyziologických) klidových membránových potenciálech  blokovány  Mg

2+ (též 
Co

2+
, Cd

2+
, Ni

2+ a alostericky Zn
2+ a H

+
), zřejmě  v důsledku vazby na elektrostatické náboje v 

ústí kanálů a glutamát je prakticky neotevírá. Tato inhibice Mg
2+ má  důležité fyziologické 

aspekty. Při normálních záporných  hodnotách klidového membránového potenciálu se kanál 
otevírá  (depolarizuje) velmi málo. Jestliže ale je postsynaptický neuron předem  depolarizován 
jinou aktivační synapsí nebo otevřením non-NMDA receptorů glutamátem, blokáda hořčíkem 
pomine a "NMDA" proudy se mohou při těchto méně negativních hodnotách membránového 
potenciálu zvyšovat, čímž se zvyšuje jednak možnost vzniku akčního potenciálu jednak 
plasticita díky vstupujícímu Ca2+.  Velmi významná je skutečnost, že minimálně stejně dobře, 
ne-li více jsou propustné pro Ca2+ některé mozkové (nervové) nAChRs v poslední době 
intensivně studované, konkrétně podtyp, tvořený identickými pěti α7 podjednotkami, s 
vysokou afinitou pro nikotin a blokovatelný α-bungarotoxinem (viz výše).  
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0br. 20. Účast NMDA receptorů v nervovém vývoji a synaptické  plasticitě. A - Model, který předpokládá 
několik  presynaptických vstupů kontaktujících 1 postsynaptickou buňku  ve vyvíjejícím se, příp. dospělém 
mozku. 2 z těchto vstupů  mají synchronní salvy akční potenciál, kdežto třetí pracuje  vzhledem k nim 
asynchronně. Synchronní aktivita dvou  presynaptických neuronů uvolňuje glutamát, který aktivuje  non-
NMDA receptory (neukázány), depolarizující membránu  a umožňující glutamátu aktivovat NMDA receptory s 
následným  Ca2+ influxem (vtokem do postsynaptické buňky). Zvýšení Ca2+  iniciuje tvorbu NO (nebo jiných 
retrográdních signálů)  a jejich difúzi do nervových zakončení. NO pravděpodobně  zvyšuje výlev 
neuropřenašeče v aktivních zakončeních  v dospělosti působením na guanylylcyklázu nebo  ADP-
ribosyltransferázu. Třetí neaktivní nervové zakončení  příliš svoji funkci nemění. B - Jestliže se děje  
předpokládané v A odehrávají v ontogenezi, může být výsledkem  postupná degenerace méně výkonného 
nervového zakončení,  zatímco ostatní jsou zachována a posílena. C - Jestliže se  děje odehrávají na maturované 
synapsi, výsledkem může být  facilitace (usnadnění činnosti) některých synapsí na úkor  jiných, tj. zvýšený 
výlev neuropřenašeče, větší inhibiční  postsynaptický potenciál (IPSP) a dlouhodobá potenciace  (LTP). 

 

 

Mezi non-NMDA receptory patří 

kainátové receptory (nízká vodivost několika pS, vysoká  frekvence otevření). Nemají Mg
2+ 

závislost a velmi pomalu se  desenzitizují. Proud je u otevřeného kanálu „dospělého“ typu 
nesen pouze Na

+ a K
+ (Cs

+
), dvojmocné  kationty ani neprocházejí, ani neblokují. Ale u 
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embryonálního typu je editováním RNA jedna aminokyselina zaměněna a tento non-NMDA 
kanál je také propustný pro Ca2+. 

Řada méně či více  specifických látek a toxinů ovlivňuje glutamátové receptory  nebo je 
blokuje, např. CNQX pro kainát, argiopiny z jedů  pavouků pro NMDA aj. Kompetitivním 
inhibitorem je  2-amino-5-phosphonovalerová kyselina (APV), otevřený kanál NMDA 
receptoru blokuje MK 801, glycinové místo NMDA receptoru je inhibováno 7-Cl-
kynuretovou kyselinou a nekompetitivně, na extracelulární straně, je NMDA receptor 
blokován zinkem. Nedávno se ukázalo, že i na čistě cholinergní nervosvalové ploténce jsou 
NMDA receptory podobného typu nako v nervové tkáni a není vyloučeno i vylučování 
glutamátu z motorického nervu a jeho působení přes svalovou NO syntázu. Trends in 
Pharmacological Sciences (TIPS) vydávají  každoročně v 1. čísle rozsáhlé tabulky 
nomenklatury kanálů  a receptorů a příslušných dosud objevených látek, které je  ovlivňují, 
včetně výrobních firem. 
  Analýza glutamátových receptorů rekombinantními DNA  přispívá ještě více k 
heterogenitě této skupiny. Bylo  zjištěno více než 6 cDNA kódujících asi 100 kD receptorové  
podjednotky, velmi podobné acetylcholinovým receptorům  nikotinového typu (nAChR), i 
když podstatně hmotnější. Čtyři  vytvářejí kanál citlivý na kyselinu  α-amino-3-hydroxy-5-
methyl-oxazol-4-propionovou, další z nich je typ kainátový. Glutamátové receptory jsou ve 
středu zájmu,  neboť jejich poruchy provázejí řadu patologických stavů  c.n.s., jako je 
epilepsie a možná i Alzheimerova presenilní  demence, i když v druhém případě jsou 
primárně postiženy  cholinergní zakončení v kůře, která vycházejí  z subkortikálních oblastí 
(neurony Meinertova bazálního  jádra). 

 GABAA a glycinové receptory (GLYR) jsou chemicky řízené Cl  kanály na inhibičních 
synapsích c.n.s. (GLYR na motoneuronech  míchy, GABAA na primárních aferentních 
vláknech a vyšších  etážích). Oba kanály jsou různé komplexy, ale oba mají  4 vodivostní 
stavy (GABA 46, 30, 20, 12 pS a GLYR 44, 30,  20, 12 pS). Podobně jako acetylcholinové 
receptory  nikotinového typu (nAChR) jsou oba iontové kanály zřejmě  pentamery s 2-
4 různými podjednotkami. GLYR má 2 řetězce,  propojené zespodu třetím proteinem. Pouze 
jeden ale váže  glycin a antagonistu strychnin. Průměr póru GLYR je 0,52 nm  a GABA 

0,56 nm. Relativní propustnost pro anorganické anionty  je velmi podobná. F- pórem 
neprocházejí. Silným agonistou  GABAA je muscimol a kompetitivním antagonistou křeče  
vyvolávající bikukulin. GABAA pór je přímo  blokován pikrotoxinem. Existuje několik 
GABAAR, složených teoreticky z 6 variant α podjednotky, 4 variant β, 4 variant γ, 1-2 
variant δ a snad jedné ε. Ale 60 % všech GABAAR je složeno z α1β2γ2 podjednotek. Jeden 
podtyp se aktivuje baklofenem a blokuje bikukulinem.  Jiný je sice aktivován baklofenem, ale 
není blokován  bikukulinem. Psychogenní důsledky GABAy jsou minimální, protože jak 
GABA tak její prekursor glutamát se přímou difusí přes HHB nedostanou, neboť jsou 
ionisovány a hydrofilní. Ale agonisté a antagonisté ano.  Zpětné vychytávání GABAy  je 
blokováno tiagabinem, také agonisté valproát a muscimol z Amanita muscarina mají 
psychotropní účinky a mají i potenciálně epileptogenní účinky. Benzodiazepiny (diazepam 
aj.) a barbituráty zvyšují účinnost  GABA zvýšením frekvence otevírání kanálů v prvém a 
prodloužením doby  otevření v druhém případě. Recepční místa pro GABA  a antagonisty 
jsou na β(???)-podjednotkách a pro benzodiazepiny  na α-podjednotkách. Benzodiazepiny, 
které se používají jako anxiolytika a hypnotika, se váží promiskuitně na různé α podjednotky 
a vytváří se návyk. Nové hypnotikum zolpidem se váže specificky na α1 podjednotku a není 
návykové. Je zajímavé, že knockoutované myši bez γ2 podjednotky jeví příznaky úzkosti. 
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GABAB je spřažen s druhými  intracelulárními posly. Agonisté mají positivní účinek na 
učení a paměť, snad nastavením nižšího stupně psychické vzrušivosti. 
KAPSAICINOVÝ RECEPTOR A BOLEST 
Bolest je vyvolána, když jsou periferní zakončení několika skupin sensorických neuronů 
podrážděna potenciálně poškozujícími podněty (noxami) chemickými, mechanickými nebo 
tepelnými. Tyto neurony se nazývají nocicepční a přenášejí informaci týkající se tkáňového 
poškození do bolest vyhodnocujících center v míše a mozku. Jednou z charakteristik některých 
nociceptorů je  jejich citlivost ke kapsaicinu, což je přírodní látka v chili pepři a peprmintkách, 
dávající tomuto koření palčivou chuť. U savců vede vystavení nocicepčních zakončení působení 
lipofilní molekuly kapsaicinu zpočátku k aktivaci těchto neuronů, spojenou s pocitem bolesti a k 
vylučování lokálních mediátorů zánětu. Později dochází k desensitizaci, znecitlivění nejen na 
kapsaicin, ale i na další noxy, čehož se využívá paradoxně k potlačení chronických bolestí např. 
při diabetických neuropatiích, virózách nebo revmatické arthritidě. Tato desensitizace po 
kapsaicinu může být reversibilní, ale dlouhodobé vystavení vede ke smrti nociceptorů a jejich 
periferních zakončení. Není zcela jasné, jak funguje capsaicinový receptor (CR), což je zřejmě 
kationtový membránový kanál. Byl syntetizován kompetitiovní antagonista, capsazepin a nalezen 
další přírodní agonista v pryšcích Euphorbia resiniferatoxin, napodobující účinek kapsaicinu v nM 
koncentracích. Toho se využilo pro vysokoafinní radioligandové zobrazení CR na nociceptorech.  
Sensorické vjemy jsou pod centrální kontrolou. Např. cerebellum má  úlohu při posouzení 
smyslových vjemů, resp.předvídání jejich motorických důsledků. Když se člověk snaží polechtat 
sám sebe, mozeček tento vjem očekává a potlačí ho.Totéž platí o bolesti. Fyziologický význam 
takovéto regulace je jasný – vlastní sensorické vjemy jsou potlačeny, aby se uplatnila vnímavost 
k podnětům z vnějšího prostředí. 

Iontové kanály řízené mechanicky 
Ve smyslové fyziologii velmi významná skupina těchto mechanosensitivních kanálů  
zprostředkovává  takové vjemy jako je hmat, sluch, polohu a rovnováhu, stejně jako 
proprioceptivní signalizaci v baroreceptorech a objemových receptorech, řídících 
prostřednictvím mozkových center aktivitu sympatiku a sekreci různých hormonů pro 
regulaci krevního tlaku a iontové rovnováhy krevních tekutin.  

  Mechanická  percepce v sensorických neuronech je spojena se vznikem receptorového 
potenciálu  a jeho časový průběh a amplituda určují frekvenci a charakter aferentních 
vzruchů.  Proces, při kterém je fyzikální podnět přeměněn na iontový proud a receptorový 
potenciál se nazývá mechanotransdukce . Zavedením terčíkového zámku byla objevena nová 
skupina  iontových kanálů, vybavených pro tento úkol. Nazýváme je mechanosensitivní 
kanály.  

 Roku 1984 Guharay a Sachs popsali u embryonálních svalových buněk kationtové kanály, 
jejichž pravděpodobnost otevření se zvyšovala při aplikaci sání dovnitř snímací pipety.  Snímání 
takovýchto kanálů ze smyslových buněk je ale mnohem obtížnější, protože membrány odpovědné 
za mechanotransdukci jsou obvykle zanořeny nebo obklopeny složitými buněčnými strukturami, 
buď specializovanými pro zachycení a přenos fyzikální energie, nebo citlivou membránu chránící 
(např. Pacciniho tělíska). Natažení buněčné membrány přímo mechanicky otevírá iontový kanál 
pomocí molekulárních strun napojených na cytoskeleton. Například při vychýlení "vlásků" 
specifických receptorů vestibulárního aparátu dojde k otevření mechanicky řízených iontových 
kanálů pro kalium, což vede ke změně membránového potenciálu. Mechanické spojení mezi 
kanálem a membránou je zprostředkováno mikrofilamentem tj. "strunou", která otevírá iontový 
kanál tehdy, je-li membrána napnuta. Tyto kanály jsou inhibovány prvkem gadoliniem. 
 Mohou plyny procházet biologickými membránami pomocí kanálu? Před více než deseti lety 
byl učiněn významný objev, týkající se vzniku a působení oxidu dusnatého na životní 
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procesy. Tento krátce žijící volný radikál rozšiřuje cévní řečiště, účastní se zřejmě činnosti 
naší paměti a spouští tzv. fosforylační kaskády, které mění činnost desítek a možná stovek 
buněčných a tkáňových enzymů a jiných bílkovin. Jeho zvláštností  – oproti jiným biologicky 
aktivním látkám (neuropřenašeče, hormony a růstové faktory) je to, že – podobně jako řada 
jiných plynů, může procházet z jedné buňky do druhé a ovlivňovat okolní tkáně. Dosud se 
běžně biologové domnívali, že různé plyny, včetně oxidu dusnatého mohou procházet přes 
buněčné obaly membrány volnou difusí. Víme že ionty, jako je draslík, sodík, vápník nebo 
chlorid, procházejí membránami pomocí zvláštních bílkovinných uzavíratelných trubiček. 
Tyto iontové kanály jsou otvírány nebo zavírány buď elektrickým napětím, chemickými 
látkami anebo mechanicky při vnímání zvuku, tlaku nebo jiných fyzikálních podnětů. Jsou i 
známy i kanály pro vodu, tzv. akvaporiny. Dosud existovalo dogma, že pro plyny, které buď 
v těle vznikají nebo jsou vdechovány nejsou žádné kanály zapotřebí. Angličtí vědci ze 
Shefieldské univerzity prokázali zřejmě poprvé, že propustnost buněčných membrán pro 
plyny může být zvýšena přítomností specifických plynných kanálů. Pro studii si vybrali 
izolované žaludeční žlázky, které pracují ve velmi drastických podmínkách, při velmi vysoké 
kyselosti (pH až 0,7) a musí se bránit působení silných rozkladných enzymů, především 
proteázy pepsinu. Samy tyto žlázky se účastní na vytváření takto drastického prostředí a proto 
se musí chránit proti zničení. Výstelka těchto žlázek obsahuje endotelové buňky, jejichž horní 
(apikální) část membrány je chrání proti kyselému prostředí  a není propustná pro oxid 
uhličitý, který vzniká v buňkách a mohl by kyselé prostředí kolem buněk neutralizovat. To 
bylo prokázáno nade vší pochybnost a znamenalo to, že v jiných případech, kde oxid uhličitý 
membránou prochází, mohou být přítomny zvláštní kanály. Cooper a Boron se tedy rozhodli 
studovat propustnost k oxidu uhličitému na nezralých žabích vajíčkách oocytech drápatky 
rodu Xenopus, které se dají snadno geneticky modifikovat. Jako měřítko průchodnosti 
membrány zvolili zvýšení kyselosti uvnitř vaječných buněk, které roste po přidání slabé 
kyseliny uhličité do prostředí. Nejprve sledovali, zda některé známé kanály mohou zvyšovat 
nebo snižovat kyselost v buňkách, což je míra vstupu oxidu uhličitého. Ukázalo se, že když 
geneticky přinutili oocyty produkovat akvaporin 1,  propustnost nejenom pro vodu, ale i pro 
oxid uhličitý se mimořádně zvýšila, což ve svém důsledku sice vedlo k prasknutí a zničení 
buněk, ale současně to demonstrovalo, jak fyziologicky důležité tyto kanály mohou být. 
Molekulární genetika umožnila  Cooperovi a jeho spolupracovníkům pozměnit 
aminokyselinové složení akvaporinu 1 tak, aby byla odstraněna buď propustnost pro vodu 
nebo oxid uhličitý. Jedna z tzv. bodových mutací, záměna cysteinu  v pořadí 189 serinem 
učinila tento kanál nepropustným pro vodu, ale byl stále schopný propouštět oxid uhličitý. 
Tento pokus pomohl odstranit logickou námitku proti specifičnosti tohoto kanálu, která zněla 
asi takto: není divu, že přes vodní sloupeček procházející akvaporinovým kanálem může 
vcházet i oxid uhličitý, který je ve vodě rozpustný. Není tomu tak, protože i kanál, který je 
uzavřen pro vodu může stále propouštět oxid uhličitý. Toto může být zajímavé, ale pro nás 
jako běžné pohlcovače kyslíku a vypouštěče oxidu uhličitého možná ne příliš důležité. Omyl. 
Naše červené krvinky, které přenášejí jak kyslík ke tkáním tak vynášejí oxid uhličitý do plic 
jsou již z tohoto hlediska mnohem zajímavější. Angličtí vědci tedy studovali přenos vody a 
oxidu uhličitého v lidských erytrocytech. U nich je možné zcela inhibovat tzv. uhličitanové 
transportéry pomocí derivátů stilbenu označovaného jako DIDS. Ukázalo se, že přidáním 
tohoto inhibitoru také odstraňuje z 90% průchodnost membrány červených krvinek pro oxid 
uhličitý. Zasažen byl zřejmě opět kanál pro vodu akvaporin 1. A tak zřejmě značná část oxidu 
uhličitého prochází membránou našich červených krvinek právě tímto kanálem. O tom, jak se 
bílkovinné membránové kanály účastní přesunů jiných biologicky významných plynů, třeba 
právě dnes velmi populárního oxidu dusnatého ještě mnoho nevíme.  

Je pozoruhodné, že podobné iontové kanály pro plyny byly nalezeny i v membránách 
bakterií, které pohlcují vzdušný dusík v kořenových hlízách luštěnin. Tam je problém, aby se 
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do těchto bakterií nedostal vzdušný kyslík, který by blokoval enzym nitrogenázu, která je pro 
fixaci dusíku nezbytná. Jinými slovy membrána těchto bakterií nemůže být volně propustná 
pro všechny plyny ba naopak není propustná pro žádné. Dusík a amoniak zřejmě procházejí 
přes membránu opět kanály, které mají všechny rysy vodného kanálu nazývaného nodulin 26 
a který může také být experimentálně inhibován. 
A tak minimálně dva z životně důležitých, přenos plynu v červených krvinkách a fixace 
vzdušného kyslíku pro  nejsou jenom jednoduchými fyzikálními procesy, ale pečlivě 
vyladěnými membránovými systémy o jejich evoluci, pakliže nějaká vůbec byla,  nic nevíme. 

Iontové kanály regulované G-proteiny  
Regulace přímá, bez  druhých poslů typu Ca2+ a IP3      Jde o středně rychlé odpovědi  
některých Ca2+ a K+ kanálů v srdci a hladké svalovině. 

Regulace  nepřímá, přes G-proteiny, cAMP, Ca2+, IP3 a proteinkinázy. Jde o β-adrenergní 
receptory, pomalé odpověďi zprostředkované fosforylací a defosforylací  proteinů. 

Další receptory membránové signalizace 

Mimo dvou hlavních funkčních typů membránových receptorů, t.. ionotropních a 
metabotropních ,se v nervovém systému vyskytují tři skupiny receptorů, které nejsou 
specifické jen pro vzrušivé tkáně: 1. Receptory, přenášející své ligandy přes memránu, např. 
transferiny, 2. Receptory vykazující svou vlastní (endogenní) tyrozinkinázovou aktivitu 
(samy sebe fosforylují na TYR zbytcích, patří sem insulinový receptor, který má pouze 
jediný membránový průnikreceptory pro celou řadu růstových faktorů  aj) a 3. Skupina 
proteinů, které v okamžiku reakce s ligandem samy vykazují autoproteolytickou aktivitu. Zde 
se jimi zabývat nebudeme.  

Noradrenalin a jeho receptory (adrenoreceptory). 
Jako neuropřenašeč funguje pouze NA, adrenalin maximálně jako modulátor, v některých 
strukturách (dřeň nadledvin) se vylučuje společně s NA. 

NA vzniká podobně jako další biologicky aktivní katecholaminy v kaskádě tyrozin-
tyrozinhydroxyláza- DOPA-dekarboxyláza- dopamin- dopamin β hydroxyláza-noradrenalin-
fenylethanolamin-N-metyltransferáza- adrenalin. 

 Jde o receptory pro adrenalin a noradrenalin (syn. norepinefrin). Přestože je adrenoreceptorů 
v nervové tkáni a mozku méně než receptorů pro glutamát nebo GABA, mají významnou 
úlohu v psychických a emočních procesech a nelze nepřipomenout jejich zásadní roli ve 
vasomotorice a srdeční činnosti.  Dělí se na dva podtypy, α a β. Ty opět klasifikujeme na α1 
a α2 nebo β1 a β2. Do synaptické štěrbiny vyloučený NA působí jednak na postsynaptické 
receptory, jednak na presynaptické α1. které výlev inhibují (negativní zpětná vazba). Při 
depresích je méně NA a serotoninu. NA ovlivňuje i vylučování serotoninu. 

Všechny adrenoreceptory jsou typické receptory metabotropní, t.j. nejsou přímo spojeny s 
iontovými kanály, reagují pomaleji než v milisekundách a jsou součástí systému „první posel 
- receptor-G protein-efektor-druhý posel-modulace čehosi, především fosforylací 
aminokyselinových zbytků, serinu, threoninu nebo tyrosinu “. 

Připomeňme, že  mimo Go aktivující fosfolipázu C jsou hlavními typy Gpr: následující 
proteiny: 

 - Gs, jejichž α podjednotky  (Gsα) stimulují cyklázy (Gsα  je trvale aktivována  cholerovým 
toxinem a nehydrolyzovatelnými deriváty GTP [GγTP], čímž se zvyšuje množství cyklických 
nukleotidů). 
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 - Gi inhibující cyklázy ( vazbu receptoru na Gi lze trvale inhibovat pertussis toxinem 
černého kašle a analog GTP, což vede k inhibici inhibice cykláz, což opět zvyšuje cAMP, viz 
dále). Některé G proteiny přímo, bez druhých poslů, reagují a mění  činnost iontových kanálů 
v důsledku hormonální nebo neuropřenašečové aktivace receptorů. Na velkých neuronech 
mořského měkkýše Aplysia bylo ukázáno, že draslíkové kanály zvyšují svou vodivost při 
injekci Giα bez účasti druhých poslů, cykláz či  proteinkináz. Podobně anginotensin II v 
buňkách kůry nadledvin stimuluje vtok Ca2+, a tato stimulace vápníkových kanálů  je přímým 
důsledkem jejich interakce s G proteiny, zřejmě typu Gi, protože jev lze blokovat předběžnou  
inkubací s pertussis toxinem. V buňkách hypofýzy je naproti tomu aktivita napěťově 
citlivých Ca2+ kanálů přímým působením G proteinů snížena. 

Pertussis toxin a analogy GDP, bránící aktivaci  Gpr  blokují působení hormonů a gangliích 
zadních míšních kořenů a hybridních buněk neuroblastomů a gliomů, kdežto trvalá aktivace 
Gpr nehydrolyzovatelnými deriváty GTP restaurují citlivost k hormonům. Lze spekulovat, že 
inhibice Ca2+ kanálů  v neuronech savců pomocí přímého působení Gpr může být 
molekulárním mechanismem změn Ca2+ dependentního výlevu neuropřenašeče při 
zpětnovazebné aktivaci autoreceptorů na nervových zakončeních. 

Receptorové bílkoviny všech čtyř podtypů adrenoreceptorů, označované někdy jako vlastní 
R-protein,  mají podobnou architekturu. Jsou to zhruba 60-80 kD proteinové řetězece, 
prostupující membránu sedmi smyčkami ve tvaru serpentiny, proto též serpentinové 
receptory, každá z  20-25 hydrofobních aminokyselin, které mají C-konec vně a N konec 
uvnitř. N konec polypeptidu  je obvykle glykosylován  a na C konci bývají serinové a 
threoninové zbytky s OH skupinou, přístupnou fosforylaci a tím i funkční modifikaci. R-
proteiny mají různou afinitu k různým G proteinům. α2 reaguje s takovým Gs,který aktivuje 
(stimuluje) adenylylcyklázu a zvyšuje hladinu cAMP a tím i aktivitu proteinkináz, kdežto β1 
a β2 aktivují Gi proteiny,které cyklázu inhibují a tím snižují intacelulární hladinu cAMP a 
stupeň fosforylace cílových proteinů.    

Pro všechny čtyři podtypy je charakteristická postsynaptická lokalizace, pro α2 a  β2 také 
lokalizace presynaptická (patří mezi t.zv autoreceptory nervových zakončení modulujících 
výlev neuropřenašeče). 

α1 receptory jsou spojeny s přes G protein typu Go s fosfolipázou C 
(fosfatidylinositolfosfodiesteráza), která jsa aktivována, v buněčné membráně štěpí 
fosfoinositol na diacylglycerol (DG) a inositoltrifosfát (IP3). Oba tyto druzí poslové uvolňují 
Ca2+ z intracelulárních zásob, především z retikula a mitochondrií, Ca2+ pak nasledně aktivuje 
Ca2+ dependentní procesy, např. některé proteinkinázy. 
Jejich R-protein vnímá jako agonistu také např. fenylnefrin 

α2 , β1 a β2 adrenoreceptory jsou spojeny  -opět přes G proteiny- s adenylylcyklázami, 
generujícími z ATP cAMP, které následně aktivuje proteinkinásy, ale jiného typu, než jsou 
ty, uváděné v činnost přes α1 adrenoreceptory. α2  je inhibován známým yohimbinem, 
zlepšujícím také erekci inhibicí těchto receptorů ve stěně vén v corpora cavernosa, ale 
především neurogenně přes c.n.s. β1 agonista, imitující činnost noradrenalinu je isoproterenol 
a β1,2 antagonista je propranolol. G proteiny, spojené s α2 receptorem mají charakter 
stimulační (Gsα), aktivují adenylylcyklázu a tím zvyšují cAMP a stimulaci proteinkináz. 
Naproti tomu inhibičně působí G proteiny, spojené s β1 a β2 receptory. Jejich α podjednotky 
jsou typu Gi , tj. snižují aktivitu adenylylcyklázy, hladinu cAMP - aktivace proteinkináz klesá  
a fosforylace proteinů také. 

„Výběr“ příslušných G proteinů provádějí serpetinové  receptory pomocí svých 
intracelulárních smyček, které jsou nositeli specificity. 
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Prakticky jakákoliv změna funkce adrenoreceptorů je provázena aktivací systému 
vnitrobuněčných druhých poslů, které jsou schopny selektivně předávat vnější signál do 
cytoplasmy a přes třetí posly i do genetického aparátu buňky (příklad viz dále). 
Adenosinové receptory, patří obecně mezi purinergní receptory, jejich význam je značný při 
regulaci tonu hladké svaloviny a mnoha dalších systémů. Přirozená vasodilatans jako např. 
česnek obsahují adenosin.  
A nyní kousek anglicky. Purinergic receptors are present throughout the nervous system 
including the neuromuscular junction (Ralevic & Burnstock, 1998). They are activated by 
binding of extracellular ATP and either control ligand-gated non-selective cation channels 
(P2X) or are G-protein coupled (P2Y).  The ATP degradation product, adenosine, operates 
via presynaptic P1 metabotropic receptors only. The original idea that ATP reduces quantal 
transmitter release at the neuromuscular synapse exclusively through its degradation to the 
presynaptically active  adenosine has been substantially modified by  the finding that ATP 
inhibits acetylcholine release directly through its own presynaptic receptors (Giniatullin & 
Sokolova, 1998).  
Jak jsme se purinergními receptory zabývali, naznačí následující souhrn z publikované práce: We found (Galkin 
et al. 2001) that after anticholinesterase treatment, the postsynaptic membrane of the neuromuscular synapse is 
depolarized due to nonquantal release of acetylcholine (ACh) from the motor nerve ending. This can be 
demonstrated by the hyperpolarization produced by the application of curare (H-effect). Application of 1x10-5 M 
ATP decreased the magnitude of the H-effect significantly from 5 mV to 1.5 mV.  The membrane input 
resistance and the ACh sensitivity were unchanged after ATP application, and so changes in these cannot 
explain the ATP effect. The original idea that ATP reduces nonquantal transmitter release exclusively through 
its degradation to adenosine which is active presynaptically had to be modified because it was found that 
adenosine alone was without effect on the nonquantal release.  ATP and adenosine both depressed the frequency 
of spontaneous quantal miniature endplate potentials, to 56% and 43%, without any effect on their amplitudes. 
The H-effect was eliminated completely by concomitant application of ATP and the protein kinase A inhibitor 
Rp-cAMP or by ATP and the guanylyl cyclase inhibitor 1H-[1,2,4]oxidiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one. Suramin, 
a wide spectrum ATP-antagonist, enhanced the H-effect to 8.6 mV and prevented the inhibitory effect of ATP as 
did staurosporine, an inhibitor of protein kinase C.  ATP thus suppresses the nonquantal release via a direct 
action on presynaptic metabotropic P2 receptors coupled to protein kinase C, while adenosine exerts its action 
mainly by affecting the mechanisms underlying quantal release.  These data, together with earlier evidence for 
the participation of the guanylyl cyclase cascade, show that nonquantal release of ACh can be modulated by 
several distinct regulatory pathways, in particular, by endogenous substances which may or may not be present 
in the synaptic cleft at rest or during activity.  

Dopamin a jeho receptory. 
Těla dopaminergních (DA) neuronů se nacházejí  ve středním mozku (substancia nigra, 
nigrostriatální systém, čtyři základní dráhy), čichových lalocích, hypothalamu a v 
periventrikulární oblasti medula oblongata. Dopaminergní trakty spojují substantia nigra s 
neostriatem, ventrální pokrišku s limbickým systémem   a korou předního mozku, tvoří 
tubero - infundibulární systém (n.arcuatus hypotalamu a čtverohrbolí). Jsou spojeny se 
stereotypními reakcemi. Dopamin je neuropřenašečem v amakrinních buňkách sítnice a u 
mnoha bezobratlých. U bezobratlých se vyskytuje podobná neuropřenašečová látka, 
oktopamin, která je u obratlovců pokládána za „false transmitter“. Dopaminergní neurony 
mají regulační význam tam, kam se projikují. Jeden DA neuron má až půl milionu synapsí 
(!). DA systém je nárazník, pojítko mezi prostředím a specifickým souborem asociativních 
oblastí, nejvyšší kontrola stability vnitřního prostředí. U schizofreniků je snížen DA tonus, 
pokles pracovní paměti (narušení plánování, snížená zpracovatelnost relevantních informací) 
i paměti asociativní (nezaostřená výbavnost, asociativní rozvolněnost, porucha formálního 
myšlení a logiky)  

Dopaminové receptory jsou metabotropní, spojené s Gproteiny a  adenylylcyklázou. 
Pokroku ve struktuře a funkci bylo dosaženo po zavedení specifických antagonistů, derivátů 
fenothiazinanu (chlorpromazinu, perfenazinu), haloperidolu, spiroperidolu, apomorfinu a j. 
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Radioligandové studie s těmito látkami demonstrovaly heterogenitu d.r. v mozku. Funkčně 
byly nalezeny 4 hlavní skupiny D receptorů, jejichž klasifikace je založena na vazbě s 
agonisty a antagonisty a na molekulárně chemické analýze jejich molekul. D1 a D2 receptory  
v mozku převažují. D1 aktivují adenylylcyklázu přes Gs a jsou inhibovány vyššími 
koncentracemi  (µM) neuroleptik haloperidolu a spinerololu, D2 inhibují adenylylcyklázu 
přes Gi a jsou blokovány nanomolárními koncentracemi neuroleptik. Dávivý účinek 
apomorfinu lze vysvětlit působením na D2 a nevyrovnané zvýšení aktivity D2 receptorů 
zřejmě vede k schizofrenickému syndromu . Otáčení krys napravo či nalevo je 
zprostředkováno D1 aD2 typy dopaminových neuronů a  poruchy podobných stereotypních 
reakcí v komplikovanější formě jsou spojeny s Parkinsonovou nemocí.Na chromosomu 11 je 
lokus pro D2, skládá se z 8 kódujících intronů a regulační nekódující sekvence. Tu lze 
endonukleázou rozštěpit a oddělit různé úseky, alely. U normální osobnosti  

  Serotonin a jeho receptory 
Serotonin (5 hydroxytryptofan) vzniká z aminokyseliny tryptofanu, dodávaného v potravě (u 
citlivých osob -snad s nedostatkem 5HT2 receptorů- vyvolává nadbytek sýra depresivní stavy, 
asi aktivací 5HT1 receptorů). Stejně jako katecholaminy, 5HT vzniká mimo sekreční váčky či 
granula a je transportován do nich  vysokoaffinním transportérem. Po uvolnění do synaptické 
štěrbiny a reakci s receptory je odstraňován buď zpětným vychytáváním do zakončení nebo 
deaminací (MAO). Serotoninergní systémy  a neurony jsou důležité pro psychickou pohodu, 
pohybovou aktivitu, potravní chování, spánek, termoregulaci a řízení 
neuroendokrinologických pochodů. V medula oblongata  a pons jsou sg. neurony, vedoucí 
axony do míchy a kmene, Sg. jádra v rostrální části pontu vysílají axony do částí limbického 
systému,k basálním gangliům a kůře předního mozku. Serotonin je i v  hypothalamu, 
substantia nigra a míše. I u bezobratlých hojně zastoupen. 

Deficit serotoninu se projevuje sníženou kontrolou impulsivity, hostilitou navenek (agrese, 
nutkavé stavy,kriminální chování, popravení psychopaté na el. křesle mají nízkou hladinu 
5HT v mozku) i proti sobě (úzkost, panika, suicidální pokusy, přehnané stresové reakce s 
vysokým uvolňováním  CRH-kortikoliberinu, zvýšením MAO a depresemi v důsledku větší 
degradace 5HT a NA). Ale někdy i kompensační chování - workholing, gambling, 
narkomanie. Pozor na náhlé snížení cholesterolu (prekursoru to kortikosteroidů), což  
psychicky vede k agresím a nutkavým stavům. 

K deficitu 5HT může dojít při nedostatku tryptofanu v potravě, málo tryptofan hydroxylázy 
(knockout myši), snížený přestup přes BBB(je pro něj třeba symport s glukózou), 
zpětnovazebně snížená syntéza při nahromadění v synaptické štěrbině, zvýšená „spotřeba“ při 
stresu, podání resrpinu, alkohol, který zvýší sice ruchle hladinu 5HT, ale pak rychlé 
odbourávání, chronický pokles vede k depresi u 50% alkoholiků a to nejen v kocovině.  

5HT zapojen do kaskády stresu: ohrožení-strach-adaptivní reakce -zvýšení 5HT, vedoucí k 
inhibici spánku, příjmu potravy. Chronický stres navodí analgesii přes ACTH a endorfiny, ale 
možná i depresi snížením 5HT, který je odbouráván zvýšenou aktivitou MAO 
(monoaminooxidázy). To je podstatou tzv. serotoninové-kotrikosteroidové stresové teorie. 
Ta vychází z klíčové úlohy kortikoliberinu (CRH – corticotropin releasing hormone), který 
spouští celou řadu paralelních dějů, nejen osu hypofýza-kůra nadledvin a jehož tvorba ( 
v hypotalamu -paraventrikulární jádro, locus coeruleus) je stimulována ACh a 5HT  a 
inhibována NA. Např. inhibitor CRH, tzv. alfa helikální ovčí CRH, působí silně anxiolyticky. 
Kortikoidy, jak se soudí, mohou působit jednak přímo na iontové kanály a také přes G-
proteiny. Významné je jejich působení na třetí posly, tj.  přímo na genom přes 
glucokorticoides-responsing elements na  DNA (CREB) a vedou k expresi regulačních 
proteinů, zcela jistě růstových faktorů NGF (nerve growth factor) a BDGF (brain-derived 
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growth factor). Deprese tak může být zvládnutelná i remodelací synapsí, nervovým 
sproutingem nebo snad snížením apoptózy. CRH má v mozku receptory CRH1 a CRHα.. 
Afektivní stavy lze snížit blokádou CRHα receptorů. Dalčí regulační krok spočívá v tom, že 
kortikoidy v mozku jsou samy regulovány. Chronické zvýšení kortikoidů (stres) vede 
k degeneraci některých oblastí v hippokampu. Thianepin brání degenerujícímu vlivu 
kortikoidů na mozek.   

Jedním z regulačních proteinůje zřejmě i 5HT-modulin, tetrapeptid, který inhibuje inhibici 
receptorů na uvolňování 5HT. Protilátky proti 5HT-modulinu  zvyšují aktivitu zvířat do 
otevřeného pole (nebojí se v tomto behaviorálním test úzkosti). Při stresu se nastartuje 
pomocí kortikoidů  produkce 5HT-modulinu, ten blokuje  blokádu výlevu 5HT přes inhibiční 
CA3 pyramidové neurony, 5HT stoupá a klesá úzkost a deprese, což je pro stresové situace 
typické. Ale výrazný či dlouhý stres a delší působení kortikosteroidů může v mozku vést ke 
vzniku katecholsteroidů z těchto steroidů (dvě OH skupiny na steroidním jádře), které jsou 
substrátem pro MAO. Zpočátku se MAO zabývá odstraněním těchto katecholsteroidů a 
nestačí štěpit 5HT a jiné katecholaminy. Není deprese a úzkost, je boj či útěk.  Množství  
MAO ale roste (indukce substrátem) a po skončení stresové situace, kdy klesne produkce 
kortikoidů a katecholsteroidů, vrhne se MAO na 5HT  aj. a pokles vede k depresivním 
pocitům. Tak lze vysvětlit známou depresi z odbřemenění (např. po náročné zkoušce, což je 
stres, se večer nedostaví euforie, ale pocit marnosti, či přímo deprese. Saháme po alkoholu 
aj.). Antidepresiva pak nejen mohou snižovat zpětné vychytávání 5HT aj. ale snad i ko-
okupovat různé receptory, řetězit se s nimi, nebo je inhibovat. Deprese je ale nejčastěji 
vyzvána neovlivnitelnými situacemi (ztráta partnera vč. rozvodu, ztráta zaměstnání apod). 
V těchto případech jde o stav, zvaný naučená (vnucená) bezmocnost. 

Situace s depresemi je složitá a komplikuje ji i skutečnost, že nocicepčně působící a od 40.  
let známý dekapeptid substance-P (látka P) se také váže na glutamátové receptor-kanál 
komplexy. MK 869 blokuje vokalizaci morčátek bez matky. 

Nejen dědičnost, ale především týrání dětí, citová deprivace a rodinné stresy remodelují 
mozek k neadekvátním reakcím, depresím, ale i agesivitě a násilí.   

Ještě dvě definice stresu: Stres je každá změna, která narušuje rovnováhu organismu (Hans 
Selye). Stres je stav, při kterém se u zdravého člověka nebo zvířete zvyšuje vyplavování 
ACTH (Ganongova učebnice lékařské fyziologie). Stres tedy není zvýšení ACTH při 
Cushingově syndromu či jiných adenomech nadledvin.  

5HT receptory (zatím známo 15 podtypů) jsou podobné adrenoreceptorům a 
dopaminu, jsou metabotropního typu se sedmi transmembránovýni průniky, lokalisované jak 
v c.n.s. tak  v periferii. Je několik podtypů. 5HT1 je spojen s Gs  adenylyl cyklázou a 
zvýšením cAMP. Typický postsynaptický je 5HT2 spojený přes Go a fosfolipázu C s 
inositolovýou kaskádou. Na tento typ působí excitačně amid kyseliny lysergové, LSD 
(halucinace) a antagonisté spiperon a cetanserin. 

Aktivace 5HT2 spouští kaskádu vedoucí k ortodoxálnímu spánku. Zdá se, že deficit 5HT2 
vede k převaze 5HT1 a výskytu depresí, a jejich aktivace k anxietickým stavům a 
halucinacím. Těžké migrény se dávají do souvislostí s disbalancí serotoninergního systému. 
Moderní antidepresiva, zvyšující extracelulární hladinu především serotoninu, ale též 
katecholaminů, zlepšují deprese, zřejmě prodloužením jejich účinku na metabotropní 
receptory a zvýšení cAMP a následujícími fosforylacemi.  Sem patří populární fluoxetin 
(Prozac) ze skupiny antidepresiv třetí generace SSRI (specific serotonin re-uptake inhibitors)  
a jeho další deriváty. 

Acetylcholinové receptory muskarinového typu (mAChR) 
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Jsou to receptory metabotropické, jejich molekula s typickými sedmi transmembránovými 
smyčkami (serpentiny) má 800-950 aminokyselinových zbytků a je  glykosylovaná. Existuje 
mnoho podtypů, reagujících s nejrůznějšími G proteiny, což podmiňuje různé fyziologické 
účinky, např. psychoemocionálními, sekreci slin a slz, řízení činnosti srdce a cév. 
Antagonisté (např pirenzepin) se používají pro léčení vředové choroby (Gastrozepin), nebo 
při parkinsonickém třesu. Centrálně působící amizyl a metamyzil se používají proti mořské 
nemoci (rusky protiv ukačivanija). Anticholinesteráza eserin a analoga prodlužují působení 
ACh na centrální mAChR  a v klinice snižují nitrooční tlak (při glaukomu). Liché podtypy 
M1,M3,M5 jsou vpodstatě aktivační, sudé M2 a M4 inhibiční. 

M1(k acetylcholinu vysokoafinní) podtyp je v kůře, hipokampu, postsynapticky jsou 
aktivační, GITu, především v žaludku a v sympatických gangliích, aktivuje Go proteiny a 
fosfoinositidázu, t.j. kaskádu DAG, IP3, uvolnění Ca2+ z vnitřních reserv a tím aktivaci Ca2+-
dependentních K+ kanálů (delayed rectifier), aktivaci kalmodulin dependentních proteinkináz, 
aktivaci fosfolipázy A2, štěpení DAG za uvolnění arachidonátu. Selektivní M1 a M4 agonista 
je xanomelin (der. arekolinu), již v klinice zlepšuje kognitivní funkce i Alzeimerovy 
choroby.Také aktivuje α-sekretázu, která štěpí prekurzor β-amyloidu, usazující se v plakách 
při Alzheimerově chorobě. 

M2 podtyp (nízkoafinní) je lokalizován především v cerebellu, mozkovém kmeni a v srdci. 
Je spojen jak s Gs, tak s Gi. Tím je dána jednak inhibice AC přes Gi a také aktivace GC přes 
Gs se zvýšenou produkcí cGMP. V srdci dochází k facilitaci K+ a Ca2+ kanálů, 
hyperpolarizaci a negativnímu chronotropnímu působení ACh (zpomalení ferkvence, které 
pozoroval v 20. létech O.Loewi na srdci žáby). Blokován atropinem a analogy. 

M3-sekrece v exokrinních žlázách, hladká svalovina, inhibiční presynaptické autoreceptory. 

M4 ve striatu. Selektivní agonista, uvedený do léčby Alzeimerovy demence je clozapin, ale 
působí i na 5HT2 receptory, nemá extrapyramidové příznaky 

Následující přehled ukazuje možné vazby mezi mAChR a dalšími informačními kaskádami  
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                           AGONISTA 

 

                            RECEPTOR   

 

      Gi   , Gs        Go 

inhibice     aktivace      aktivace 

                                                       fosfatidylinositolfosfodiesteráza  

AC           GC       FOSFOLIPÁZA   C 

           aktivace fosfolipázy A2  
        arachidonát 

                
                        DAG                P3     mobilizace Ca2+ 

cAMP                       cGMP                                    aktivace K+ kanálů 

 

cAMP    závislé PK   cGMP      PK C  Ca2+-kalmodulin depend. PK 

 

                                              fosforylace regulačních a jiných proteinů   
                            fyziologická odpověď  

 
 
2.1. FOSFORYLAČNÍ DRÁHA c AMP (cGMP) 
 Je známo,  že cAMP (1957 Sutherland) a cGMP působí na fosforylační enzymy, na 
cAMP- a cGMP- dependentní proteinkinázy (PK). Tyto kinázy katalyzují přenos 
gamma- fosfátu z ATP na serinové, threoninové nebo tyrosinové zbytky (s -OH 
skupinou) bílkovin. Velký negativní náboj zavedený touto fosfátovou skupinou radikálně 
změní záhyby polypeptidového řetězce, tj. konformaci, což se projeví změnou činnosti 
takto fosforylovaných receptorů, kanálů, enzymů a strukturálních bílkovin. 
 O defosforylaci se starají fosfatázy, takže regulace je plastická. Fyziologicky je 
velmi významná úloha cAMP ve smyslové fyziologii, především v oku. Ve 
fotorecepčních buňkách působí cGMP přímo aktivaci Na+ kanálů, které jsou ve tmě 
otevřeny. Vzniká do buňky směřující temnostní proud, který depolarizuje tyčinky. To 
vede k uvolnění neuropřenašeče, který působí na bipolární buňky, ale je to signálem 
TMY.  
 Světlo mění rhodopsin na metarhodopsin II, ten aktivuje  G protein zvaný 
transducin. Alfa podjednotka transducinu aktivuje cGMP fosfodiesterázu, která rychle 
hydrolyzuje cGMP. cGMP ubývá, což vede k uzavření Na+ kanálů. Uzavřením Na+ 
kanálů dojde k hyperpolarizaci, a inhibici výlevu přenašeče, což je vlastní informace o 
osvětlení. Vyjímečnou citlivost systému demonstruje fakt, že absorpce jednoho fotonu 
tyčinkou vede k uzavření stovek sodných kanálů a hyperpolarizaci asi jednoho mV. 30 
fotonů způsobí už uzavření poloviny  Na+ kanálů a odpovídající nížení temnostního 
proudu o polovinu maximální hyperpolarizace. Připomeňme si na konec této poznámky o 
oku, že u homologického oka hlavonožců je situace opačná a světlo naopak temnostní 
proud vyvolává.  
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2.2. Úloha cGMP v systému NO syntázy. 
 Kuriosními volnými radikály jsou oxidy dusnatý a uhelnatý  (NO a CO). Jde o jiný 
počátek regulační dráhy pomocí fosforylace aminokyselinových zbytků bílkovin. 
Připomeňme, že  cAMP - dependentní fosfokináza (PK) je tetramer složený ze dvou 
heterodimerů, z nichž každý obsahuje regulační a katalytickou podjednotku (50 a 42 kD). 
V tomto stavu je enzym neaktivní 
 cAMP se naváže na obě spřažené regulační podjednotky, které změní konformaci, 
uvolní se z katalytických podjednotek, Ty mají od  tohoto okamžiku katalytickou 
fosforylační aktivitu.  
 Podobně působí i cGMP na cGMP-PK, které mj. fosforylují svalové proteiny v 
hladkém svalu a relaxují je. Jak adenylylcyklázy (AC), tak guanylylcyklázy (GC), které  
produkují cyklické nukleotidy, jsou aktivovány ionty vápníku. Na rozdíl od 
adenylylcykláz  (které jsou převážně membránové) GC mají dvě odlišně umístěné a jinak 
fungující formy.  
 Jedna forma GC je transmembránový protein a tvoří součást receptorů pro 
peptidické hormony, které regulují vodní a elektrolytovou homeostázu (např. atriální 
natriuretické peptidy, ANP) v ledvinách, ale jsou i v mozkové tkáni. 
 Druhá forma GC je rozpustná a uprostřed její hemové struktury je Fe2+. Tato forma 
GC může být aktivována plynným volným radikálem NO, (podobně jako se váže CO na 
hem v hemoglobinu) který je produkován dalším Ca2+-dependentním enzymem -  NO- 
syntázou. 
  Externím (exogenním) zdrojem NO mohou být už sto let  známé léky proti 
spasmům věnčitých tepen v srdci, nitroglycerin (glyceryltrinitrát) a amylnitrát. Častým 
zdrojem NO v pokusech je nitroprussid, zachycovačem NO je redukovaný hemoglobin. 
Dlouho se předpokládal  vasodilatační účinek těchto farmak působením na hypotetický 
relaxační faktor ve výstelce cév. Roku l987 se ukázalo, že tento relaxační faktor je 
vlastně NO.  Jeho účinek v cévách je pouze jeden z mnoha dalších fyziologických 
působení. 
Sled dějů v cévě je následující: Ach uvolňovaný z parasympatických nervů (a 
způsobující dilataci malých cévek všude v těle) aktivuje v membánách endoteliálních 
buněk muskarinový ACh receptor, spojený s G-proteinovým systémem.  Prostřednictvím 
G-proteinů se pak zvyšuje intracelulární IP3,  který uvolňuje Ca2+ z cytoplasmatických 
zásobáren. Vápník, nesený na vazebném polypeptidu kalmodulinu (má 4 místa pro Ca2+) 
aktivuje NO-syntázu. Ta katalyzuje vznik NO z guanidinové skupiny aminokyseliny 
argininu (z ARG vzniká za spoluúčasti NADPH citrulin). NO, který „žije“ v přítomnosti 
kyslíku 3-5 sec, stačí difundovat přes membrány do sousedních buněk hladké svaloviny. 
Tam se pevně váže na hem rozpustné GC, aktivuje ji za vzniku cGMP z GTP.  cGMP 
aktivuje fosforylační procesy, které vedou k relaxaci hladkého svalu.  
 Toto je nejznámějši, ale zdaleda ne jediný model působení NO-syntázového 
systému (NOS) na buněčné a tkáňové úrovni.  Je prokázána úloha NO při imunitních 
reakcích, neurotransmisi, a  některých   patofysiologických procesech . 
     
 
 
 ÚLOHA NO V NERVOVÉ TKÁNI. 
 Závažnou úlohu zde mají glutamátové receptory typu NMDA. Na excitačních 
synapsích glutamátového typu se glutamát  v roli neuropřenašeče se uvolňuje z 
presynaptického zakončení, otevírá iontový kanál NMDA receptoru, kterým   prochází 
do buňky spolu s Na+ i Ca2+ (a nese asi jednu desetinu dovnitř směřujícího proudu). Ca2+ 
2+  se v neuronu váže na kalmodulin a tento komplex stimuluje cNOS (konstitutivní 
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formu NO syntásy, která je  stále přítomná v neuronech, endoteliu a svalech ). Tvoří se 
NO, který jednak postupně vede k fosforylaci bílkovin ve vlastním neuronu, ale také 
může difundovat přes synapse do nervového zakončení, kde také aktivuje GC, iniciuje 
tvorbu cGMP a cGMP-dependentní  zvýšení výlevu glutamátu, což dále vede ke vtoku 
Ca2+ do postsynaptického neuronu. Opakování tohoto cyklu posiluje synaptický kontakt 
a poskytuje jedno možné vysvětlení procesu učení na buněčné úrovni. Přinejmenším je 
jasné, že NO je zapojen do tzv. dlouhodobé potenciace (long term potentiation, LTP), 
kdy se „síla“, či lépe „váha“ synaptického kontaktu zvyšuje v důsledku jeho časté 
aktivace (Hebbův princip, či Hebbova synapse, neurons that fire together, wire together).  
Kuřata se lépe učí při zvýšené tvorbě NO. Při ischemii (anoxii) se ve zvýšené míře 
uvolňují excitační aminokyseliny, aktivují se NMDA receptory do buňky teče Ca2+ a 
roste NO. Výsledkem je spoluúčast při ischemickém poškození neuronu, či jiné buňky.  
 NO. reaguje s O2

. za vzniku peroxynitrátového radikálu ONOO. , dalšího z řady 
volných radikálů, které poškozují buněčné struktury vč. genetického aparátu jádra. NO 
díky své radikálové povaze a afinitě k železu napadá mitochondrie obsahující molekuly 
typu cytochromů s Fe2+. Při Parkinsonově nemoci se také ve zvýšené míře tvoří NO, 
který oxiduje biologicky významné ionty Fe2+  na Fe3+ .  
 V mikrogliích parkinsoniků (degenerace dopaminergního systému v basálních 
gangliích) roste koncentrace NO a aktivuje se lipoperoxidační poškození membrány 
tvorbou peroxidovaných mastných nenasycených kyselin lipidů. K tomu se připojuje 
výše zmíněná inhibice dýchacích řetězců, zřejmě v důsledku oxidace Fe2+ v 
mitochondriích. To vše vede k projevům neurodegenerace.  
 NOS lze inhibovat m.j. derivátem agrininu, N-nitro-L-argininem nebo jeho 
methylesteru (NAME).  
 Vliv na další neurotransmitery. NO může  zvýšit nejenom výlev glutamátu z 
glutamátergních n.zakončení, ale i např. výlev v zakončeních dopaminertních, či jiných. 
Lze si představit, že aktivací glutamátové synapse (vtok Ca2+ kanály NMDA recptorů se 
přes NO ovlivňují různé aktivační či inhibiční synapse. Také stimulace adrenergních 
receptorů zvyšuje aktivitu NOS a na nervosvalové ploténce se NO účastní udržování 
klidového potenciálu svalového vlákna, neboť blokuje membránový Cl- transportér. 
  NO se účastní také aktivace multisynaptických nervových okruhů, které přenášejí 
v míše bolestivé podněty. 
 
ÚLOHA NO PŘI IMUNITNÍCH REAKCÍCH. 
  V moči krys vystavených působení bakteriálních toxinů byla nalezena zvýšena 
koncentrace nitrátů.  Ukázalo se, že jde o součást imunitní obrany organismu. Důkazem 
byl fakt, že u myší geneticky zbavených schopnosti tvořit makrofágy se  při infekci 
nitráty v moči nezvyšovaly. Zdrojem nitrátů jsou tedy profesionální fagocyty, které k 
tomu potřebují arginin. Meziproduktem tohoto pochodu je NO, jehož biologickou úlohou 
(jako i jiných voných radikálů) je likvidovat fagocytované xenobionty (bakterie a pod). 
2.5. Úloha NO při erekci. 
Na relaxaci hlaské svaloviny corpora cavernosa penisu a erekci se podílejí obě větve – 
cAMP a cGMP. Adenylyl cykláza je aktivována PGE1 a VIP, guanylylcykláza je 
aktivována NO a vzniká cGMP; pokud je přítomen, je erekce, když je změněn 
fosfodiesterádou na 5-GMP, erekce ustává. 
Fosfodiesteráz je několik typů, např. v cévní stěně srdečních koronárních tepen je typ 
FD-3. Corpora cavernosa v penisu odsahují velké množství FD-5. Módní lék na potenci 
Viagra (genericky sildenafil firmy Pfizer) inhibuje tuto FD-5 a působí tedy specificky 
v corpora cavernosa penisu. cGMP, vznikající pod působením i malého množství NO a 
umožňující plnění corpora cavernosa (aktivací proteinkináz, následnou fosforylací a 
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relaxací hladké svaloviny cév, tj. vazodilatací) není tedy blokovanou FD-5 odbouráván 
na 5-GMP a erekce je kvalitnější a delší. Lepší plnění penisu při erekci nastupuje při 
podávání per os za desítky minut, ale inhalační aplikace je – podle zpráv z literatury- 
téměř okamžitá. Sildenafil byl původně vyvíjen pro zvýšení průtoku krve koronárními 
tepnami srdce při angině pectoris, Skutečně při klinických zkouškách pacienti 
zaznamenávali zvýšený průtok krve, ale nikoliv v srdci. Podezření vzniklo, když muži 
zařazení do  studie  radikálně odmítli vracet přebytečné tablety. Předávkování může vést  
k modrému vidění a někdy k šerosleposti, protože asi v tyčinkách a některých čípcích je 
přítomna i FD-5 a její inhibice naruší vypínání temnostního proudu přes cGMP-
regulované Na+ kanály. 
OXID UHELNATÝ  CO  
Tento radikál s vysokou afinitou k hemoglobinu (smrt výfukovými plyny) se v 
organismu může tvořit dvěma způsoby:  
a) NADPH-dependentní peroxidací nenasycených mastných kyselin  a  
b) oxidací hemu. 
Oxidaci katalyzují hemoxigenáza 1 a 2 (HO). 
HO - 2 je ve vysokých koncentracích v mozku, včetně své mRNA, v granulárních 
buňkách mozečku, hippokampu  a především v bulbus olfactorius. Existují představy, že 
CO podobně jako NO může regulovat tvorbu cGMP v čichových lalocích při aktivaci 
čichových drah různými odoranty. 
 
G-PROTEINY  A METABOTROPNÍ ÚČINKY NEUROPŘENAŠEČŮ A HORMÓNŮ. 
 Současný stav poznání o transmembránové signalizaci zprostředkované G-proteiny je 
velmi dynamický. Následující poměrně podrobné údaje jsou založeny na Nobelově přednášce 
E. Gillmana (1994) a lze je jistě doplnit o další, recentnější materiál.  
 Především v posledních deseti létech se ukázalo, že  poměrně velká rodina 
heterotrimerických, GTP vážících a hydrolytických proteinů hraje základní  převodníkovou 
úlohu v propojení možná stovek typů membránových receptorů na povrchu buňky s 
efektorovými proteiny, lokalizovanými také hlavně na plasmatické membráně.  
 V přírodě je tento princip široce používán a řídí nejrůznější procesy, od dělení kvasinek 
až po vědomí u člověka. Tomu odpovídá velká různorodost receptorů, které aktivují G-
proteiny.  
 Mezi tyto receptory patří bílkoviny interagující s hormony, neuropřenašeči, autakoidy, 
odoranty, chuťové látky, feromony a fotony. 
 
PŘEHLED FUNKCE A STRUKTURY G-PROTEINŮ.  
 Přestože jsou G-proteiny strukturálně heterotrimery (složené ze tří odlišných 
podjednotek), fungují jako disociovatelné dimery. Podjednotky β a  γ existují jako pevně 
spojený komplex, který vystupuje  i jako funkční jednotka. Pro identifikaci a charakterisaci 
G-proteinu je důležitá především α podjednotka. I když se zdá, že se celá řada různých βγ 
komplexů může  fukčně a promiskuitně spojovat s různými α podjednotkami, není jasné, zda 
k tomu dochází také in vivo.  
 Alfa podjednotku u savců kóduje 16 různých genů; vzniká dvacet nebo i více proteinů 
včetně těch, které jsou syntetizovány v důsledku alternativního sestřihu mRNA. Obecně 
přijatá subklasifikace skupiny (rodiny)  α podjednotek je sice založena na strukturálních 
vztazích, ale vcelku dobře vyhovuje i vztahům funkčním. Nejčastěji se uvádějí čtyři hlavní 
podskupiny :  
1) malá Gs skupina (Gs a Golf), kam patří dobře známé aktivátory adenylylcykláz (s v indexu 
= stimulační),  
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2) velká a  funkčně různorodá skupina Gi, jejíž bílkoviny jsou substráty pro toxin dávivého 
kašle (pertussis toxin, kromě jedné výjimky - Gz),  
3) skupina Gq, což jsou aktivátoři několika isoforem fosfolipázy Cβ a  
4) - nejnovější, teprve nedávno objevená skupina G12, jejíž funkce  je zatím neprobádána.  
Kódování. Známe pět genů kódujících β podjednotky a šest genů pro γ. Kdyby byly 
povoleny všechny možné kombinace αβγ , mohlo by existovat nejméně šest set G-
proteinových oligomerů. Přestože se zdá, že se některé kombinace β a γ nikdy nevyskytují, a 
že existují určité preference některých alf pro určité βγ, počet možných kombinací je stále 
velký.  
 Klidový stav. Každá α podjednotka G-proteinu má jedno vysokoafinitní vazebné 
místo pro guaninový nukleotid. Forma alfy s navázaným GDP je téměř inaktivní a má 
vysokou afinitu pro βγ. Inaktivní oligomer je tedy GDP-αβγ.  
 Aktivace. Výměna guaninových nukleotidů, katalyzovaná receptorem, má za následek 
vytvoření komplexu GTP- α  s následnou konformační změnou, která způsobí disociaci  α od  
βγ (viz obr. 8). Tak jsou uvolněny dva regulátory níže ležících (downstream) efektorů: GTP-
α aβγ. 
 Inaktivace. Je podstatné, že G-proteinové α podjednotky jsou samy o sobě enzymy s 
určitou vnitřní, nepříliš silnou GTPázovou aktivitou. To znamená, že po jisté době, dané 
povahou té které α podjednotky, je tedy GTP hydrolyzováno na GDP, podjednotky se opět 
spojují a obnovuje se původní stav. G-proteiny tedy fungují jako spínače a časovače.  
 Koncepce spínače. Vysoká afinita alfy a vlastně celého oligomeru pro GDP drží spínač 
ve vypnutém stavu; výměna nukleotidů spínač zapne; po určitém zpoždění v délce sekund a 
možná až po minuty, kdy se rychle aktivují desítky a snad stovky následných membránových 
systémů, je spínač znovu vypnut hydrolýzou GTP, přičemž doba sepnutí je dána rychlostí 
resp. pomalostí této  katalýzy. Vzniká tak časovač, který je důležitým prvkem zesílení 
signálu. Arestiny-bílkoviny, které systém desensitizují. 
MODIFIKACE G-PROTEINŮ. 
 Podjednotky G-proteinů jsou často kovalentně modifikovány, a to jak fyziologicky tak i 
patologicky. Především jde o  lipidické kovalentní modifikace. Členové inhibiční podrodiny 
Gi jsou myristoylovány; tato C14 mastná kyselina myristová se zabudovává amidovou vazbou 
do  aminoterminálních glycinových zbytků. Zmíněná modifikace významně předurčuje 
afinitu α podjednotek pro βγ a také afinitu Giαpodjednotek  k  adenylylcykláze (viz níže).   
 Všechny α podjednotky s výjimkou Gtα jsou palmitoylovány, i když to v některých 
případech není úplně jisté. Palmitát, tato C16 mastná kyselina, je navázán thioesterovou 
vazbou k cysteinovým zbytkům v blízkosti aminokonce.  
 V případě příslušníků Gi rodiny jsou palmitoylové cysteinové zbytky v těsné blízkosti 
myristoylovaného glycinu. Zatímco k  myristoylaci dochází pravděpodobně v průběhu 
translace a tato modifikace je nezvratná, a palmitát je zabudováván posttranslačně a vazba 
této mastné kyseliny má poměrně rychlý obrat. Obzvláště zajímavé je to, že  obrat (turnover) 
palmitátu je jev regulovaný receptorem,  kde k řízení zřejmě dochází tím, že se odstraňuje 
palmitát z α podjednotky.  
 Význam této skutečnosti není ještě zcela doceněn, ale může jít o část zesilovací dráhy 
při transmembránové signalizaci. Ještě dodejme, že γ podjednotky nesou na svých 
karboxylových koncích typické CAAX boxy, které jsou prenylátované;  γl  z retiny je 
farnezylátovaná, zatímco některé další gamy jsou zřejmě geranylátované .Prenylace sice není 
pro tvorbu vysokoafinitních βγ dimerů podstatná, ale je zásadní pro interakci βγ s α a s 
přinejmenším s některými efektory, např. adenylylcyklázami.  
 Všechny tyto lipidové modifikace mohou být důležité pro umístění G-proteinových 
podjednotek v membránách, ale specifické mechanizmy určující tyto interakce mezi proteiny 
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a membránou jsou ještě neznámé.   Je  podezření, že také Gsα je zatím neznámým způsobem 
kovalentně modifikována. Přírodně získaný protein (purifikovaný z jater nebo z mozku) má 
podstatně větší afinitu k adenylylcykláze než má rekombinantní Gsα syntetizovaná 
bakteriemi.  
 Toxiny. Mimořádně zajímavá je irreverzibilní kovalentní modifikace, která má význam 
v patofyziologii. Jde o ADP - ribozylaci G-proteinové α podjednotky bakteriálními toxiny. 
  CHOLEROVÝ TOXIN. Průjmový enterotoxin  produkovaný Vibrio cholerae a teplotně 
labilní toxin syntetizovaný některými kmeny E.coli jsou ADP-ribosyltransferázy s velkou 
specificitou pro Gsα. Donorem ADP-ribosylové skupiny je NAD, který je připojen k 
aktivnímu místu argininového zbytku na substrátu. Výsledkem je inhibice GTPázové aktivity 
Gsα podjednotky. To způsobuje trvalou aktivaci této stimulační podjednotky a v důsledku 
toho i adenylylcyklázy. Diarrhea (průjem) je dominantním znakem cholery, protože jde o 
lokální, enterickou podstatu infekce v trávícím traktu.  
 PERTUSSIS TOXIN. Další toxin (zprvu známý jako ostrůvky aktivující protein) je 
produkován bakterií Bordetella pertussis a katalyzuje ADP - ribosylaci cysteinového zbytku 
v blízkosti karboxylového konce u proteinů patřících k inhibiční Gi rodině α podjednotek. To 
má za následek inhibici interakcí mezi G-proteiny a receptory a účinnou blokádu následně 
navazujících drah včetně té, která způsobuje inhibici adenylylcyklázy (v důsledku této 
desinhibice  stoupá produkce cAMP). 
  Z trochu jiného pohledu je zajímavé, že i další mikroorganizmy si vyvinuly určité, i 
když trochu jiné strategie pro zvýšenmí koncentrace cyklického AMP v napadených buňkách. 
Jeden toxin produkovaný Bacillus anthracis a jiný toxin z  Bordetella pertussis jsou sami o 
sobě Ca2+-kalmodulinem aktivovanými adenylylcyklázami, které vstupují do savčích buněk a 
vyvolávají tvorbu cAMP. 
 Nedávno byly popsány krystalové struktury dvou G-proteinových  α podjednotek Gtα a 
Giαl s vysokým rozlišením za různých vazebných stavů. Celkové uspořádání těchto 
příbuzných proteinů je vpodstatě stejné. Oba proteiny  se skládají ze dvou zcela odlišných 
domén: p21ras-podobná αβ  doména, na které je zavěšena α-helixová doména, typická pro G 
proteiny. Tyto dvě struktury jsou propojeny dvěma spojovacími pásy - linkery 1 a 2. K 
přímému kontaktu mezi bílkovinou a guaninovým nukleotidem dochází buď na doméně 
podobné p21ras  nebo na linkeru 2  a celý nukleotid je jakoby zanořen v mezeře mezi oběma 
hlavními doménami. Uvažuje se o tom, že konformační změny způsobené  receptorem 
dostačují k tomu, aby se nukleotidy vyměnily, což má dále za následek prostorové oddálení 
helixové a  21ras  - podobné struktury.  
 I když jsou k dispozici některé velmi kvalitní  krystalové struktury  jak p21ras bílkoviny, 
tak její GTPázově deficitní mutanty, je obtížné odvodit, jak funguje mechanismus hydrolýzy 
GTP.  Především proto, že v nepřítomnosti aktivátorů (GTPázu aktivujících bílkovin, neboli 
GAPS) jsou tyto proteiny chabými GTPázami a  totéž platí pro formy Gtα a Giα , které váží 
GTPγS . Ovšem naštěstí jiné konformace těchto proteinů, konkrétně ty,  které váží AIF4

-, jsou 
vidět lépe., Al3+   byl neočekávaně shledán kofaktorem, nezbytným pro aktivaci G-proteinu 
fluoridy, a tak bylo odvozeno, že AlF4

- se váže pravděpodobně na Gα  proteiny v blízkosti 
GDP a napodobuje γ-fosfát GTP. Radiokrystalografické strukturální studie ukázaly, že tato 
hypotéza je téměř  pravdivá. 
Ale GDP-AlF4

-   pouze nenapodobuje GTP; jeho účinek jakožto analoga v přechodném stavu 
dobře odkrývá význam aminokyselinových zbytků v aktivním centru. 
 Dva zbytky, Arg178(v počítání Giαl aminokyselin) a Gln204 se ukázaly být důležité pro 
katalýzu, protože izolace nebo konstrukce mutací na těchto místech vedla k tvorbě proteinů 
bez GTPázové aktivity. Nadto tento Arg zbytek odpovídá Arg v Gsα, který je ADP-
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ribosylován cholerovým toxinem a Gln odpovídá Gln61 v P21ras, tj. zbytku, o němž je 
známo, že je pro katalýzu nezbytný. (Arg178 nemá v P21ras žádný homolog). 
Jak ukazuje obr..přeskupení posic těchto dvou zbytků ve struktuře GDP-ALF4

- vzhledem k 
jejich umístění v GTPγs vazebném proteinu odhalilo jejich účast v procesu katalýzy. Gln204, 
jak se zdá, orientuje a stabilizuje hydrolyzující molekulu vody v přechodném tritgonálním 
bipyramidovém stavu, zatímco Arg178 stabilizuje negativní náboj ekvatoriálních kyslíkových 
atomů pětivazebného fosfátového meziproduktu. Protože je tento Arg zbytek unikátní 
charakteristikou Gα proteinů, můžeme jeho přítomností vysvětlit skutečnost, že Gα proteiny 
mají ve srovnání s bílkovinami P21ras skupiny vyšší hydrolytickou aktivitu.  
Hydrolýza GTP prostřednictvím Giαl je spojena s relaxací jak linkeru 2 a 20-
aminokyselinového segmentu, který obsahuje Gln204. Když dojde k narušení konformačního  
uspořádání v těchto úsecích, (které na elektrodensní mapě není vidět), změní se vlastnosti 
typické pro GDP - vážící formu proteinu: nastává ztráta schopnosti vázat Mg2+, je dosti 
snížená afinita pro guaninové nukleotidy, zvýšená náchylnost k proteolytickému narušení této 
oblasti a zhášení fluorescence tryptofanu. 
 Překvapivým důsledkem hydrolýzy GTP je spřažení amino a karboxylového konce do 
zvláštní organizované α-helixové domény. K této strukturální změně dochází ve značné 
blízkosti od katalytického centra (asi 30 Á) a je proto dosti obtížné postihnout 
intramolekulární dráhu konformačního přechodu mezi těmito místy. Ještě větším 
překvapením byl nález, že nově zformovaná doména tvoří prostorovou skládačku, navzájem 
se velmi dobře doplňující s α-helixovou oblastí a linkerem 2, takže vzniká krystalová mřížka 
Mezimolekulární kontakty tedy zřejmě přenášejí strukturální změny mezi GTP - vazebným 
místem a aminovými a karboxylovými konci (které tvoří část předpokládaného  vazebného 
povrchu pro βγ podjednotkový komplex). Tato pozorování mohou mít zajímavý vztah k 
nedávným úvahám Dr. Rodbella o možnostech polymerizace G-proteinů. Jiná představa o 
umístění metabotropních receptorů a G-proteinů je, že jsou v membráně umístěny 
v mikrodoménách, charakterizovaných biochemicky nízkou rozpustností v klasických 
detergentech.  
Souhrn funkcí jednotlivých podjednotek G-proteinů:  
α-podjednotky (Tabulka 1).Téměř všechny známé α-podjednotky G-proteinů a celá řada βγ-
podjednotkových komplexů byly purifikovány do stavu značné homogenity ať již z 
původních tkání, nebo poté, co byly exprimovány v jiných  systémech (buď v E.coli nebo Sf9 
buňkách). Vlastnosti některých podjednotek byly také odvozeny za použití nové generace 
biochemických metod, v pokusech „in transfecto“. Každý přístup má své výhody a nevýhody. 
V proteinech z E.coli mohou sice chybět určité kovalentní modifikace (i když např. 
myristoylace může proběhnout, když  současně exprimujeme proteinové N-myristoyl 
transferázy), ale nespornou výhodou je čistota proteinu, bez příměsi jiných podjednotek G-
proteinů. Takové čistoty se jen stěží dosáhne při práci s jinými zdroji. 
 
  
 
 

Tabulka 1.  
 

Vlastnosti α podjednotek savčích G proteinů 
 
Skupina      Mr(kDa  % A.K.       Toxinb    Lipidc  Tkáňová     
Typický            Efektor, 
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(family)              x 10-3)         shodnosti    distribuce     
receptor            funkce 
 
podjednotek           
 
___________________________________________________________________________
___ 
 
G8 
α s(s)(2X)e        44,2  100 CT P řada tkání       βARe            

↑Adenylylcykláza 
         
α s(L)(2X)e 45,7      - CT P řada tkání       Glukagon        ↑Ca2+ 
kanály 
                                      THS,,jiné        ↓Na+ 
kanály 
 
                
 αolf  44,7   88 CT P?  Olfaktorní 
                        
     Neuroepitel           Odorant          ↑Adenylylcykláza 
___________________________________________________________________________
___ 
 
G1 
αi1  40,3  100 PT M,P Téměř všude                             
↓Adenylylcykláza 
  
αi2  40,5    88    PT M,P  Řada tkání       M2Cho,α2AR     ↑ K+kanály(?)
                   
αi3  40,5    94 PT M,P Téměř všude       Ostatní           ↑Fosfolipáza 
A2(?)     
 
αoA  40,0   73 PT M,P Mozek,,jiné         Met-enk          ↓Ca2+kanály
     
αoB  40,1  73 PT M,P Mozek,jiné       α2AR,jiné          
↓Adenylylcykláza,jiné 
 
αi1  40  68 CT,PT M              Tyčinky v sítnici      Rhodopsin       ↑cGMP-
specifické 
 
αi2  40,1  68 CT,PT M              Čípky v sítnici      Čípkové opsiny      
fosfodiesteráza 
 
αg  40,5  67 CT(?),  ?            Chuťové pohárky       Chuť (?)                    
? 
                                     PX 
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αz  40,9  60   - M,P          Mozek, nadledviny    M2Cho(?)     ↓Adenylyl 
cykláza,jiné?                                  krevní destičky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Gq  
αq  42  100 - P Téměř všude       M1Cho,α1 AR  
                   jiné  
α11                    42  88 - P Téměř všude  
  
α14   41,5  79 - P Plíce, ledviny,      C5a, IL-8, jiné           ↑ 
Fosfolipáza                               játra                                                
   C-β´s, jiné (?) 
α15   43  57 - P ?                B-buňky,              IL-8, jiné (?) 
       myeloidní 
       buňky 
α16   43,5  58  - P                   T-buňky                IL-8, jiné (?) 
       myeloidní 
       buňky 
___________________________________________________________________________
__ 
G12 
 
α12   44  100 - P                Řada tkání ?  ? 
 
α13  44  67 - P              Řada tkání  ?  ? 
___________________________________________________________________________
__- 
 
Poznámky k tabulce 1. 
 
A. % aminokyselinové shodnosti : jde o srovnání s prvním členem každé skupiny na 
seznamu. 
B. Cholerový toxin (CT) a toxin dávivého kašle (PT) katalyzují ADP-ribosylaci argininového 
zbytku (CT) a cysteinového zbytku (PT) příslušné α podjednotky. 
C. Lipidové modifikace : příslušné α podjednotky jsou kovalentně modifikovány na 
cysteinových zbytcích na amino konci nebo blízko něho prostřednictvím S-palmitoylace (P) a 
nebo na cysteinových zbytcích navázáním N-myristoylové kyseliny (M).  
D. Zkratky receptorů : βAR, β-adrenergní; M2Cho, M2-muskarinový cholinergní; α2AR, α2-
adrenergní; Met-enk, Met-enkefalinový; M1Cho, M1-muskarinový cholinergní; α1AR, α1-
adrenergní. 
E. Varianty štěpení. αs(s)=krátké formy αs a αs(1)=dlouhé formy αs. 
 
  Některé bílkoviny z Gsα podskupiny (subfamily) (αs, αolf) aktivují různé 
adenylylcyklázy přímým stykem s nimi. Všechny známé isoformy membránově - vázané 
savčí adenylylcyklázy jsou aktivovány prostřednictvím Gsα. Gsα je exprimována jako čtyři 
oddělené polypeptidy (+/- zbytky jsou zakódoványv exonu 3; +/- serinový zbytek ve spojení 
štěpů) v důsledku alternativního štěpení jedné prekurzorové mRNK. Tyto varianty ale nejsou 
ještě odlišeny z hlediska funkce. Podjednotka α z Golf je exprimována převážně v čichovém 
neuroepitelu, kde - jak se předpokládá - zprostředkovává reakci čichových receptorů s 
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víceméně specifickou „čichovou“ isoformou adenylylcyklázy (typ III). Purifikovaná Gsα také 
aktivuje      dihydropyridinové, napětím řízené Ca2+ kanály v membránových terčících z 
kosterních a srdečních svalových buněk a inhibuje srdeční Na2+ kanály. Fyziologický význam 
těchto dvou účinků zatím nejsme schopni posoudit. Gs je aktivována receptory, které 
stimulují aktivitu adenylylcyklázy, což je typické pro β-adrenergní receptory. 
 Členové podskupiny Gi byly poprvé zjištěni jako přenašečové proteiny (transduciny) v 
sítnici a posléze jako substráty pro tzv. ostrůvky aktivující protein. Dvě  isoformy transducinu 
jsou specificky exprimovány (přepsány z DNK a syntetizovány jako bílkoviny,) v tyčinkách a 
čípcích sítnice oka. Jsou aktivovány buď fotolyzovaným rodopsinem nebo čípkovými opsiny 
a každý z nich stimuluje určitou cGMP-specifickou fosfodiesterázu, což má za následek 
snížení intracelulární hladiny cyklického GMP při osvícení, uzavření Na-kanálů, pokles 
temnostního proudu a snížení výlevu glutamátu na synapsi mezi čpkem a bipolární buňkou. V 
chuťových  pohárcích je selektivně exprimován jiný peptid, podobný transducinu  - gusducin. 
Podobnost gusducinu a transducinu je tak velká, že i zde lze uvažovat o fosfodiesteráze 
cyklických nukleotidů jakožto součásti signální dráhy  při vnímání některých chuťových 
podnětů.  
 Giα1,2 a 3  jsou kódovány  třemi příbuznými geny. V podmínkách „in vitro“ si jsou tyto 
tři proteiny velmi podobné, ale liší se pokud jde o jejich buněčný a subcelulární výskyt. Jisté 
technické příčiny způsobily, že se dlouho čekalo na průkaz přímého inhibičního vlivu těchto 
α podjednotek na adenylylcyklázu. Mimo jiné bylo nutné  získat α- podjednotky ve velkých 
množstvích, nadto je ještě myristoylovat a prokázat jejich odlišný účinek na různé isoformy 
adenylylcyklázy. Dnes už ale o jejich roli není pochyb. Původně se myslelo, že Giα proteiny 
také přímo aktivují K+ kanály v srdečních myocytech a v nervové tkáni. Ale jejich přímá 
účast v činnosti těchto kanálů je nyní  zpochybňována a ve srovnání s βγ komplexem se 
považuje dokonce za minoritní. Kupí se též údaje, demonstrující jakousi úlohu některých Giα 
proteinů v transportu komponent do membrány. Ale jejich účast v těchto tak odlišných 
buněčných systémech jako je transport komponent zůstává velmi mlhavá. 
 Od G1α proteinů se podstatně liší G2α.i když mají také schopnost  inhibovat 
adenylylcyklázovou aktivitu v transfektovaných buňkách nebo v pokusech „in vitro“. Je 
pozoruhodné, že G2α není substrátem pro  toxin dávivého kašle a má velmi malou rychlost 
hydrolýzy GTP. 
 Jak je uvedeno výše, Go, se ve velkém množství vyskytuje v mozku (tvoří až 1-2% 
mozkových membránových bílkovin). Zatím se ale neví, o žádné zřejmé úloze tohoto 
proteinu, snad jde o nějaký dosud neznámý systém, regulovaný guanidinovými nukleotidy. 
Snad mimo závažnou úlohu při inhibici napěťově citlivých Ca2+ kanálů hraje Goα v mozku 
nějaké další důležité role, protože Goα je koncentrována v růstových výběžcích neuronů, 
stejně jako GAP-43 (Ca2+  - vazebný protein), se kterým reaguje. 
 Ještě před identifikací konkrétních G proteinů existovaly přesvědčivé důkazy o jejich 
účasti při regulaci aktivity specifické fosfoinositidové fosfolipázy C. V mnoha buňkách je to 
proces necitlivý na toxin dávivého kašle a klónování proteinů z G2α podskupiny založené na 
PCR odhalilo, o které G proteiny by mohlo jít. Téměř současně byly G proteiny se stejnou 
funkcí odhaleny pomocí  klasických rekostrukčních technik  a pomocí purifikace nových α 
podjednotek vtipnou afinitní a výměnnou technikou. Všechny tři postupy vedly k identifikaci 
Gqα a poté G11α, G14α a G15α/16α jako aktivátorů různých  isoforem fosfolipázy  Cβ. Purifikací 
příslušných bílkovin se ukázalo, že interakce bílkovin z Gqα skupiny s fosfolipázami je přímá 
a účastní se jí zřejmě domény blízko karboxylového konce enzymů. Zvláště zajímavé je 
pozorování, že fosfolipázy Cβ působí na Gqα jako GAP neboli GTPázy aktivující bílkoviny. 
V nepřítomnosti efektoru je hydrolýza GTP těmito proteiny velmi  pomalá. Přidání efektoru 
tuto reakci urychlí až 50x. Nejjednodušší vysvětlení tohoto jevu spočívá v tom, že fosfolipáza 
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Cβ sama o sobě může blokovat svoji aktivaci. Ale kinetické analýzy spíše naznačují, že se 
receptor, Gq a fosfolipáza spojují do komplexu, který může GTP vázat a hydrolyzovat rychle 
- takže zřejmě v případě rychlých odpovědí existuje rovnovážná aktivace fosfolipázy C. 
 Úloha G12α  a G13α je neznámá. Oba proteiny jsou strukturálně poodobné  produktu 
„koncertinového genu“ u octomilky, který má zřejmě úlohu při gastrulaci. Transfekce 
NIH3T3 buněk G12αcDNK kyselinou  má za následek transformaci těchto buněk. 

 
Tabulka 2. 

 
 Vlastnosti savčích G proteinů β a γ podjednotek  

 
podjednotka    Mr(kDa         % A.K.                          Tkáňová   Effektor, 
     
                       (x 10-3)       shodnosti     distribuce                   funkce 
___________________________________________________________________________ 
 
  β  
β1       37,3         100  řada tkání      
      
 
β2       37,3           90  skoro všude         nutný pro interakci Ga s 
receptorem 
 
  
β3       37,2               83  skoro všude           
  
β4       37,2            89                   skoro všude        inhibice Ga aktivace 
  
β5       38,7            52                    mozek            podpora agonistou indukované 
                    forylace a desensitizace receptoru 
  
γ                                                                                  ↑ nebo ↓ adenylycykláza 
(odpovědi                                                     ecifické podle 
izoformy) 
 
γ1                   8,4               100                   tyčinky                    ↑ fosfolipáza Cβ2 , β3 
                   sítnice     
 
 
γ2                  7,9                   38                  mozek, 
                    nadledviny 
 
γ3                  8,5                   36                    mozek,varlata         K+ kanály 
 
γ4                  (známá           (34)                   (ledviny,sítnice)                                    
                částečně)                         ?)            
   
 
γ5     7,3                  25                      řada tkání                 fosfolipáza A2 (?) 
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γ7                  7,5                   35                     řada tkání 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. % aminokyselinové shodnosti : jde o srovnání s prvním členem každé skupiny na seznamu 
 
 
 
 
βγ-podjednotky (Tabulka 2). Představa o sestupné (downstream) regulaci efektorů β1 
pomocí komplexu βγ byla všeobecně přijata teprve poměrně nedávno. Zpočátku se βγ 
komplexu přisuzovala méně význačná úloha. Víme, že vazba GDP a βγ na podjednotku α je 
pozitivně kooperativní. βγ  tedy stabilizuje inaktivní, GDP vážící formu podjednotky α  tím, 
že výrazně snižuje rychlost disociace tohoto nukleotidu.   důsledku toho βγ komplex vlastně 
snižuje informační šum. Naproti tomu je interakce GTP a  βγ komplexu  s podjednotkou α 
negativně kooperativní. Proto byla vyslovena domněnka, že βγ komplex urychluje deaktivaci 
podjednotky α  a tím způsobuje inhibici příslušných odpovědí na nižších místech kaskády. 
Zatím nevíme, co si o této možnosti definitivně myslet, ale konec konců pozorování 
inhibičních účinků Gα proteinů na adenylylcyklázu oprávněnost takovéto představy spíše 
posílily. Výměna GTP za GDP na Gα  katalyzovaná receptorem, vyžaduje přítomnost βγ 
komplexu, terý působí katalyticky. Ale nakonec je  heterotrimer G  tou strukturou, která je 
receptorem rozpoznána. Podmínkou pro aktivaci je tedy znovuspojení všech podjednotek. 
 Logothetis a spol. detekovali aktivaci K+ kanálů  v srdečních síňových myocytech 
pomocí βγ komplexu  (ale nikoliv pomocí Gα)  a podali tak první přesvědčivý důkaz o 
interakci βγ s efektorem. Po několik let panující kontroverze v interpretaci těchto pozorování 
činila z βγ komplexu  tajemný objekt, přestože už byly k dispozici genetické důkazy, že βγ je 
primárním mediátorem sestupné signalizační kaskády ve feromonových odpovědích pučících 
kvasinek. Za pomoci jednoduchých a snadno reprodukovatelných biochemických testů byly 
prokázány přímé interakce mezi βγ a takovými efektory, jako jsou adenylylcyklázy a 
fosfolipázy. Problém se tedy zdá být vyřešen . O účincích βγ na různé adenylylcyklázy se 
zmíníme později. Co nám až dosud dělá vrásky, je  otázka specifity různých βγ podjednotek. 
Když pomineme pozorování, že neretinové α podjednotky a efektory nereagují s retinovou βγ 
(β1γ1), nebyla pozorována žádná zvláštní specifita interakcí celé řady βγ podjednotkových 
komplexů s různými  efektory. Proti těmto pozorováním in vitro stojí překvapivé nálezy o 
značné specificitě βγ v intaktních buňkách. Napěťově citlivé Ca2+ kanály v GH3 buňkách 
jsou inhibovány jak M4-muskarinovými tak i somatostatinovými receptory. Selektivní 
potlačení každé ze dvou štěpných variant Goα pomocí antisensových oligonukleotidů ukázalo, 
že muskarinická odpověď je podmíněna expresí Go1α, ale nikoliv Go2α, kdežto odpověď na 
somatostatin je podmíněna přítomností Go2α. Podobné suprese jednotlivých β nebo γ  
podjednotek přinesly překvapivé výsledky, které byly ve shodě s muskarinovou signalizací 
zprostředkovanou α01β3γ4 a somatostatinovou signalizací prostřednictvím α o2 β1γ3. Snad 
nejlepší bude jeden ze současných názorů, že k této specificitě dochází na úrovni interakcí G 
proteinu s receptorem, ale jeho průkaz pomocí rekonstituce purifikovaných komponent in 
vitro zatím chybí.  
Novější přehled rodin G-proteinů podává Mysliveček v Čs.fyziologii,č. 1, 2003. 
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ADENYLYLCYKLÁZY. Adenylylcyklázy savců aktivuje forskolin, což je diterpen z 
kořenů rostliny Coleus forskolii (tropická rostlina příbuzná naší bazalce, „africká kopřiva“) 
Purifikace těchto enzymů byla umožněna Pfeufferem a Metzgerem , kteří vyvinuli nepříliš 
snadnou metodu na bázi forskolinem obohacené afinitní matrix. Za pomoci adaptovaných 
Pfeufferových technik byla purifikována adenylylcykláza citlivá na kalmodulin z hovězích 
mozků 
 Savčí membránové adenylylcyklázy mají podle  pravděpodobné dedukce složitou 
strukturu, která připomíná řadu transportních a kanálových bílkovin (obr. ). Jejich 
topografická podobnost s P glykoproteinem a regulátorem transmembránové vodivosti při 
cystické fibróze je do očí bijící, přestože s nimi nesdílejí žádné homologické úseky v pořadí 
aminokyselin. Za krátkým cytoplasmickým amino koncem následuje šest pravděpodobných 
transmembránových průniků (označených N1) a přibližně 40 kDa cytoplasmatickou doménou 
(C1). Tento strukturální motiv se pak opakuje : druhý soubor šesti transmembránových 
průniků (M2) je opět vystřídán druhou  velkou cytoplasmatickou doménou (C 2). Přestože jde 
o strukturálně “jednoduchý“  enzymu  její význam lze těžko popsat. Je fascinující, že 
regulační princip typický pro adenylylcyklázy -aktivace pomocí GTP vazebného proteinu - je 
úplně stejný v kvasince Sacharomyces cerevisie jako u člověka. Přestože tento způsob 
regulace je konzervován od kvasinek až po savce, vlastní molekulární účastníci se liší. U 
kvasinky Sacharomyces  jde o objemný periferní membránový protein, který se svému 
protějšku u savců málo podobá.  GTP vazebný protein odpovědný u kvasinek za stimulaci 
syntézy cyklického AMP je rezidentní homolog savčího p21ras   i když kvasinky mají také 
jiné heterotrimetické G-proteiny.  Evoluce, je-li nějaká, se potácí klikatými cestami.  
   Mezi savčími adenylylcyklázami jsou vysoce konzervovány dvě oblasti o zhruba 200 
aminolyselinových zbytcích (C1a  a C2a) , které nacházíme také  v topograficky podobných 
enzymech u drosofily a Dictyostelium  (parazitické  měnavky, která je častým molekulárně-
biologickým modelem). C1a a C2a domény  si jsou také dosti podobné, stejně jako katalytické 
domény v membráně vázaných a rozpustných  guanylylcykláz.  Z těchto vztahů a podobností   
lze usuzovat, že buď jedna nebo obě tyto domény jsou vlastním místem katalýzy.  
 Naneštěstí nebylo možné detekovat měřitelnou adenylylcyklázovou aktivitu poté, co 
byly exprimovány obě tyto předpokládané katalytické domény ve formě oddělených bílkovin; 
totéž  platí při expresi oddělených polovin molekuly v  Sf9 v buňkách. 
Ale přesto se podařilo získat dosti značnou adenylylcyklázovou aktivitu, charakteristicky 
regulovatelnou G-proteinovými podjednotkami při současné expresi  M1 C1  a M2C2  a v 
případě enzymu typu I. kalmodulinem. Pracovní hypotéza je, že pro katalýzu je nezbytná 
interakce mezi doménama C1  a C2 . To souhlasí s tím, že pro katalýzu jsou nezbytné obě 
podjednotky heterodymerických rozpustných guanylylcykláz (každá podjednotka obsahuje 
aminokyselinové sekvence homologní k C1a a k C2a ), a že membránově vázané 
guanylyncyklázy jsou homooligomery.  Je také zajímavé, že bodové mutace, ať již v C1a nebo 
C2a silně naruší adenylycyklázovou aktivitu, a že mutace v kterékoli doméně zvyšují Km pro 
ATP. Obě domény mohou vázat ATP a obě mohou také katalyzovat syntézu cyklického 
AMP.  Případně jedna doména slouží převážně jako katalytická a druhá má roli regulační. 
 Regulace adenylycykláz podjednotkami G-proteinů. Všech sedm zatím známých 
isoforem adenylycyklázy je aktivováno Gsα (a forskolinem).  Je překvapivé, že tato 
charakteristika spolu s tzv. inhibicí P-místa adenosinovými analogy jsou jedinými 
společnými regulačními prvky.  Isoforma typu I. je také aktivovatelná kalmodulinem a 
současně silně inhibována βγ  podjednotkovým komplexem G-proteinů. Přestože byl tento 
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účinek zpočátku připisován sekvestraci kalmodulinu účinkem βγ, purifikace exprimované 
cyklázy umožnila  demonstrovat její přímou interakci s βγ komplexem. Adenylycyklázu typu 
I. mohou také inhibovat tři isoformy Giα a Goα, ale jejich účinek je mnohem slabší než βγ 
když je aktivátorem enzymu kalmodulin. Aktivita téměř zmizí, když je cykláza pod vlivem 
Gsα. Jedinou dnes známou isoformou adenylylcyklázy inhibovatelnou βγ je typ I. Když byly 
testovány ostatní isoformy, bylo překvapivé, že u typů II a IV došlo k výrazné stimulaci 
enzymatické aktivity. Obzvláště zajímavé bylo, že tento stimulační účinek βγ byl podmíněn 
jejich komplexací. Samotné podjednotky na adenylylcyklázovou aktivitu neměly téměř žádný 
efekt, ale jejich komplex aktivitu stimuloval 5-10x za současné přítomnosti Gsα. Stimulace 
druhého a čtvrtého typu adenylylcykláz vyžadovala mnohem větší koncentrace βγ komplexu 
než Gsα a předpokládalo se, že účinné koncentrace obou aktivátorů nemohou být dosaženy 
prostě disociací oligomerických Gs. Zdá se, že zdrojem βγ mohou být Gi nebo Go oligomery, 
které jsou ve velkém množství přítomny v mozku. Je tedy představa, že adenylylcyklázy typu 
II a IV jsou molekuly určené k detekci současné aktivace dvou regulačních drah a tuto 
událost ohlašují svým charakteristickým signálem.  
 Biochemické vlastnosti těchto adenylylcykláz umožňují vynikající vysvětlení jevu, 
který popsal v sedmdesátých letech Rall a spolupracovníci. Ti pozorovali výraznou 
synergistickou stimulaci produkce cyklického AMP v mozkových řezech po aplikaci dvojic 
neuropřenašečů, o nichž dnes víme, že působí prostřednictvím drah regulovaných Gs a Giα. 
Za situace, kdy je typ II aktivován βγ vznikající pravděpodobně z Gi , bylo by problematické, 
kdyby Giα enzym inhibovala. Naštěstí k žádné inhibici nedochází.  
 První skutečně důvěryhodný důkaz inhibice adenylylcykláz pomocí Giα.  byl proveden 
na isoformách typu V a VI, kde je tento účinek skutečně výrazný a je závislý na myristoylaci 
těchto α podjednotek. Tyto typy V a VI jsou tedy regulovány relativně jednoduchým 
způsobem, který je pokládán za obecný - aktivace pomocí Gsα  a inhibice pomocí Giα. Ale i 
tyto isoformy přinesly určitá překvapení - jsou inhibovány nízkými (µM) koncentracemi  
Ca2+. 
 K regulaci savčích adenylylcykláz tedy dochází třemi různými způsoby. Všechny 
isoformy jsou aktivovány Gsα a do procesu vstupují buď přímo nebo nepřímo dvě další 
podjednotky G proteinů - Gi a Gq. Účinek proteinů skupiny Gq jde přes Ca2+ buď působícím 
přímo, nebo s kalmodulinem či s proteinkinázou C. Dráhy zprostředkované Gi a Gq mohou 
buď aktivovat adenylylcyklázu typu II a pravděpodobně i IV za spoluúčasti Gsα   nebo mohou 
takové aktivaci bránit (u typu V a VI). 
Účinky Gi  a Gq  na enzym typu I jsou navzájem antagonistické.  I když jsme stále ještě na 
počátku studia komplexnosti regulace adenylylcykláz je jasné, že  tyto enzymy byly vyvinuly 
tak, aby se dosáhlo rozsáhlé integrace a dialogu mezi různými signálními cestami. Právě 
adenylylcyklázy jsou ústředním místem na němž se sbíhá značná část regulačních informací.  
 Adenylylcyklázy jsou labilní intramembránové proteiny;  dokonce za umělých 
podmínek je jejich exprese  nízká. Proto byly zapotřebí nové prostředky ke studiu   jejich 
struktur a mechanismu regulace. Wei-Jen Tang se pokusil připravit rozpustnou 
adenylylcyklázu, která by si zachovala charakteristické regulační vlastnosti, mohla být 
syntetizována ve velkých množstvích a byla dostupná genetickým analýzám. Podařilo  se mu 
navrhnout a syntetizovat molekulu, která by mohla mít všechny tyto vlastnosti. Jde o chiméru 
s C1A   doménou adenylycyklázy typu I, spojenou linkerem s C2 doménou adenylylcyklázy 
typu II. Tato molekula je syntetizována a kumulována v cytoplazmě E.coli. Má mimořádně 
nízkou bazální aktivitu, která je dramaticky aktivována Gsα a překvapivě i forskolinem. Růst  
deficientních  kmenů E.coli ,  na maltóze je podmíněn expresí a aktivací adenylylcykláz, což 
umožňuje genetickou selekci různých fenotypů, stejně jako purifikaci, podrobmou 
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charakterizaci a doufejme i strukturální analýzu. Tento přístup otevírá cestu pro  další přesné 
poznání těchto důležitých bílkovin. 
 
PROČ G PROTEINY ?  Někdo se může oprávněně zeptat, proč jsou vůbec do signálních 
drah G proteiny zařazeny a proč je tento systém tak strukturálně komplikovaný. Ve výbavě 
transmembránové signalizace jsou evidentně i mnohem jednodušší (i když obvykle 
oligomerické) molekulární jednotky jako tyrosinkinázy (představující zvláštní skupinu 
receptorů), ligandem řízené iontové kanály a guanylylcyklázové receptory.  

Pro vývoj takovýchto komplexních signálních systémů typu G proteinů existuje 
několik dobrých důvodů. Na té jednodušší úrovni umožňují tyto molekulární spínače a 
časovače výrazné zesílení signálu. Vždyť jeden komplex agonista-receptor může  
katalyzovat aktivaci  celé řady G proteinů po celou dobu, kdy jedna G proteinová  α 
podjednotka zůstává aktivní. Zpožděná deaktivace α podjednotky (GTPásovu vlastní 
aktivitou) umožňuje další zesílení a to na úrovni molekul katalytického efektoru. Máme zde 
také nezanedbatelnou možnost velké šíře regulačních procesů, které dávají možnost jak 
kvantitativní tak kvalitativní modulace signalizace změnou rychlostí syntézy a degradace celé 
řady genových produktů, stejně jako svižnější regulaci kovalentními modifikacemi těchto 
molekul. 
  Možná je ale ještě důležitější tripartitní podstata těchto signálních systémů, která 
umožňuje nesmírnou diverzitu výstupů. Pro signální cesty regulované G proteiny je 
charakteristické, že v každém kroku může dojít ke konvergenci nebo divergenci. Celá řada 
různých druhů receptorů může konvergovat na aktivaci jednoho druhu G proteinu a naopak, 
jeden určitý druh receptoru může interagovat s více než jedním druhem G proteinu a 
vyvolávat tak několik účinků. Podobně můžou různé G proteiny konvergovat a měnit aktivitu 
jednoho efektoru a to buď aditivně, synergicky nebo antagonisticky, a jeden G protein může 
také interagovat s více než jedním efektorem. G proteiny mohou také působit prostřednictvím 
buď α nebo βγ podjednotek, jak je zapotřebí. Komplexnost takovéto buněčné přepínací 
centrály,  jak se zdá, umožňuje v bohaté míře každé buňce vypracovat signálovou nabídku 
„na zakázku“ v takové neskutečné šíři, a to pomocí exprese poměrně malého počtu 
komponent určitých modulů. Zdá se, že by do deseti let mohly být tyto komponenty 
identifikovány. Až je budeme znát, budeme jistě schopni doplnit naše poznání o konkrétních 
signalizačních výbavách různých typů buněk. Bezesporu takovéto znalosti umožní -ve 
spojení s racionalizací cílené přípravy nových chemických látek a stále dokonalejším 
testováním účinku obrovského množství  chemikálií - zcela změnit náš přístup k farmakologii 
a therapii (s použitím Nobelovy přednášky Gilmana a Rodbella 1994).  

2. STRUČNÉ OPAKOVÁNÍ O NEURONECH, AXONECH, GLII A SYNAPSI 
 

Obecně lze říci, že centrální (CNS) i periferní nervový systém (PNS) zajišťuje infor-
mační spojení organismu se zevním prostředím a zároveň plynule registruje změny a procesy 
uvnitř organismu. Z velkého množství informací vybírá ty nejpodstatnější, ukládá do paměti 
informace, které mohou být v budoucnu využity, a zajištuje vypracování optimálních 
odpovědí (reakcí). 
Některé odpovědi jsou vypracovány velmi rychle (během milisekund) a mají charakter reflexů 
nebo automatických reakcí (monosynaptické či několikasynaptické míšní reflexy aj). Jiné 
odpovědi vyžadují delší časový úsek a jsou výsledkem spolupráce mnoha oblastí mozku 
(brždění v autě). Časové zpoždění je dáno především počtem synapsí, zařazených seriově i 
paralelně mezi podnětem a odpovědí. Na jedné synapsi se kvanta neuropřenašeče (mediátoru) 
vylučují se zpožděním 0,5-0,8 ms a s trochou zjednodušení lze říci, že třebas reakční doba 1 
sekundy znamená, že se od smyslového podnětu do svalové akce zapojuje 50-80 neuronů a 
jejich synapsí. 
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Známe test padající papírové tisícikoruny: bohatý učitel pouští k zemi tisícikorunu mezi 
ukazováčkem a palcem chudé pokusné osoby (studenta) která se snaží pouze stiskem prstů 
bankovku zachytit a tím získat. Je-li mezi prsty spouštěno pravítko, lze změřit přímo dráhu 
pádu v době od spatření spuštění pravítka do zachyscení stiskem. Reakční doba t se  pak 
vypočte podle vzorce volného pádu: S(dráha)= g.t2/2, kde g=9,81). Otrava ethanolem (v praxi 
representovaným rumem, becherovkou či podobnými tekutinami) vede k prodloužení doby 
otevření iontových kanálů na synapsích i na „kabelových vodičích“- nervových vláknech a 
nehledě na sníženou pozornost opilce, je jeho reakční doba prodloužena především z tohoto 
důvodu.  

Centrální nervový systém (CNS) je spojen s organismem pomocí periferních nervů, které 
tvoří periferní nervový systém (PNS). PNS se skládá   
a) Z míšních a hlavových nervů (vystupujících zpravidla z mozkového kmene, u člověka 

12)  
b) z autonomního nervstva, které se dále dělí na sympatikus a parasympatikus. 

Směr vedení signálů (informací) určuje, jestli jde o nervová vlákna senzitivní  
 
 
                                         SCHÉMA NEURONU (obr. 21) 
 
aferentní,dendritický výběžek s trny (pasivní vedení synaptického potenciálu k somatu), 
terminální zakončení jiných neuronů 
 
  
 
axosomatické synapse, terminální zakončení  jiných neuronů 
 
drsné (hrubé) endoplazmatické retikulum (Nisslova substance)               
 
axonální konus (axon hillock, iniciální segment, kde vzniká výsledný akční potenciál) 
 
myelinová pochva 
 
internodální Ranvierův zářez, kde jsou Na+ kanály 
 
 
 
 

 
 
terminální (koncové) větvení axonu  
 
 
dostředivá) vedoucí informace z periferie do CNS, nebo o vlákna motorická (eferentní, 
odstředivá), vedoucích informace z míchy a z mozkového kmene do periferie. Periferií 
rozumíme příčně pruhované svaly kosterní a srdce a dále hladkou svalovinu orgánů a žlázy. 

Senzitivní vlákna vystupují z několika druhů specializovaných receptorů (sensitivních 
nervových zakončení), které reagují na rozmanité formy podnětů. Obecnou funkcí receptoru 
je převádět energii podnětu (mechanickou, tepelnou, zářivou a další) přes generátorový 
potenciál (postupnou depolarizaci sensorického nervového zakončení) na formu jednotlivých 
nervových vzruchů, nebo častěji na salvy těchto impulsů. Z receptorů jsou tedy vzruchy 
vedeny senzitivními aferentími vlákny do CNS, kde jsou zpracovávány (řekněme sečteny 
nebo odečteny, propuštěny dále nebo utlumeny), ukládány do paměti (té či oné, viz dále) a 
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pak využívány pro vypracování nějakých odpovědí, např. hybných čili motorických. Taková 
motorická odpovědi má opět charakter nervových vzruchů, vedených odstředivými 
eferentními motorickými vlákny do efektorů (příčně pruhovaných svalů, hladkých svalů, 
žláz). Motorické odpovědi mohou být bud' jednoduché (kontrakce jednoho nebo několika 
svalů- třebas výkop nohy při patelárním reflexu), nebo jde o složité kontrakce mnoha 
svalových skupin (např. při pohlavním aktu)  Složité motorické odpovědi jsou podkladem i 
řeči, mimiky, některých sportovních výkonů, hry na některé hudební nástroje (nikoliv na 
velký buben) apod. 
Vnitřní organizace CNS je velmi složitá a je důkazem mnoha specializačních procesů při 
ontoenesi. Vrcholem tohoto vývoje jsou struktury a funkce uložené v hemisférách lidského 
koncového mozku (telencephalon). Tyto struktury jsou do značné míry zodpovědné za 
integrační a asociační procesy, které tvoří podklad řečových mechanismů, tzv. vyšších 
nervových funkcí a mentálních procesů typických pro lidskou psychiku. 
 
 Stavební elementy nervového systému 
Nervový systém se skládá ze dvou základních elementů: z nervových buněk - neuronů - a z 
podpůrných - gliových - buněk. Neurony zajišťují informační funkce nervového systému, 
zatímco gliové buňky zajišťují neuronům optimální metabolické podmínky, ovlivňují složení 
extracelulárního prostoru nervové tkáně, reagují na patologické procesy v nervové tkáni a 
mají důležité funkce při embryonálním vývoji CNS. 
Stavba neuronu (viz SCHÉMA NEURONU) 
Aferentních výběžů - dendritů - je několik, eferentní výběžek je jeden a označuje se jako 
neurit nebo axon. Buněčné tělo neuronu má proměnlivou velikost. Nejmenší neurony jsou v 
rozmezí 6-10 µm, největší dosahují okolo 100  µm. 
Na povrchu buněčného těla a výběžků je buněčná membrána, která se podobně jako u jiných 
buněk skládá z dvojvrstvy fosfolipidů, oddělených vrstvou proteinů. Buněčná membrána je 
dynamická struktura, která je v průběhu života neuronu stále obměňována. Důležitou složkou 
neuronální membrány jsou dva typy glykoproteinových komplexů, označované jako iontové 
kanály a receptory (zde je slovo receptor použito v jiném smyslu než uvedeno výše). 
Iontové kanály se nohou otevírat pro  Na+, K+, Cl-, Ca2+, ale i pro plyny (CO2). Receptory jsou 
vazebnými místy pro mediátory (neuropřenašeče), pro peptidové neuromodulátory(např. 
substance P) a pro hormony. Membránové receptory jsou základní strukturou pro  
1) rychlou komunikaci mezi neurony prostřednictvím otevřených iontových kanálů s nimi 

spojených. Jsou to tedy komplexy podjednotek, tvořících receptor-kanál. Nebo pro 
2) pomalou komunikaci prostřednictvím metabotropních receptorů pro tytéž mediátory či 

hormony. Tyto metabotropní receptory se sedmi membránovými průniky aktivují 
trimerické G-proteiny a spouští, případně blokují některý typ fosforylačních kaskád 
modulujících  činnost řady proteinů a ovlivňujících dokonce i jejich genetickou expresi a 
produkci té či oné bílkoviny. 

Zpravidla uprostřed buněčného těla je jádro, obklopené zdvojenou jadernou membránou. 
Jádro obsahuje chromatinovou síť a jadérko. Jadérko vytváří specifickou RNA, která zajišťuje 
proteosyntézu neuronu. Jaderná membrána obsahuje póry, kterými jaderná hmota komunikuje 
s cytoplazmou buněčného těla. 
 
Mimo jádra obsahuje tělo (soma) neuronu řadu dalších organel: Cytoplazma je prostoupena 
endoplazmatickým retikulem. Jde o systém cisteren a tubulů, který komunikuje s 
extracelulárním prostorem. Na vnější povrch endoplazmatického retikula jsou navázány 
ribozomy. Endoplazmatické retikulum s navázanými ribozomy se považuje za "hrubé 
endoplazmatické retikulum" a je hlavním proteosyntetickým aparátem neuronu. Větší shluky 
endoplazmatického retikula jsou po obarvení bazickými barvivy viditelné ve světelném 

82 



mikroskopu jako Nisslova (tigroidní) substance. 
Část ribozomů je rozptýlena v cytoplazmě nebo se shlukuje a vytváří tzv. polyzomy. 
V blízkosti jádra je uložen Golgiho aparát. Jde o soubor plochých cisteren a váčků. Proteiny 
vznikající v endoplazmatickém retikulu jsou ve formě transportních váčků dopravovány do 
Golgiho aparátu. Zde dochází k jejich dalším chemickým změnám a ve formě sekrečních 
váčků (granul) jsou dopravovány k povrchu neuronu nebo do cytoplazmy.V axonu existuje 
dvousměrný transport anterográdní i retrográdní, pomalý a rychlý. 
Lyzozomy jsou malé váčky obsahující hydrolytické enzymy většinou s pH optimem na kyselé 
straně. Tyto enzymy mají schopnost destruovat bílkoviny, lipidy, eventuálně jiné cizorodé 
látky, které proniknou do nitra somatu a účastní se i zániku neuronů.  Mitochondrie jsou 
oválné útvary uložené v buněčném těle, ale i v jeho výběžcích. Na vnitřních membránách 
mitochondrií jsou lokalizovány enzymy zajištující energii pro metabolismus neuronu. Tyto 
enzymy se také označují jako respirační enzymy. V mitochondriích vzniká ATP a jako zdroj 
pro produkci ATP v mozku se využívá téměř výhradně glukóza. Další neuronální organely 
mají vláknitý charakter a tvoří cytoskelet (vnitřní skelet neuronu). Souborně se označují jako 
neurofibrily a jejich funkcí je udržovat tvar neuronu a podílet se na intracelulárním transportu. 
Neurofibrily se skládají ze tří kategorií vláknitých proteinů: 
· Mikrofilamenta(ty) jsou aktinová vlákna, která se vyskytují hlavně v axonech a podmiňují 
šmátrání rostoucích zakončení a formování kontaktů, synapsí. Proto jsou zvláště četná v ros-
toucích axonech. Tvořeny aktinem, velmi hojnou buněčnou bílkovinou (až 5%). Průměr 7 nm, 
dva řetízky ovíjejících se aktinových monomerů, které se řetězí, je-li navázáno ATP. 
V šroubovici jsou vmáčnuta vlákna tropomyosinu. Rostou na plus konci a rozpadají se na 
minus konci, obé za účasti tzv. filaminu. Molekulární motor: hlavičkovité myosiny (typ I) se 
posunují po mikrofilamentech a s nimi membránové váčky.  
· Mikrotubuly se vyskytují ve všech výběžcích neuronu Tvořeny globulární bílkovinou 
tubulinem, původně dimerem z alfa a beta podjednotek. Je.li navázán GTP, asociuje tubulin 
do mikrotubulů, které na příčném průřezu ukazují na obvodu 13 tubulinových jednotek, 
průměr trubičky 25 nm. Mikrotubuly zajišťují tvar výběžků a transport organel a materiálů 
uvnitř neuronu. Podílejí se na transportu různých částic a proteinů z buněčného těla do 
presynaptického zakončení axonu včetně synaptických váčků a jejich komponent (antegrádní, 
anterográdní transport) i na transportu opačným směrem (retrográdní transport). 
Mikrotubulární motory (kinesin k plus konci, a dynein k minus konci) o velké velikosti váží 
jedním koncem organelu, např. váček, druhý konec za současného štěpení ATP kráčí po 
mikrotubulu.  
· Neurofilamenta udržují tvar neuronu a prostorové uspořádání organel. Nemají buněčné 
motory. 
 
Kromě uvedených organel  cytoplazma neuronu obsahuje i další mikroskopické částice, 
z nichž řadu známe z jiných typů buněk. Jde o partikule pigmentů (např. neuromelanin v 
substantia nigra středního mozku a nebo lipofuscin), tukové partikule a glykogen. Pigmenty 
jsou údajně odpadovými produkty metabolismu některých neuronů a jejich množství přibývá 
s věkem. Glykogen je energetickým rezervoárem a tukové partikule se využívají při tvorbě 
buněčných membrán. 

Neuronální výběžky 
Tělo neuronu má dva druhy výběžků: DENDRITY A AXONY (za starých dobrých časů 
zvané neurity).. 
· DENDRITY tvoří několik výběžků buněčného těla. Opakovaně se větví a jejich větvení 
připomíná kořeny stromu. Soubor všech dendritů jednoho neuronu se označuje jako 
dendritický strom. Prostor, do kterého dendrity zasahují, se označuje jako dendritická zóna. 
Na povrchu dendritů se mohou vyskytovat krátké výběžky (do 1 µm), označované jako 
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dendritické trny. Dendritické trny významně zvětšují plochu dendritů a jsou místem 
dvousměrných synaptických kontaktů. Dendrity jsou - obdobně jako povrch buněčného těla - 
místem synaptických kontaktů neuronu a místem, kde vznikají postsynaptické potenciály. 
Vlny změn membránového potenciálu jsou buď  
excitační (EPSP): Je to důsledek dovnitř směřujícího, depolarizačního iontového proudu 
kationů, iniciovaného vazbou excitačních neuropřenašečů (glutamátu, acetylcholinu) na 
receptor-kanálový komplex  a způsobeného otevřením kanálu především pro influx (vtok) Na+ 
(případně Ca2+ a někdy i současný výtok K+), nebo jsou tyto ptenciály 
inhibiční (IPSP), důsledek to vtoku Cl- aniontů, což ještě více hyperpolarizuje membránový 
potenciál. Vznikají také po otevření receptor-kanálových propustí, jako důsledek navázání 
inhibičních neuropřenašečů  jako je gama-aminomáselné kyseliny (GABAy) či glycinu. 
„Sčítáním“ desítek či dokonce stovek EPSP a IPSP elektrotonicky (pasívně) se přenášejících 
z dendritického stromu na nejcitlivější kořen neuronu (jež slove iniciální segment čili 
axonální konus) buď vznikne či nevznikne akční potenciál tohoto neuronu, v závislosti na 
tom, dosáhne-li či nedosáhne-li v daný moment celková depolarizace prahu pro otevření 
napěťově řízených Na kanálů a tedy „vše nebo nic“ odpovědi, jež se pak šíří hlavním axonem 
(dendritem) jako nervový impuls do terminálních rozvětvění, která končí na trnech či 
somatech jiných neuronů poblíž či v dáli, nebo v periferii, v neuronech ganglií nebo na 
synapsích výkonných buněk, jako je  třebas nervosvalová ploténka.  Uf.    

Přítomnost nebo nepřítomnost dendritických trnů je důležitým kritériem pro klasifikaci 
neuronů. Neurony, jejichž dendrity jsou pokryty trny, patří zpravidla do kategorie neuronů s 
dlouhými axony (projekční neurony, projikují se, vedou do jiných oblastí). Neurony bez 
dendritických trnů mají většinou krátké axony (lokální neurony, krátkoaxonové, často 
povahou interneurony, jako např. cholinergní Renshawovy buňky v předních míšních rozích). 

 AXON  
je zpravidla dlouhý výběžek, zakončený "terminálním větvením". Na konci každé 

terminální větve je knoflíkovité rozšíření, označované jako "terminální bouton" (z 
francouzského koncový knoflík či pupínek = "bouton terminaux"). Obdobná rozšíření se 
mohou vyskytovat i v průběhu axonu a označují se jako "bouton en passage". Z axonu mohou 
odbočovat vedlejší větve, rovněž zakončené terminacemi (boutony) - axonální kolaterály 
(odbočky). 
Axony se vyskytují ve dvou formách, myelinizované a nemyelinizované. Axony obalené 
myelinovými pochvami se nazývají 
MYELINIZOVANÉ AXONY. Myelinové pochvy jsou tvořeny několika vrstvami buněčné 
membrány, spirálovitě obtočenými okolo axonu. Jde o výběžky oligodendrocytů (viz dále), ze 
kterých byla vytlačena cytoplazma, a okolo axonu se obtáčejí vrstvy buněčné membrány. 

Myelinové pochvy, jsouce vlastně tvořeny lamelami dvouvrstevné membrán, obsahují 
vysoké koncentrace lipidů, které podmiňují jejich bílou až nažloutlou barvu. Díky těmto 
lipidům není mozeček s vejci dietou vhodnou pro osoby se sklonem k ateroskleróze.  

Na longitudinálních řezech axonů je patrné, že myelinové pochvy nejsou souvislé, ale 
v pravidelných intervalech přerušované. V místech přerušení (Ranvierových zářezech) je 
membrána axonu bez obalů (nahá), není pokryta myelinovou pochvou a je přímo omývána  
extracelulární tekutinou. Toto uspořádání má význam pro vedení impulzů axonem. V 
myelinizovaných axonech jsou impulzy vedeny skokem (saltatorně), tj. skáčí z jednoho 
Ranvierova zářezu do zářezu sousedního. Tím je významně zrychleno šíření impulzů axonem. 
Myelinová pochva má tedy funkci izolátoru, přerušovaného v pravidelných intervalech. 
Rychlost vedení vzruchů je přímo úměrná tlouštce axonů a tloušťce myelinové pochvy. Nej-
silnější myelinová vlákna mají rychlost vedení okolo 80, někdy ale až 120 m/s. 

V PeriferníNervovéSoustavě (míšní a hlavové nervy, autonomní nervový systém) jsou 
myelin a myelinové pochvy tvořeny podpůrnými Schwannovými buňkami, které po 

84 



poškození axonu také fagocytují jeho obsah, ale zachovávajíce kanálek umožňují periferní 
regeneraci, která tak bolestivě zatím chybí v CNS. 
 
 

Obr. 21 

BEZMYELINOVÉ (NEMYELINIZOVANÉ) AXONY nejsou obaleny myelinovou 
pochvou. Tato axonová vlákna bud' nemají žádné obaly, nebo jsou zanořena do 
cytoplazmatických výběžků oligodendrocytů. Často tvoří axonální svazečky, ve kterých 
bezmyelinová vlákna k sobě těsně přiléhají. Pěkně je to vidět např. na hrudním úseku n. vagus 
(bloudivý nerv), zvláště pak u králíka.  Rychlost vedení impulzů v bezmyelinových vláknech 
je bídná (menší než 1 m/s). 
Myelinizace axonů začíná prenatálně, ale u většiny axonů v CNS je myelinizace dokončena 
okolo 2. roku věku. Myelinizace je těsně spjata s funkčním dozráváním axonů. 
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Neurony se v CNS nevyskytují izolovaně, ale tvoří shluky, které se označují jako jádra 
(nuclei). Příkladem mohou být jádra talamu, jádra mozečku nebo jádra retikulární formace. 
Neurony uložené v takovém jádře mají zpravidla obdobné funkční vlastnosti a vysílají axony 
do stejné cílové oblasti. 
Na povrchu některých oblastí CNS jsou neurony uspořádány do vrstev a vytvářejí korové 
struktury. Příkladem je šestivrstevná kůra na povrchu hemisfér předního koncového mozku-
telencefalu nebo třívrstevná kůra mozečku. Ale pozor, svisle je kůra organizována také a to do 
sloupců, funkčních modulů .V periferii (PNS)  a obecně mimo CNS se shluky neuronů 
nenazývají  nuclei – jádra, ale ganglia:  
Známe např. spinální ganglia (s těly pseudounipolárních sensorických neuronů, spojujících 
periferní čidla-receptory s CNS), ganglia v průběhu hlavových nervů, parasympatická a 
sympatická ganglia, umístěná buď paravertebrálně (para = ř. vedle) jako u sympatiku (g. 
stellare, několik cervikálních gg), nebo  jinde (ganglion trigeminale n.V  čili semilunare 
Gasseri u báze lebeční, ale trigeminus má i nucleus trigemini v pontu, mostu Varolově) 
Axony vystupující z určitého jádra mohou vytvářet svazky,  nervové dráhy, - tractus nervosi 
(trakty). Axony vystupující z některých jader však nejsou uspořádány do kompaktních svaz-
ků, ale vytvářejí divergující systémy. Poškození velkých axonálních svazků se zpravidla 
projevuje zřetelnými příznaky (např. křivé vyplazení jazyka při jednostranné poruše n. 
glossopharyngeus). 
Jádra, mozková a mozečková kůra a další akumulace neuronů se označují jako tzv. "šedá 
hmota". Převažujícími elementy šedé hmoty jsou neurony, sítě kapilár a gliové buňky. 
Herkules Poirot se odvolával často na své malé šedé buňky při řešení kriminálních případů, 
což ukazuje na jistou znalost neuroanatomie jeho matky Agathy Christie. 

Svazky axonů (s převažujícími myelinizovanými axony) se označují jako "bílá 
hmota". Hlavním elementem bílé hmoty tedy jsou tukem obalená vlákna (axony) a gliové 
buňky. Kapilární sítě jsou v bílé hmotě chudé. Typické zabarvení bílé hmoty je podmíněno 
bílou až nažloutlou barvou tukových myelinových pochev. 
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obr. 22 

Gliové buňky 
Gliové buňky tvoří základní strukturní skelet nervové tkáně, ve kterém jsou uloženy neurony 
a jejich výběžky. Na základě morfologických a funkčních charakteristik se dělí na astrocyty, 
oligodendrocyty a mikrogliové buňky (obr.). 
--Astrocyty mají malá oválná nebo multipolární buněčná těla (nepřesahující 25  µm) s radiálně 
se rozbíhajícími výběžky. Podle uložení a tvaru se astrocyty dělí na vláknité a 
protoplazmatické. Vláknité astrocyty jsou uloženy v bílé hmotě CNS a mají dlouhé, tenké a 
málo se větvící výběžky. Protoplazmatické astrocyty převažují v šedé hmotě a mají kratší a 
bohatě se větvící výběžky. Mnoho astrocytových výběžků končí rozšířeními (nožkami) na 
povrchu kapilár (a jinými na těle neuronů, což je princip přenosu metabolitů a substrátů, 
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součást hematoencefalcké bariéry). Jiné astrocytové výběžky jsou zakotveny na zevním a 
vnitřním povrchu CNS, kde tvoří tzv. membrana limitans gliae superficialis et profunda. Již 
bylo řečeno i ukázáno, že astrocyty a jejich výběžky mají četné kontakty s těly a výběžky 
neuronů a obklopují synaptické kontakty. Při úbytku neuronů (záněty, degenerativní 
onemocnění, stárnutí) se a. zmnožují a vytvářejí gliové jizvy. Další významnou funkcí je, že 
odstraňují přebytek draslíkových iontů z extracelulárního prostoru (činností Na-K-
ATPázy, membránové  pumpy, transportující 3 Na ven a 2 K do buňky), podílejí se na vazbě 
mediátorů uvolňovaných v synapsích, především glutamátu a převádějí metabolity z kapilár 
do neuronů (perivaskulární nožky). 
--Oligodendrocyty mají malá, okrouhlá buněčná těla a malý počet (oligo-) kratších výběžků. 
Jejich hlavní funkcí je vytvářet myelinové pochvy mechanismem spirálovitého obtáčení 
výběžků okolo axonů. 
--Mikroglie mají buněčné tělo malé (do 10  µm), s několika cytoplazmatickými výběžky. 
Mikrogliové buňky jsou mezodermového původu a jejich prekurzory vcestují do CNS v 
časném embryonálním stadiu. Mají fagocytární schopnosti a jako jediné buněčné elementy 
zajišťují imunitní reakce v CNS. 

KOMUNIKACE MEZI NEURONY 
Synapse 
Přenos signálů mezi neurony je umožněn specializovanými kontakty, tzv. zápoji - synapsemi. 
V CNS savců naprosto převažují "chemické synapse". Základem chemické synapse je 
specializovaný intercelulární kontakt, skládající se z presynaptické části, ze synaptické 
štěrbiny a z postsynaptické části. 
· Presynaptická část synapse je vakovité rozšíření axonu v rozmezí 0,5-1,0 µm. Některé 
synapse jsou ale dlouhé korýtkové kontakty, jiné zase mají presynaptické zakončení hluboce 
zanořeno do postsynaptického neuronu. Jde-li o vakovité rozšíření, může být na konci axonu 
terminální bouton (knoflíček), nebo se rozšíření – jedno či více-  nachází v jeho průběhu 
(bouton en passant). Bouton je vyplněn cytoplazmou, ve které jsou uloženy synaptické 
váčky, mitochondrie, neurofilamenta a neurotubuly. Nejdůležitější strukturou jsou synaptické 
váčky obsahující mediátory. Synaptické váčky se liší tvarem a velikostí.  

Okrouhlé světlé váčky obvykle obsahují excitační mediátory, oploštělé světlé váčky 
zpravidla obsahují inhibiční mediátory. V místě synaptického kontaktu je membrána boutonu 
zesílena (presynaptická denzita, hustota viditelná na elektronmikroskopických obrázcích). 
Presynaptická denzita je tvořena jehlanovitými (nebo pyramidovými) útvary, které jsou bází 
spojeny s presynaptickou membránou a svými vrcholy míří do nitra boutonu. Tyto jehlany 
jsou navzájem spojeny proteinovými můstky do šestiúhelníků. Toto uspořádání presynaptické 
membrány slouží k navádění synaptických váčků směrem k presynaptické membráně (obr.). 
· Synaptická štěrbina je široká 15-30 nm. Do synaptické štěrbiny jsou podle rozšířené 
představy uvolňovány mediátory ze synaptických váčků. Jiná teorie (prof. Moriz Israel 
z Francie) říká, že váčky jsou jen zásobníky mediátorů a kvanta se vylučují z axoplasmy Ca-
dependentním mechanismem. 
· Postsynaptická část synapse je část buněčné membrány následujícího neuronu, nebo jiné 
efektorové buňky, třebas svalové. Je buď na těle neuronu (axosomatická synapse) nebo na 
jeho dendritech (axodendritická synapse) a méně často na axonu (axoaxonální synapse). 
Velmi časté jsou synapse na 
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dendritických trnech. V místě kontaktu s presynaptickou denzitou je synapse zesílena - 
postsynaptická denzita. Postsynaptická denzita má 
jednodušší úpravu než presynaptická denzita a je 
zpravidla tenčí než jehlancovité útvary presynaptické 
denzity. 
 
Funkcí synapsí je přenos signálů mezi neurony. Tento 
přenos je ve většině synapsí zajišťován chemickou 
cestou.  
Popišme si krátce  
 
 

SYNAPTICKÝ PŘENOS. 
V okamžiku, kdy se akční potenciál dostane do oblasti 
presynaptického boutonu, dojde k depolarizaci 
presynaptické membrány. Tato depolarizace otvírá 
kalciové kanály a dochází k přestupu iontů kalcia 
(Ca2+) z extracelulárniho prostoru do nervového 
zakončení boutonu. Blizounko u vápníkových kanálů 
jsou v aktivních zónách výlevu připraveny váčky 
s neuropřenašečem. Stojí na jakýchsi štafličkách z 
proteinů v- a m- SNARE. V důsledku zvýšení 
intracelulární koncentrace Ca2+  dochází k zhroucení 
SNARE proteinů a přímému kontaktu membrám váčku 
a nervového zakončení. Vytvoří se pór nebo váček 
úplně splyne a uvolní se mediátor do prostoru mezi 
oběma membránami – do synaptické štěrbiny. Po 
krátké difúzi stěrbinou se molekuly mediátorů váží na 
receptory postsynaptické membrány a působí pře-
chodné otevření iontových kanálů na postsynaptické 
straně kontaktu. Přesuny iontů do postsynaptické části 
synapse, čili do postsynaptického neuronu vedou k 
změnám membránového potenciálu tohoto druhého 

neuronu (či svalového vlákna): Vzniká vlna  synaptického potenciálu, která je buď 
depolarizující – excitační (vtok Na+), nebo hyperpolarizující – inhibiční (vtok Cl-).  

Obr. 23.Uspořádání synapsí: A - axonální zakon-
čení neuronů v mikroskopickém obraze, B - zvětšený detail 
z obr. A, C - ultrastruktura axosomatické synapse se 
synaptickými váčky, D - detail výřezu z obr. C - 
presynaptická a postsynaptická membrána, synaptická 
štěrbina a váčky neurotransmiteru 

Je třeba si uvědomit, že na povrchu "průměrného neuronu" je několik tisíc synapsí.  
Jestliže vlivem synaptických potenciálů převáží depolarizace postsynaptického neuronu 
(excitační synaptické potenciály se sčítají), vzniká v postsynaptickém neuronu, v 
nejcitlivějšim místě 
neuronu, (v místě iniciálního segmentu) akční potenciál, který se šíří axonem k dalším 
neuronům. V případě, že synaptický potenciál hyperpolarizuje postsynaptický neuron 
(inhibiční synaptické potenciály se také sčítají), je excitační účinek depolarizace eliminován 
aakční potenciál nevzniká a neuron je utlumen, čili inhibován. Postsynaptický neuron pak 
nevysílá žádné signály k dalším neuronům. I tato situace má ale svůj informační obsah. 
Podle účinků na postsynaptickopu část synapse, především na iontové kanály, se 
mediátory (neuropřenašeče) dělí na excitační a inhibiční. Mezi nejrozšířenější excitační 
mediátory v CNS patří  
glutamát a acetylcholin.  
Mezi nejrozšířenější inhibiční mediátory patří  
GABA (kyselina γ− aminomáselná) a glycin. 
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3. PODROBNĚJŠÍ KONCEPCE SYNAPSE 
V dalším oddílu bychom se chtěli zmínit - především  z hlediska iontové hypotézy - o 
základech činnosti synapsí,  funkčních spojů mezi vzrušivými buňkami. 

 
Obr. 24. Základní děje přenosu signálu na chemické synapsi.  a - akční potenciál znázorněný 
nahoře vlevo dorazí  k nervovému zakončení a depolarizuje membránu.  b - Depolarizace aktivuje napětím 
řízené Ca kanály v těsné  blízkosti zón výlevu. Vtékající Ca2+ iniciuje splynutí  měchýřků s membránovým 
zakončením a neuropřenašeč se uvolňuje  exocytózou (trvání děje asi 0,8 ms). c - Neuropřenašeč po  velmi 
krátkém difuzním čase (méně než 0,1 ms) otevírá  chemicky řízené iontové kanály, jimiž vstupuje Na+ (většinou  
též vychází K+) do buňky. Vzniká excitační postsynaptický  potenciál (dole vlevo), který po překročení prahu 
iniciuje  postsynaptický akční potenciál, který se šíří dále. 

 

 

 Interakce mezi neurony je omezena na specializovaná místa,  kde se těla a výběžky 
nervových buněk dotýkají. Existence  těchto synapsí (termínu z řeckého sponka, přezka) byla 
tušena  Claude Bernardem (1850) na základě jeho experimentů s kurare.  Poprvé jasně 
formulována Charlesem Sherringtonem (1897)  především v knize The Integrative Action of 
the Nervous  System (1906), kde se zabýval míšními reflexy. Vedení při  spinálních reflexech 
bylo odlišné od nervového: bylo pomalé  (velká latence), odpovědi se sumovaly, reflexy měly 
velkou  citlivost k anoxii a drogám. Histolog Santiago Ramón y Cayal  (1911) ukázal, že 
všechny synapse mají 2 části: presynaptické  nervové zakončení a postsynaptickou 
membránovou strukturu.  Tušil také existenci synaptické štěrbiny, prostoru mezi pre-  a 
postsynaptickou membránou, demonstrovanou  elektronmikroskopicky až v 50. letech. Tyto 3 
strukturální  části synapse jsou podkladem schopnosti neuronů navzájem  komunikovat, 
počínaje smyslovým vnímáním přes svalové pohyby  až k vyšším nervovým funkcím jako 
učení a paměť. Mnoho  nervových nemocí včetně myasthenia gravis, parkinsonismu,  
schizofrenie a deprese mají základ v poruchách synapsí. 

 Ve 20. letech Sherrington ukázal, že svalový stah sestává  z činností motorických jednotek. 
Každá jednotka je tvořena  motoneuronem (v předním míšním rohu) a jím inervovanými  3 -
 100 svalovými vlákny. Vyvinul přesné měření reflexních  míšních odpovědí u 
decerebrovaných či spinalizovaných koček  a studoval jejich facilitaci, okluzi a inhibici. Roku 
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1925  vyvinul teorii excitačního a inhibičního synaptického  přenosu, který se lišil od akčního 
potenciálu, impulsů  probíhajících na základě odpovědi "vše, nebo nic". Záznamy  reflexních 
odpovědí byly pořizovány zprvu strunovým  galvanometrem, později mechanickým 
osciloskopem a nakonec  zesilovačem spojeným s katodovým osciloskopem. Nejjednodušší  
reflexní dráha míchy vzniká ve svalových vřeténcích, akční  potenciály jsou vedeny velkými 
myelinizovanými aferentními  (vzestupnými) nervovými vlákny skupiny 1a do míchy  a s 
určitým synaptickým zdržením aktivuje motoneuron. P.  Hoffmann (1922) si jako prvý 
uvědomil, že známý čéškový  reflex (H-reflex) má synaptické zdržení asi 1 ms, a je tedy  
monosynaptický - přes jeden zápoj. 

 Roku 1921 O. Loewi demonstroval na srdeční větvi nervu  vagus inhibiční působení ACh a 
jeho představa chemické  synapse byla potvrzena pro řadu periferních i centrálních  funkčních 
kontaktů. Chemická synapse převádí informaci  v jednom směru - od presynaptického 
zakončení  k postsynaptické buňce. Dnes je jasné, že existují i zpětné  chemické vlivy, např. 
NO nebo velké polypeptidy typu  nervového růstového faktoru. Určité synapse vedou vzruchy  
obousměrně (obr. 10). V případě těchto synapsí elektrických  tvoří pre- a postsynaptické 
membrány těsný komplex,  štěrbinové spojení (gap junction) propojené polokanály,  tvořené 
6 molekulami konexinu (viz též přímé elektrické  spojení mezi srdečními buňkami, obr. 6). 
Existují ale  i chemické synapse s dvousměrným přenosem (obr. 10). Jde  o dendrodendritické 
chemické synapse, kde obě části synapse  mají jak systém pro výlev neuropřenašeče, tak 
citlivé  receptory a iontové kanály. 

 Na počátku 50.let došlo k rozvoji intracelulární techniky  skleněných mikroelektrod (Fatt a 
Katz 1951). Ukázalo se, že  přímým měřením z nitra buňky potenciál na nervosvalovém  
spojení, vznikající působením presynapticky vylučovaného ACh,  je kvantově gradovaná 
odpověď, která při dosažení prahu vede  k otevření Na+ kanálů a vzniku svalového akčního 
potenciálu.  V c.n.s. se takovýto depolarizační synaptický potenciál,  zprostředkovaný 
především glutamátovými receptory, nazývá   

excitační postsynaptický potenciál (EPSP, obr. 11E). Naproti  tomu na inhibičních 
synapsích vyvolává výlev inhibičních  neuropřenašečů (např. GABA či glycinu) většinou  
hyperpolarizaci, často zrcadlový obraz excitačního  postsynaptického potenciálu (EPSP), 
nazývaný inhibiční  postsynaptický potenciál (IPSP, obr. 11A-D). V obou případech  je pro 
chemický přenos charakteristické synaptické zpoždění  cca 1 ms v důsledku časově 
limitovaného vtoku Ca2+ do  presynaptického zakončení a výlevu neuropřenašeče, které není  
u synapsí elektrických. 
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 Obr. 25. Postsynaptické potenciály vyvolané v motoneuronu  drážděním 1a aferentních vláken. A - C: inhibiční  
postsynaptický potenciál (IPSP, spodní záznamy) při postupném  zvyšování počtu drážděných vláken (horní 
záznamy). D - E:  inhibiční postsynaptický potenciál (IPSP) a excitační  postsynaptický potenciál (EPSP, 
"zrcadlový" obraz  hyperpolarizace a depolarizace téhož neuronu) na stejné  časové ose. F: náhradní elektrické 
schéma, ukazující normální  membránu na levé straně a situaci na inhibiční (I) synapsi  vpravo. G: změna 
amplitudy a směru proudu excitačního  postsynaptického potenciálu (EPSP) při hyperpolarizaci  z -56 mV přes 
rovnovážný potenciál -82 mV k obratu polarity  při -96 mV. Spodní část - Nervové dráhy extensorových (E)  a 
flexorových (F) svalů kolena. Vložené obrázky ukazují  detail počátku 1a aferentních vláken na anulospirálních  
zakončeních (AS) svalových vřetének. Aferenty prochází  dorzálními kořeny do míchy, tvoří excitační synapse 
na  motoneuronech (EF), které inervují tytéž svaly, a excitační  synapse na interneuronech (IN), které synapticky 
inhibují  motoneurony antagonistického svalu. Přerušení nervů  v blízkosti elektrod (SE, SF) naznačuje 
diskontinuitu  schématu.  
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Do r. 1954 se v souladu s Sherringtonovými představami  zdálo, že axony neuronu mohou 
tvořit přímo jak excitační, tak  inhibiční synapse, kdy tentýž neuropřenašeč aktivuje buď  
inhibiční, nebo aktivační postsynaptické receptory. Např. 1a  aferentní vlákna ze svalového 
vřeténka vyvolávají excitační  postsynaptický potenciál (EPSP) na jednom motoneuronu  a 
inhibiční postsynaptický potenciál (IPSP) na druhém  motoneuronu, který inervuje 
antagonistickou svalovou  motorickou jednotku (obr. 25). Ale inhibiční postsynaptický  
potenciál (IPSP) má synaptické zpoždění o 0,8 ms delší než  excitační postsynaptický 
potenciál (EPSP) (srov. 11 D a E),  což znamená vřazení 1 interneuronu (zde tzv. 
Renshawovy  buňky) do inhibiční dráhy. Tato buňka, excitovaná aferentním  vstupem, 
inervuje svou inhibiční synapsí další motoneuron  a vytváří negativní zpětnovazebnou 
smyčku. Zdá se tedy, že  každý neuron vytváří pouze aktivační nebo pouze inhibiční  synapse. 
Dnes je ale známa tzv. kotransmise (společný výskyt  jednoho nebo několika typů základních 
neuropřenašečů v malých  světlých měchýřcích a větších tmavých váčků s proteinovými  
neuromodulátory nebo ATP v tomtéž zakončení), a proto je  otázka, zda stále platí dříve 
zdůrazňovaný tzv. Daleho  princip existence jediného hlavního neuropřenašeče ve všech  
synapsích téže nervové buňky. 

 Jedním z nejdůležitějších pozorování z 50. let týkajících  se synapse byl 
elektronmikroskopický obraz presynaptických  zakončení s množstvím světlých synaptických 
měchýřků  s průměrem asi 40 nm, které je odděleno 20 nm synaptickou  štěrbinou od 
postsynaptické membrány (obr. 12). Měchýřky jsou  typickým způsobem uspořádány podél 
tzv. aktivních zón výlevu  a jsou "připraveny" uvolnit kvantum neuropřenašeče do  synaptické 
štěrbiny. Depolarizace nervových zakončení  zakončení presynaptickým akčním potenciálem 
otevírá vápníkové  NK v blízkosti měchýřků a v kombinaci vtoku Ca2+ (až na  0,3 mM v 
malém prostoru) s kalmodulinem (vnitřním  transportérem Ca2+) je iniciována exocytóza 
(splynutí  membránového měchýřku a zakončení, obr. 13) a výlev  neuropřenašeče do 
štěrbiny. Kvantum obsahuje asi  10 000 molekul neuropřenašeče, které projdou synaptickou  
štěrbinou a otevřou 20-100 ligandem řízených kanálů  (receptorů) pro Na

+
, K

+ a Ca2+ (ACh, 
NMDA), Na

+
, K

+ (AMPA)  v případě excitačních synapsí nebo Cl- (GABA, glycin)  u 
inhibičních synapsí E.G. Gray (1959) ukázal, že četné  "trny" neuronových dendritů v kůře 
jsou vlastně synapse.  Tisíce takových excitačních trnových synapsí nacházíme i na  
pyramidových buňkách a jiných neuronech (obr. 12).  Presynaptický akční potenciál ale nikdy 
nezpůsobí uvolnění  více než 1 kvanta na 1 zakončení v c.n.s. a pro účinnou  depolarizaci je 
nutná prostorová a časová sumace z řady  nervových zakončení. 
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Obr. 26. Schéma centrální synapse savců. A: V aktivní zóně  (az) nacházíme tmavá presynaptická 
ztluštění, tvořící lůžka  pro synaptické měchýřky (sv). SV jsou znázorněny na levé  straně v hexagonálním 
uspořádání a napravo jsou znázorněna  místa dotyku SV s membránou (vas). B: Dva stavy membrány  měchýřku 
a zakončení - před a během výlevu. Jiná teorie  zpochybňuje přímou úlohu SV při výlevu kvant a měchýřky  
považuje za pouhé rezervoáry neuropřenašeče, který se  vylučuje ze zakončení prostřednictvím zvláštní 
membránové  bílkoviny, mediatoforu. Napravo - Dendrodendritické synapse  pyramidové buňky hipokampu. 
Schéma ukazuje uspořádání  synaptických kontaktů vedoucích pravděpodobně obousměrně. 

   

 

 

Připomeňme, že membrána neuronu je bimolekulární vrstvou  (7 nm), tvořenou 
fosfolipidovými molekulami, jejichž  hydrofilní polární skupiny směřují na obě strany do 
buňky  a vně buňky. Dvojvrstva je nepropustnou bariérou pro molekuly  a ionty rozpustné ve 
vodě. Až 6 % lipidů představují  glykolipidy, obsahující 1 nebo 2 zbytky kyseliny sialové.  
Jeden typ (Edelman 1983) byl identifikován jako buňky  adherující molekula (CAM). 
Nejdůležitější typy proteinových  molekul protínající membránovou dvojvrstvu jsou 
1. iontové  difúzní kanály, 2. metabolismus aktivující kanály  a 3. proteiny pro aktivní 
transport molekul. Při synaptickém  přenosu se primárně uplatňují kanály 1. typu (viz výše) za  
spoluúčasti dalších dvou typů. 
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obr. 27. Osudy synoptických měchýřků. Vznikají z mikrotubulů (3), v cytoplasmě je 
neuropřenašeč XMTR, ATPáza plní váček protony, ty jsou vyměněny za XMTR, váček je 
transportován (6) do místa dokování u membrány. V blízkosti umístěné Ca kanály (9) aktivují 
výlev. Váček se obalí klathrinem (12) a je endocytoticky vtažen, splývá s cisternou a od ní se 
znovu odštěpuje a plní. Degradativním enzymem v štěrbině je specifická acetylcholinesteráza 
v případě acetylcholinu jako přenašeče. 

 

 Nyní k definici neuropřenašeče (mediátoru): neuropřenašeč  je molekula, koncentrovaná v 
synaptických měchýřcích  nervových zakončení a uvolňovaná, když je zakončení  

96 



depolarizováno impulsem (akční potenciál). Musí splňovat  i další kritéria: Zakončení má 
obsahovat enzymy a substráty  pro jeho syntézu, umělá aplikace neuropřenašeče musí vyvolat  
tytéž postsynaptické účinky jako presynaptická stimulace,  blokátory postsynaptických 
odpovědí blokují i účinek uměle  aplikované molekuly a je shoda i pokud jde o jiné  
farmakologické a fyziologické zásahy, jako je potenciace,  inhibice, inaktivace, desensitizace 
aj. Téměř všechny známé  neuropřenašeče jsou buď aminy (ACh, dopamin, noradrenalin,  
serotonin, histamin), aminokyseliny (glutamát, aspartát,  GABA, glycin), nebo peptidy 
(cholecystokinin, substance P,  vasoaktivní intestinální polypeptid - VIP, somatostatin,  
dynorphin, neurotensin aj.). Počet neuropřenašečů a modulátorů  je ale  mnohem větší.  
Obr. 14 schematicky ukazuje, že nízkomolekulární  neuropřenašeče jsou syntetizovány a 
transportovány do  měchýřků ve vlastních nervových zakončeních, kdežto  neuropeptidy jsou 
syntetizovány v těle a transportují se již  v měchýřcích do nervových zakončení. 

 Již bylo řečeno, že neuropřenašeč působí na postsynaptické  receptory dvěma zcela odlišnými 
mechanismy: ionotropicky nebo  metabotropicky. Při ionotropním působení neuropřenašeč  
otevírá iontové kanály přes membránu a ionty difundují  otevřeným kanálem podél jejich 
elektrochemického spádu.  Vzniká změna klidový membránový potenciál - excitační  
postsynaptický potenciál (MP - EPSP, depolarizace) nebo  inhibiční postsynaptický potenciál 
(IPSP, hyperpolarizace  nebo stabilizace klidového membránového potenciálu, když je  
klidový membránový potenciál rovný rovnovážnému potenciálu  pro chloridové ionty). Při 
metabotropním působení  neuropřenašeč startuje sekvenci enzymatických reakcí,  většinou 
spojených s G proteiny a intracelulárními druhými  posly. Často dochází k fosforylaci 
(kinázy) a defosforylaci  (fosfatázy) podjednotek iontových kanálů (serin a threonin)  a k 
změně jejich činnosti. Ionotropní odpovědi jsou krátké  a jejich časový průběh určuje 
především doba otevření kanálu  (1 - 10 ms). Metabotropní působení jsou mnohem pomalejší  
(desetiny sekundy). Např. ACh během svého ionotropního  "nikotinového" působení na 
nervosvalové ploténce vyvolává  excitační postsynaptický potenciál (EPSP, ploténkový  
potenciál) v trvání 1,5 ms, kdežto jeho metabotropní  "muskarinové" působení na srdci, kdy se 
otevírají K+ kanály  pomocí G-proteinů, trvá několik sekund. Na jiných neuronech,  např. 
sympatických gangliích, ACh působí jak rychle  (ionotropicky, přes αβ neuronové nAChRs), 
tak dlouhodoběji (metabotropicky). Většina  peptidových neuropřenašečů a dlouhá řada 
peptidových hormónů působí metabotropicky. 
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obr. 28 

 Splývání měchýřků při kvantovém uvolňování bylo studováno  také klonováním a 
charakterizací řady bílkovin, které se  mohou účastnit výlevu. Dělí se do 4 skupin: 1) 
Synapsiny,  které asi řídí mobilizaci měchýřků, pohyb podél cytoskeletonu  a jejich 
připravenost pro výlev. 2) Proteiny typu Rab 3,  patřící do p21 ras superrodiny bílkovin, které 
se účastní  zakotvování měchýřků v zónách výlevu, 3) synaptotagmin,  neurexiny, syntaxiny a 
VAMPy (synaptobrevin), které  stabilizují měchýřky v zóně výlevu, a 4) proteiny typu  
synaptophysinu, které snad podmiňují vytvoření kontaktu  membrán měchýřku a zakončení a 
hypotetického póru přes obě  membrány (obr. 15). 
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Obr. 29. 

Příprava měchýřků pro výlev - jsou tam i malé G-proteiny. V membráně měchýřků je 
VAChT, vesicle acetylcholine transporter spojený funkčně s protonovou pumpou, což je Mg-
bikarbonát závislá ATPáza, která vnáší do váčků protony a ty jsou následně vyměněny za 
ACh. Tím se plní váček mediátorem. Snad je tento VAChT zodpovědný i za nekvantový únik 
ACh po splynutí. Pohyb měchýřků v nervových zakončeních zahrnuje několik hypotetických 
kroků. Poté co jsou naplněny neuropřenašečem aktivním transportem, dochází k jejich 
mobilizaci,  tj. transportu z  rezervní oblasti do uvolnitelné oblasti. Měchýřky jsou odchyceny 
(priming) a umístěny (docking)  na morfologicky dobře definovaná místa v zónách aktivního 
výlevu, kde čekají v plné připravenosti na vápníkem indukovaný povel k fúzi  své  membrány 
s membránou nervového zakončení. L a N typy Ca kanálů jsou v bezprostřední blízkosti 
zakotveného mechýřku a po otevření depolarizací vzniká lokální obláček, mikrodoména, kde 
je koncentrace Ca zvýšena až  2 řády (v klidu je asi 10-100 nM). To vede ke zhroucení podpěr 
v doku a formování póru. Teh může být krátkodobý a měchýřek se hned uzavře –„kiss-and –
run“ model, nebo dojde k delšímu splynutí obou membrán (asi častější při masivní stimulaci 
a vyčerpávání počtu měchýřků). 
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Bylo pozorováno, že sulfhydrylové reagens N-etyl maleimid (NEM)  blokuje  in vitro fúzi 
Golgi  měchýřků s přilehlou Golgiho membránou.  Pomocí tohoto nástroje lze  purifikovat 
protein, odpovědný za NEM-sensitivní fúzi.  Tento tzv. NSF protein je ve vodě rozpustná 
ATPáza, která vyžaduje ještě další cytoplasmaticou  bílkovinu (Soluble HSF-Attachment 
protein, čili SNAP), aby došlo k připojení na Golgiho membrány.  Tato ATPáza je  zpočátku 
v membráně a do cytosolu se uvolní při hydrolýze ATP. Za přítomnosti nehydrolyzovatelného 
analoga Mg -ATP -γ S lze izolovat stabilní komplex NSF-SNAP.  V membránách měchýřků i  
nervového zakončení jsou membránové proteiny, obecně zvané SNAREs (soluble NSF-
attachment protein receptors) , které se v případě synapse nazývají synaptobreviny v 
membráně měchýřků (také VAMP, podle vesicles) a v presynaptické membráně nervového 
zakončení jde o  syntaxin, což je případ obecného tSNARE  ( t=target, cíl). Hovoříme o 
SNARE hypotéze: v mebráně vesikulů jsou vSNARE  a v membráně zakončení tSNARE, 
které se možná podobně jako hair pins při vazbě viru na buňku spojují a připravují fúzi a 
výlev.

obr. 30 
Zakotvené měchýřky spontánně fúzují s velmi  nízkou  pravděpodobností (vylitá kvanta 
mediátoru vyvolají spontánní miniaturní synaptické potenciály). ro zvýšení pravděpodobnosti 
fúze a výlevu je nutno předpokládat existenci jakéhosi spínače, zřejmě Ca2+ senzoru . 
Pravděpodobně jde o bílkovinu v membráně váčku zvanou synaptotagmin. Váže se na 
komplex VAMP-syntaxin. VAMPy (vesicle associated membrane proteins) a synaptobreviny 
jsou malé 18 kD proteiny zakotvené v membráně měchýřků jedinou transmembránovou 
oblastí v blízkosti  C konce. Existují ve dvou izoformách 1 a 2. Synaptotagminy mají  také  
jednu transmembránovou oblast v blízkosti jejich intraluminálního N-konce.  Další proteiny 
membrány měchýřků-synaptofysiny, mohou vytvářet transmembránový pór a zřejmě se 
účastní vzniku tunelu, kterým po fúzi vytéká neuropřenašeč. 
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obr. 31 a 32. 

 

V Greengardově laboratoři (P. Greengard, Nobelova cena 2000) byly před drahnou dobou 
objeveny fosfoproteiny synaptických měchýřků zvané synapsiny . Synapsin I a II jsou 
substráty pro cAMP-dependentní proteinkinázu a  pro Ca2+  kalmodulin-dependentní 
proteinkinázu I, které je mohou fosforylovat.  V klidovém stavu je většina synapsinu I v 
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defosforylovaném  stavu, což zřejmě snižuje pohyblivost synaptických měchýřků v 
cytoplazmě.  Měchýřky jsou tedy sekvestrovány a vázány na cytoskeleton.  Při podráždění  a 
vstupu vápníku se předpokládá, že Ca2+ - kalmodulin -dependentní proteinkináza II 
fosforyluje synapsin I,  měchýřky se uvolňují od cytoskeletu a pohybují se k aktivní zóně.   

 

 Nakonec se zmíníme velmi stručně o tom, jak vzájemný dialog  pre- a postsynaptických částí 
ovlivňuje synaptickou  plasticitu a vývoj a opět připomeneme obr. 20.  

 
 
0br. 20. Účast NMDA receptorů v nervovém vývoji a synaptické  plasticitě. A - Model, který předpokládá 
několik  presynaptických vstupů kontaktujících 1 postsynaptickou buňku  ve vyvíjejícím se, příp. dospělém 
mozku. 2 z těchto vstupů  mají synchronní salvy akční potenciál, kdežto třetí pracuje  vzhledem k nim 
asynchronně. Synchronní aktivita dvou  presynaptických neuronů uvolňuje glutamát, který aktivuje  non-NMDA 
receptory (neukázány), depolarizující membránu  a umožňující glutamátu aktivovat NMDA receptory s 
následným  Ca2+ influxem (vtokem do postsynaptické buňky). Zvýšení Ca2+  iniciuje tvorbu NO (nebo jiných 
retrográdních signálů)  a jejich difúzi do nervových zakončení. NO pravděpodobně  zvyšuje výlev 
neuropřenašeče v aktivních zakončeních  v dospělosti působením na guanylylcyklázu nebo  ADP-
ribosyltransferázu. Třetí neaktivní nervové zakončení  příliš svoji funkci nemění. B - Jestliže se děje  
předpokládané v A odehrávají v ontogenezi, může být výsledkem  postupná degenerace méně výkonného 
nervového zakončení,  zatímco ostatní jsou zachována a posílena. C - Jestliže se  děje odehrávají na maturované 
synapsi, výsledkem může být  facilitace (usnadnění činnosti) některých synapsí na úkor  jiných, tj. zvýšený výlev 
neuropřenašeče, větší inhibiční  postsynaptický potenciál (IPSP) a dlouhodobá potenciace  (LTP). 
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Podle Hebbovy koncepce synapse, staré několik desetiletí, se paměťové stopy vypracovávají 
posilováním jednoho vstupu druhým (fire together, wire together). Nejvíce diskutovaným 
jevem  je dlouhodobá potenciace (LTP, long-term potentiation), jev  tvořící snad dlouho 
hledaný článek mezi nervovou aktivitou  a pamětí. Bliss a Lomo ukázali r. 1973, že tetanické 
dráždění  hipokampálních synapsí vede až k týdny trvajícímu zvýšení  amplitudy excitačního 
postsynaptického potenciálu (EPSP).  Jedno z možných vysvětlení spočívá v tom, že 
dlouhotrvající  depolarizace otevírá Mg

2+ dependentní NMDA receptory (viz  výše), jimiž 
vtéká Ca2+ do dendritických trnů, čímž se může  aktivovat proteinkináza kalpain, uvádějící do 
činnosti dosud  nefunkční quisqualátové glutamátové receptory na  postsynaptické membráně, 
což vede k větším odpovědím. Je též  možné, že systém druhých poslů indukuje v těle 
neuronu  makromolekuly, které způsobují růst trnů a jejich recepčního  povrchu. Jsou též 
důkazy o presynaptické spoluúčasti na  dlouhodobé potenciaci (LTP), kdy se zvyšuje výlev 
glutamátu.  Předpokládaná informace z postsynaptické buňky na zakončení  může být 
zprostředkována některým z retrográdních přenašečů . Jde především o arachidonovou 
(arašídovou)  kyselinu (AA) a NO. AA zřejmě přímo podmiňuje zpětné působení  glutamátu 
na autoreceptory spojené s IP3 (který uvolňuje  Ca2+ z intracelulárních zásob) a s 
diacylglycerolem, který  aktivuje proteinkinázu C. Tato kináza poté zvyšuje exocytózu  
glutamátu. V případě NO, který je syntetizován NO-syntázou  z aminokyseliny argininu, 
způsobuje aktivace NMDA receptorů  jeho uvolňování a tvorbu cGMP v hipokampu. Tento 
cyklický  nukleotid zřejmě usnadňuje zakotvování měchýřků a snad  i tvorbu kanálku při fúzi 
membrán za spoluúčasti tzv. Rab  proteinů. Je zajímavé, že specifické blokátory NO-syntázy  
zabrání i dlouhodobé potenciaci (LTP). Difúze NO vznikajícího  v jednom místě může 
zasáhnout neurony až v okruhu 0,5 mm.  Účast NO v dlouhodobé potenciaci (LTP) má ještě 
řadu temných  míst, např. molekulární cíle pro NO v nervovém zakončení  (guanylylcykláza a 
ADP-ribosyl-transferáza, obr. 10),  přesná místa jeho syntézy aj. Snad podobným 
mechanismem  dochází i k přestavbě synapsí při vývoji, kdy se jejich počet  často výrazně 
zmenšuje. 
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Obr. 33. Malé molekuly neuropřenašeče, jako je ACh nebo  glutamát, a neuropeptidy jsou syntetizovány a 
zabudovány do  měchýřků různými cestami. A - Synaptické měchýřky se zřejmě  tvoří v těle neuronů a jsou 
transportovány do nervových  zakončení. Teprve tam se plní vlastním neuropřenašečem pomocí  protonového 
přenašeče. Když měchýřky splynou s membránou  a uvolní neuropřenašeč do synaptické štěrbiny, jsou vtaženy  
zpět a splývají s endosomy, tj. cisternami, z nichž se mohou  odštěpovat a opět plnit neuropřenašeče. B -
 Polyproteinové  prekurzory neuropeptidů jsou syntetizovány v endoplasmickém  retikulu, přecházejí do cis 
Golgiho aparátu, kde jsou  posttranslačně modifikovány. V trans Golgiho kompartmentu  jsou proteolyticky 
štěpeny a zabudovány do měchýřků, které  putují do periferního nervového zakončení. V některých  neuronech 
jsou směrovány různé neuropeptidy do různých  nervových větví. U mnoha neuronů probíhá syntéza malých  
neuropřenašečů a neuropeptidů paralelně, takže z jednoho  zakončení se uvolňuje více typů přenašečů 
(kotransmise). 

4. NĚKTERÉ ASPEKTY NEUROTROFIKY. 
 

Počátek čtyřicátých let tohoto století. Na západě Evropy  zuří bitva o Anglii, východ je 
svědkem zničujících  bitevních akcí mezi Německem a Sovětským svazem, dvěma totalitními 
supermocnostmi. Jih Evropy sleduje na plátnech italských filmových týdeníků kin velkohubá 
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vystoupení Duceho, kterému se splnil jeho dávný sen hrát divadlo před masami špagetami 
zblblých Italů kterým se chtělo uvěřit, že opět z prachu dějin povstává jako Fénix veliká říše 
Římská. Statisíce vojáků denně trpělo za své mocné. Nechávali se fyzicky masakrovat, 
zraňovat a zabíjet, poté co válečná propaganda zničila a zabila jejich svobodnou mysl  a duši. 
A v posledním záchvěvu pudu sebezáchovy tito příslušníci druhu Homo sapiens sami zuřivě 
stříleli na neznámé lidské bytosti, zvané v odporném vojenském žargonu „živou silou 
nepřítele“, polévali je napalmem a trhali jim končetiny granáty ručními, dělostřeleckými, 
leteckými a kdovíjakými ještě, dříve než je samé trefila kulička nebo než uhořeli v tanku nebo 
se udusili v ponorce. A přesto v té době se jiní lidé, patřící ke stejnému biologickému druhu, 
věnovali svou duševní i tělesnou sílu jiným činnostem - psali knihy, malovali obrazy, skládali 
a hráli krásnou hudbu a dělali v laboratořích pokusy s cílem lidské bytosti zachraňovat a ne 
ničit. Mezi ně patřili dvě osoby, muž a žena, každý z jiné země, ale oba s mladistvým 
nadšením. Oba chtěli vědět, jak nervové buňky vlastně ovlivňují cílové tkáně, především 
svaly. Prvním z této dvojice byl český lékař židovského původu, Dr. Arnošt  Gutmann, který 
se svou snoubenkou včas opustil předválečné Československo, aby v anglickém Oxfordu, pod 
odborným vedením prof. J.Z. Younga,  studoval regeneraci nervů a reinervaci po poranění 
nervů. V té době praktičtí lékaři a chirurgové -bohužel především ti váleční- dobře  věděli, jak 
vypadají  kosterní svaly,  třebas na ruce nebo noze, po přeseknutí, přestřelení nebo rozdrcení 
nervu, který jim dává normálně příkazy k pohybu. Svalová vlákna cítí, že jejich motorický 
nerv se stal nefunkční, nevede už povely z míchy na nervosvalové spojení. Tato chemická 
synapse začíná poměrně rychle degenerovat a to se projeví na stavu svalových vláken. 
Nastávají postdenervační změny, které se vnějšně projeví především atrofií, snížením 
hmotnosti svalu a průměru svalových vláken. Již za několik hodin po přetětí nervu (motorické 
denervaci) klesá rozdíl klidových elektrických potenciálů přes membránu svalových vláken z 
asi -75 mV na -64 mV (vnitřek vlákna negativní). Je to důsledek aktivace chloridového 
transportéru ve svalové membráně, který přenáší do buňky Cl-, snižuje transmembránový 
rozdíl koncentrací chloridů a tím i klidového potenciálu. přenašeče, který pže se , začínají 
změny v proteinech svalové membrány, indukuje se tvorba nových acetylcholinových 
receptorů podél vlákna a ubývá hmoty myofobril. Jde o stav podobný embryonálnímu, kdy 
ještě neexistoval kontakt nervu a svalu. Ale i daleko v míše se odehrávají dramatické změny. 
Když nervová  motorická vlákna (především u mláďat v období těsně po porodu) nemohou 
reinervovat  ať již svoje nebo jakékoliv jiné svaly, které jsou po ruce, jejich těla v předních 
míšních rozích odumírají. 
A. Gutmann publikoval spolu s Yougem  klasické práce, které ukazovaly, že dlouhý nervový 
pahýl  při denervaci zpožďuje nástup denervačních změn, kdežto svaly denervované těsně u 
vstupu nervu do svalu vykazovaly denervační změny velmi rychle. Po válce založil při 
Fyziologickém ústavu ČSAV laboratoř neurotrofických vztahů  a v plejádě prací ukázal se 
svými spolupracovníky, jak nerv troficky působí na periferní výkonný aparát, kosterní sval. 
Profesor Gutman po návratu do Prahy již nikdy neemigroval, ani tehdy, když podepsal dva 
tisíce slov proti sovětské okupaci a byl za to potrestán pro vědce nejtěžším žalářem - 
nemožností zahraničních kontaktů se svými  kolegy. 
Italka Rita-Montalcini založila svoji vědeckou kariéru také v době druhé světové války. 
Mussolini zakázal neáriským lékařům provozovat medicinskou praxi a proto se rozhodla začít 
svoji dráhu v laboratoři  experimentální neuroembryologie.  Nehledě na nálety a válečnou 
vřavu za stěnami její laboratoře v rodném Turíně, dokázala tato cílevědomá mladá žena získat 
v čtyřicátých létech první z řady pozoruhodných nálezů, které ji po několika desetiletích 
postavily do čela  neuroembryologického výzkumu. Především její objev nervového 
růstového faktoru jasně prokázal  zpětné řídící působení cílové tkáně na růst nervových 
výběžků. A tak tyto dvě osobnosti stály u zrodu koncepce buněčného dialogu, která postuluje, 
že podřízenost výkonných buněk sestupným nervovým drahám není absolutní; naopak, právě 
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cílové tkáně jako je sval, jsou pro přežití centrálních, nebo na vyší etáži postavených 
nervových buněk zcela nezbytné. Velmi rychle přibývá znalostí o tomto dialogu. Zmíníme se 
jen o některých zajímavých aspektech a příkladech z neurofyziologického výzkumu 
 

Mechnismy růstu axonů a jejich řízení. 
 
Nervové buňky mají některé výběžky (axony) o délce  až metrové, zakončené synapsemi v 
určitém orgánu nebo v tkáni. Neurobiology dávno trápila otázka: jak to, že neuronu vždy 
najdou svůj cíl  během ontogenetického vývoje organismu? V podstatě šlo o dvě teorie. R. 
1895 formuloval J. N. Langley představu, že  se neurony a jejich cílové buňky vyvíjejí ve 
funkčním slouladu a tudíž jsou vytvořeny jenom preformované a  odpovídající synaptické 
spoje. O čtyřicet let později P.Weiss  a řada dalších pracovníků přišla s jinou teorií, říkající, že 
zpočátku jsou spoje  vytvářeny víceméně náhodně a často  v nadbytku. Teprve později 
dochází - většinou až po narození savčích mláďat - k eliminaci, vyloučení nebo k zániku 
nesprávných synapsí,  což je často spojeno se smrtí nesprávně zapojených buněk. Ve 40. a 50. 
létech  dvě pracovní skupiny (L.S.Stone a R.W.Sperry) silně podpořili tu první představu o 
prefomonaném vzniku  spojů mezi neurony a jejch cílovými buňkami. Ukazali, že po přetětí 
optického nervu u žáby nebo mloka regenerují nervová vlákna tak, že rostou zpět do příslušné 
oblasti mozku. Tam vytvářejí synapse, což nakonec vede k tomu,  že živočich opět vidí. Když 
se ale po přetětí optického nervu oko uměle otočilo o 180 o  ( zaměnila se horní a spodní část 
oka ), po regeneraci nervu zpět do mozku změnili živočichové své chování při optických 
podnětech. Jejich vidění bylo převrácené a to doslova. Všechny jejich pohyby směřující k 
jiným předmětům byly také o 180 o otočeny. Když chtěla takováto žába skočit na mouchu nad 
svojí hlavou, zanořila se nosem do písku. Nejjednodušší vysvětlení takovýchto a podobných 
pokusů bylo, že nervová vlákna rostla z otočené sítnice předem připravenými dráhami do 
příslušné mozkové oblasti. O té doby se nahromadilo mnoho dalších důkazů na podporu 
selektivity, výběrovosti růstu axonů. Ale také existuje hodně příkladů zpočátku mnohočetné a 
zdánlivě  nadbytečné. Teprve v dospívání dochází k „ prořezávání“ jako u ovocných stromků, 
což slouží buď pro opravu nějakých chyb ve vývoji, vytváření konečných drah a zapojení 
nebo pro úplnou  a nejvhodnější  inervaci výkoného orgánu.  
Jaké mechnismy umožňují, aby neurony rostly ke svému cíli? Jedna z možností je, že axony 
musí růst cestičkami vymezenými mechanickými bariérami  v tkáních kterými prorůstají. A 
skutečně takovéto pasivní vedení existuje - například během regenerace periferních axonů. 
Nová vlákenka se protahují trubičkami extracelulární hmoty, které zbyly  po degeneraci 
původních axonů. V ontogenetickém vývoji se tyto „mechanické“  naváděcí linky upatňují ale 
málo. Mnohem důležitější pro navigaci axonů  k cílovým orgánům je zřejmě „ochutnávání“ 
okolí . Růstové výběžky nervových buněk reagují na chemické signály, které je buď přitahují 
nebo odpuzují. Co je podstatou těchto signálů a odkud přicházejí?  
Špičky rostoucích axonů (růstové konusy) viděl už slavný španělský neurohistolog S. Ramón 
y Cajal na konci minulého století. Dnes nám sběrné fotografie neuronů v tkáňové kultuře 
ukazují jak růstové konusy nepřetržitě vytvářejí široké vějířovité a ploché výběžky membrány 
(lamellipodia) a z nichž se  na okraji vysouvají a zasouvají  drobné membránové pacičky  a 
výběžky nazývané filopodia na vzdálenost několika µm. Filopodia, podobně jako rozeklaný 
jazyk plazů  ohledávají okolí. Jakmile v určitém směru ucítí pozitivní signál, pomocí 
receptorů a vnitřího systému druhých poslů regulujících růst  ( polymerizaci) a rozpad ( 
depolymerizaci) aktinových  filamentů řídí směr růstu konusu. (aktin je když...) 
Jednou skupinou takových naváděcích signálů představují tzv. adhezivní molekuly, které 
zprostřekovávají přilnutí buněk k sobě navzájem, nebo k podkladu na kterém rostou. Jde o  
bílkoviny imunoglobulinové superrodiny, z nichž některé  zprostřekovávají přilnutí( adhesi) 
neuronů k sobě navzájem (N-CAM), adhesi gliových buněk ( NgCAM, neboli N1). Sem patří 

106 



i populární přechodně  vytvářený glykoprotein axonálního povrchu (transiently  expressed  
axonal  surface glycoprotein TAG1). 
 Bylo by s podivem, kybychom nenalezli na membránach těchto buněk  specifické receptory  
pro tyto adhesivní molekuly. Ale některé z adhesivních molekul  udržují spojení mezi 
buňkami bez zvláštních receptorů prostě tak, že se zachytí za podobnou molekulu na druhé 
buňce, podobně jako háky mezi vagony vlakové soupravy.  
Často závisí adhese  na vápníku. Příkladem takové molekuly, která je téměř všudypřítomná, je 
N-cadherin, který zprostřekovává  spojení buněk právě v přítomnosti vápníku v 
extracelulární tekutině, plasmě nebo krvi. V tkáňových kulturách se ukázalo, že N-CAM a N-
cadherin nejenže zlepšují přilnutí neuronů k sobě navzájem, ale také stimulují růst konusů a 
dokonce podélné spojení několika konusů do  svazečků  jakýchsi primitivních „ nervů“ . Tito 
dva  chemičtí poslové ale ještě nejsou těmi pravými lákadly pro růst axonů k cíli.  Takovou 
molekulou je naopak TAG1. Tento glykoprotein se pomáhá  řízenému prorůstání  vyvíjejícich 
se neuronů v míše a způsobuje u jistých skupin axonů změnu směru z dostředivého růstu na 
růst podél míšního kanálu.  
 Také hmyzí nervový systém  má své dispečery, fascikliny, kteří ve vyvíjejícím se 
nervové pásce nejem určují směr růstu axonů, ale  dávají i příkazy typu „shlukujte se“ a 
„nerozcházejte se“ . 
 Druhou důležitou skupinu naváděcích molekul nacházíme v extracelulární matrix. Patří 
sem velké extracelulární glykoproteiny laminin, fibronektin, tenascin (neboli J1 či 
cytotaktin) a trombospondin. V tkáňových kulturách  si rostoucí neurony nejvíce libují 
laminin a s radostí rostou směrem odkud přicházejí jeho molekuly. Laminin je neselektivní, 
tj. působí na různé typy neuronů. V některých oblastech mozku ale vzniká přechodně v 
kritických oblastech   a navádí specificky růst axonů určitého typu. Při sledování toho, kdy a 
kde se naváděcí molekuly vyskytují, se často používají protilátky. Buď je jimi 
imunohistochemicky  označí ty oblasti nervového systému, kde se dotyčný protein vyskytuje, 
nebo se používají pro funkční vyřazení příslušné naváděcí molekuly. Například nervové 
buňky, které při vývoji migrují ze zárodečné míchy (neural crest cells)  jsou zastaveny 
protilátkami proti jiné naváděcí bílkovině - integrinu. Zajímavá je spolupráce těchto 
extarcelulárních proteinů. Zřejmě právě vhodná kombinace těchto naváděcích bílkovin zajistí, 
že ve vyvíjejícím se embryu určitá skupina neuronů vysílá výběžky do patřičné oblasti. Jeden 
příklad za všechny: Chceme-li inhibovat růst axonů v periferii těla za pomoci Schwannových  
buněk musíme aplikovat najedou několik protilátek:  proti  L1, N-cadherinu a integrinům. 
Jednotlivé protilátky růst axonů nezastaví. Na dnech misek rostou neurony dobře, jsou-li 
pokryta polylysinem. 
Značný dopad na růst neuronů mají také některé inhibitory proteáz. Sem patří  glií vylučovaný 
nexin (GDN ), což  je inhibitor serinové proteázy, který současně podněcuje růst výběžků 
hipokampálních neuronů krysy a kuřecích  gagliových buněk. Je zřejmé, že  molekuly 
extracelulárního prostředí, stejně jako adhesivní molekuly  hrají velmi důležitou úlohu při 
růstu a vývoji neuronu. Ale tyto interakce fungují na krátké vzdálenosti, maximálmě 1 mm. 
 
Řízení na větší vzdálenosti  je prováděno nejenom chemickým přitahováním, ale velmi 
důležitou úlohu hraje i odpuzování. Například bylo prokázáno u kuřete, že růst neuronů do 
zrakové kůry je řízen do značné míry tím, že  do určitých oblastí axony prostě růst  nemohou 
a jsou  chemicky - zatím neznámým způsobem - odpuzovány. 
Nejdůležitějším momentem při studiu vzájemných interakcí mezi neurony a mezi neurony a 
cílovou tkání  byl bezesporu objev nervových růstových faktorů. Ten první objevila dr. 
Levi-Montalcini a dlužno říci, že hrdinou tohoto příběhu  byla mimo jiné i tkáň rakovinná. Šlo 
o rychle rostoucí  svalový  tumor myši, který byl implantován do kuřecího embrya. Tyto 
buňky podobné svalu byly rychle inervovány sensorickými a sypmpatickými nervovými 
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vlákny embrya a evidentně vylučovaly nějakou látku, která podporovala cílený růst  axonů. 
Aby dr.Levi-Montalcini a spolupracovníci dokázali, že jde o látkové působení,  implatovali 
svalový nádor mezi skořápku a chorioalantoickou memránu, která obklopuje kuřecí zárodek. I 
v tomto případě nervová vlákna rostla  k místu, odkud implantát  vylučoval nervový růstový 
faktor. Po delších peripetiích  byl NGF   (nerve growth factor) izolován. Kupodivu poprvé z 
netypických zdrojů, z hadího jedu a slinných žláz myší. Když byl vpraven do tenké skleněné 
pipetky  (průměr konce asi 1 µm ), ze které difundoval  do blízkosti růstového konusu nervu, 
otočil  konus směr svého růstu tam, odkud NGF přitékal. 
Nervové růstové faktory, kterých dnes známe celou řadu  ( např. jiný protein z mozku BDNF, 
brain derived nerve factor, nebo NT-3, NT-4 a další )  a kterým souhrně říkáme  
neurotrofiny.  Nejsou důležité jenom pro růst  nervových buněk k cíli, ale jsou nezbytné pro 
jejich přežití. Všeobecně lze říci, že každý typ nervové buňky prochází ve svém vývoji 
určitým obdobím, kdy její přežití závisí na přítomnosti NGF některého typu. Jestliže působení 
NGF na  růst a směr  axonů  jsou nejvýraznější   v místě kam axon roste, jejich vliv na  přežití 
musí pocítit celé buněčné tělíčko. To lze prokázat radioisotopicky. Některé radioaktivně 
značené růstové faktory jsou vstřebávány  nervovými zakončeními a transportovány do 
buněčného těla. Tam mohou indukovat  například tvorbu enzymů pro syntézu neuropřenašeče 
norepinefrinu ( noradrenalinu )  a jiných bílkovin, nezbytných pro přežití.  
Příklady působení na celý neuron, známe z některých oblastí mozku  Například na bázi 
předního mozku jsou cholinergní neurony, vysílající axony s neuropřenašečem 
acetylcholinem do jiných mozkových struktur, především kůry spojených s učením a pamětí.  
Když jsou  u krysy tyto vzestupné axony přerušeny, (axotomie),  těla nervových buněk hynou. 
Když ale aplikujeme do mozku infuzí některé neurotrofiny  (konkrétně NGF), tyto neurony  
axotomii přežijí. Také infuze NGF do mozku přestárlých krys  vede k podivuhodným 
zlepšením, mimo jiné k lepšímu paměťovému výkonu v bludišti. Snad není třeba zdůrazňovat, 
jak důležitý může být takovýto výzkum v  současné době, kdy přibývá pacientů s různými 
neurodegenerativními onemocněními , trpících např.  zblbělostí (demencí) Alzheimerova 
typu.        
Mimo chemické interakce je při formování nervových drah a synaptických spojů důležitá i 
funkční aktivita . To je dobře vidět na nervosvalové ploténce. U novorozených krysat vede k 
jednomu svalovému vláknu několik, zpravidla 3-5 axonů z různých motoneuronů v míše. Za 
dalších 14 dnů přežije pouze jeden, který u rychlých svalových vláken bude po zbytek život 
zajišťovat přenos vzruchu z míchy na sval. Jakoby s jednou dívkou zpočátku tancovalo 
nekolik tanečníků a posléze zůstal jen jeden. Rychlost eliminace polyneurální inervace závisí 
na motorické aktivitě synapse. Kdysi jsme ukázali, že u krysat s fixovanou nohou je eliminace 
polyneurální inervace zpomalena a naopak, při nucené aktivitě ubývá nadbytečných axonů 
rychleji. Ale mohou být i opačné situace. Ve společné tkáňové kultuře myoblastů a 
motoneuronů si vyhledává víc axonů jedno svalové vlákno, když jsou drážděny. 
  

Formování synapsí 

Vzájemné vztahy mezi vyvíjejícím se nervovými buňkami a periferními "cílovými" 
strukturami, které jsou danou neuronovou populací inervovány, jsou předmětem zkoumání již  
od začátku tohoto století (např. Shorey 1909). Mechanismy  vzájemného ovlivňování mezi 
neurony a jejich cílovými strukturami během vývoje byly studovány u různých druhů  
obratlovců na řadě systémů, např. okulomotorickém jádru, ciliárním gangliu, 
mesencephalickém jádru trojklanného nervu. Četné studie však využívaly relativně dobře 
prozkoumaného  a experimentálně přístupného modelu nervosvalového aparátu:  V něm jsou 
na jedné straně jasně definované neuronové populace spinálních alfa-motoneuronů a 
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primárních senzorických neuronů  v gangliích zadních kořenů míšních, a na druhé straně 
jejich  cílové periferní struktury (tkáně či buňky) těmito neurony  inervované, t.j. kosterní sval 
resp. extrafuzální svalová  vlákna, a senzorické receptory ve svalech a šlachách (svalová  
vřeténka, Golgiho šlachová tělíska, "Paciniformní" tělíska,  volná senzorická zakončení). 
Uvažujeme-li pak v rámci nervosvalového aparátu i o uzavřeném míšním reflexním  oblouku, 
objevuje se zde navíc vztah mezi senzorickými  neurony a míšními (moto- a inter-) neurony: 
Prostřednictvím  terminálních větví svých centrálních výběžků senzorické neurony inervují 
míšní neurony, které jsou v tomto smyslu jejich cílovými (avšak nikoliv periferními) 
strukturami. 

 Jaká je interakce odehrávajících se během vývoje nervosvalového aparátu? Poznatky o 
významu a mechanismech vzájemného působení mezi nervovými buňkami a kosterními svaly 
(t.j.  extrafuzálními svalovými vlákny i senzorickými receptory ve svalu) mohou sloužit jako 
konkrétní příklady obecnějších  zákonitostí uplatňujících se během ontogenetického vývoje  
nervového systému u obratlovců.  

 

Experimentálně vyvolaný zánik neuronů 

Průkopnickými a dnes již klasickými se staly práce Viktora Hamburgera, který od třicátých 
let v této oblasti výzkumu systematicky experimentoval na kuřecích embryích  (např. 
Hamburger 1934, 1939). Zjistil, že odstraní-li se  končetinový pupen u kuřecího zárodku 
starého 2,5 dne, do  období klubání zdegenerují na operované straně prakticky  všechny 
motoneurony i senzorické neurony, které by za  normálních okolností končetinu inervovaly. 
Byl-li naopak  přidán nadpočetný končetinový pupen, byla nalezena  v příslušných míšních 
segmentech buněčná hyperplasie  motoneuronů i senzorických neuronů. Obdobné výsledky 
byly  později získány a rozpracovány dalšími badateli i na jiných  druzích obratlovců (žába, 
potkan, ovce). Na základě těchto studií byl učiněn závěr, že přežití vyvíjejících se neuronů je 
kriticky závislé na jejich spojení s periferní cílovou strukturou: je-li kontakt s ní přerušen, 
neurony degenerují.  Lamb (1981) zjistil, že zániku motoneuronů po odstranění  jejich 
normálního periferního cíle je možno zabránit nabídkou  náhradní adekvátní cílové struktury: 
Amputoval jednu zadní  končetinu u pulce drápatky a současně v míše anatomicky  přerušil 
bariéru ve střední linii. Motoneurony na straně  amputace nezdegenerovaly, neboť dokázaly 
přerušenou bariérou  vyslat své regenerující axony do kontralaterální, intaktní  končetiny, kde 
inervovaly svalová vlákna.  

 Specifickým příkladem negativních následků zásahu do integrity vyvíjejícího se 
nervosvalového aparátu je "model"  poranění periferního nervu (většinou n. ischiadicus) u  
novorozeného potkana. Po necelých 21 dnech intrauterinního  vývoje se laboratorní potkan 
rodí velmi nezralý; to platí  i pro nervosvalový aparát, kde se řada morfologických  i 
funkčních charakteristik vyvíjí a diferencuje (dozrává) teprve v období prvních  postnatálních 
dnů až týdnů.  Přetětí n. ischiadicus v období prvních 2-3 dnů po narození má za následek 
masivní  degeneraci téměř všech příslušných míšních motoneuronů  (Schmalbruch 1984). Je-
li nerv přeťat až 4. postnatální den,  přežívá kolem 80 % motoneuronové populace; zabrání-li 
se však  regenerujícím nervovým vláknům, aby vrůstala do svaloviny  a reinervovala svalová 
vlákna, degeneruje i v tomto případě  téměř 80 % motorických neuronů. Tyto nálezy 
naznačují, že  nikoliv samotné poranění (axotomie), ale ztráta kontaktu  s periferním cílem v 
kritické fázi vývoje je zřejmě hlavním  důvodem zániku nezralých motoneuronů. Také pouhé 
zmáčknutí  periferního nervu (které je u dospělých zvířat velmi dobře reparováno) vede u 
novorozených potkanů k úhynu motoneuronů,  který však není tak dramatický jako v případě 
sekce nervu.  Přeživší motoneurony již v průběhu 10-12 dnů po operaci sice reinervují svaly 
zadní končetiny a motorické funkce se  obnovují, avšak, jak bylo ukázáno v řadě studií, 
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normální  vývoj neuronů je narušen. Funkční vlastnosti (práh  dráždivosti, přirozená 
frekvence akčních potenciálů) jsou  výrazně změněny zejména u motoneuronů inervujících 
rychlé  svaly, což ukazuje na rozdílnou citlivost různých typů  motoneuronů vůči zásahu do 
jejich normálního vývoje. Také míšní reflexní aktivita (monosynaptický  a polysynaptický 
motorický výboj při dráždění aferentních  nervových vláken na periferii) je závažně narušena 
na straně neonatálního zmáčknutí nervu, patrně v důsledku  morfologických i funkčních změn 
neuronů zapojených v míšních  reflexních obloucích. 

Degenerace některých mozkových struktur (nc. basalis Meynerti při Alzheimerově 
chorobě, dopaminergní neurony  při  Parkinsonovi aj) se teoreticky a částečně i prakticky 
mohou řešit transplantací lidské embryonální nervové hmoty (etické problémy), příp. 
heterotransplantacemi ze zvířat. Alfa 1,3, galaktosyltansferáza navazuje na povrchové 
bílkoviny buněk cukerné zbytky a označuje je pro útok imunitního systému.  

Jeden z důvodů, proč lidský organismus likviduje nejen bakterie, ale i prasečí buňky 
při jinak velmi fyziologicky nadějných transplantacích prasečích orgánů je právě označovací 
činnost tohoto enzymu. Činí se pokusy odstranit z prasečího genomu jeho gen a umožnit tak 
transplantace. Otázkou je, jaký je life-span prasečích buněk a zda programovaně prasečí tkáně 
neskončí příliš brzo a do šeolu nevezmou předčasně i svého lidského nositele. 

Kmenové buňky (pluri- omnipotentní) z abortovaných plodů nebo z vlastní pupeční šňůry 
mohou být v brzké budoucnosti zdrojem nejen trojrozměrných transplantátů kůže, stěny 
močového měchýře, srdeční syncytiární svaloviny a jiných orgánů bez autoimunních 
odhojovacích reakcí, ale i odumřelých nebo chybějících mozkových struktur. 
 
 

Souhrnné poznámky o vlivech na vyvíjející se neurony 
Jsou různé způsoby, jimiž  cílové periferní struktury a aferentní vstupy mohou  ovlivňovat 
proces zániku neuronů během jejich vývoje. V této  souvislosti je vhodné zmínit hypotézu 
(Cunningham 1982),  podle níž se zánik nervových buněk odehrává ve dvou vlnách,  pod 
vlivem dvou různých činitelů. V první vlně je  rozhodující, zda neuron získá trofický faktor z 
cílových či  aferentních struktur; v případě, že jej nezíská, ať již pro  jeho nedostatek nebo pro 
přerušený kontakt, neuron hyne. Ve  druhé vlně pak rozhoduje, zda se vytvoří rovnováha mezi  
"velikostí" aferentních vstupů a cílových kontaktů daného  neuronu. Je-li mezi vstupními a 
cílovými elementy velký  nepoměr (což je třeba chápat spíše ve funkčním významu),  neuron 
degeneruje. 

 

Působení motoneuronů na vývoj svalu 
Jak známo, kosterní svaly se vyvíjejí zprvu bez  přítomnosti nervových vláken. Aneurální 
fetální svalová tkáň,  resp. myotuby a později svalová vlákna jsou chemosenzitivní  vůči 
acetylcholinu na celém svém povrchu; bylo prokázáno, že  acetylcholinové receptory jsou 
rozloženy v buněčné membráně  neinervovaného, nezralého svalového vlákna. S postupující  
motorickou inervací se však tato mimoploténková citlivost na  chemický přenašeč ztrácí a 
současně se výrazně zvyšuje  hustota receptorů na acetylcholin v oblasti vytvářejících se  
motorických plotének (Diamond & Miledi 1962). Migrace  acetylcholinových receptorů z 
povrchu svalového vlákna do  oblasti motorické ploténky nastává pod rozhodujícím vlivem  
motoneuronu. 

 V kosterních svalech dospělých teplokrevných živočichů je  na každém svalovém 
vlákně pouze jedno motorické nervové  zakončení (tzv. mononeurální inervace). Za 
normálních  okolností motoricky inervované svalové vlákno nepřijme již  další motorickou 
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terminálu. Svalová vlákna inervovaná  jednotlivými terminálami axonu jednoho motoneuronu 
tvoří  motorickou jednotku, přičemž všechna svalová vlákna jedné  motorické jednotky jsou 
stejného typu a obsahují jeden typ  myosinu. Aktivace každé jednotlivé motorické jednotky 
tak  poskytuje reprodukovatelný nárůst kontrakční síly svalu. 

 V časných fázích vývoje nervosvalového aparátu je však  situace značně odlišná 
(Redfern 1970): Svalová vlákna jsou kolem narození inervována polyneurálně - motorická 
ploténka rychlého svalového vlákna  je inervována několika terminálami, jež mohou navíc 
příslušet  různým motoneuronům. Funkčním důsledkem tohoto stavu je, že  jedno svalové 
vlákno je paralelně zapojeno do několika  motorických jednotek; současně jeden motoneuron 
inervuje  daleko více svalových vláken, než nacházíme ve "zralé"  motorické jednotce. 
Odstupňování kontrakční síly je proto jen  hrubé. Vývoj směrem k mononeurální inervaci 
svalových vláken  se děje procesem eliminace "nadbytečných" synapsí, což vede  nakonec k 
tomu, že každé svalové vlákno je obsazeno jedinou  motorickou terminálou a je součástí jedné 
motorické jednotky.  Stadium polyneurální inervace kosterních svalů přetrvává  u některých 
druhů až do časného postnatálního období; např.  u potkana se eliminace synapsí v m. soleus 
odehrává ještě  během třetího týdne po narození. 

 Které motorické terminály jsou "nadbytečné" a jakými  principy se jejich eliminace 
řídí? Zde je třeba  konstatovat, že v otázce významu a mechanismu výběru axonů, jež budou 
nakonec inervovat dané svalové vlákno, není dosud  dosaženo konsensu, dost možná také 
proto, že se skutečně jedná o vývojový fenomen řízený multifaktoriálními a/nebo 
redundantními mechanismy. Soudilo se, že by eliminace synapsí mohla  být "opravným" 
procesem, který vyřazuje chybná spojení,  zejména selektuje inervaci svalových vláken podle 
typu jejich  myosinu tak, aby daný motoneuron nakonec inervoval pouze  vlákna stejného 
typu. Tuto hypotézu, jakkoliv se zdá logická,  však cílené experimenty zcela přesvědčivě 
nepotvrdily.  Výsledky spíše naznačily, že určité rozdělení na dva typy  motorických 
jednotek, t.j. pomalé a rychlé, existuje již  v období polyneurální inervace a že tedy 
motoneurony inervují  daný soubor svalových vláken s jistou selektivitou. Bylo však  též 
prokázáno, že již u nezralých, polyneurálně inervovaných  svalových vláken lze demonstrovat 
určitý trend  k pre-diferenciaci podle typů fetálních myosinů, probíhající  patrně nezávisle na 
procesu eliminace synapsí a vytváření  mononeurální inervace. Jiní badatelé soudí, že 
eliminace  terminál je kompetitivním procesem, při němž z četných  motorických zakončení 
na daném svalovém vláknu nakonec  přetrvá to, které je funkčně (synapticky) nejaktivnější. 
Jak  je patrné, tato problematika ještě obsahuje řadu  nevyjasněných otázek. Mononeurální 
inervace kosterních  svalových vláken i homogenita motorické jednotky (ve smyslu  typu 
svalového vlákna) jsou považovány za jedny ze základních  prvků periferní složky motoriky u 
vyšších obratlovců; přes  dosavadní nejasnosti je proto eliminaci polyneurální inervace  třeba 
chápat jako účelný proces směřující k dosažení  optimálního funkčního stavu. Je zajímavé, že 
polyneurální  inervace byla popsána jako abnormalita ve svalech dospělých  potkanů, u nichž 
byl vývoj nervosvalového aparátu narušen  poraněním nervu v prvních postnatálních dnech. 
V našich pracech (Vyskočil a Vrbová, 1993) se domníváme, že záleží na dvou faktorech. 
Jedním je objem (velikost) jednoho každého nervového zakončení. Čím menší je, tím spíše se 
v něm během depolarizace zvýší koncentrace (aktivita) Ca2+ na hladinu, aktivující Ca-
dependentní proteázy a ty vedou nejprve k odtažení této (tenčí) terminály a pak k zániku 
neuronu. Depolarizaci může pak vyvolat průběžně nekvantově vylučovaný ACh, otevírající 
nACh receptory, kterými mimo Na dovnotř, teče K ven a můře o několik mV depolarizovat 
membránu zakončení.  

 

Vliv senzorických neuronů na vývoj svalových vřetének 
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Svalová vřeténka představují nejvýznamnější svalové  mechanoreceptory reagující na změnu 
délky svalu. Vřeténko  velmi citlivě monitoruje dynamické i statické parametry  okamžité 
délky svalu a podílí se tak zásadním způsobem na  zpětněvazebném řízení pohybu. 
Morfologický vývoj  a diferenciace svalových vřetének jsou předmětem zájmu  badatelů již 
téměř sto let. V řadě studií bylo prokázáno, že  klíčovým faktorem při vzniku vřeténka je 
primární senzorické  vlákno, t.j. periferní výběžek senzorického neuronu:  Diferenciace 
myotub v intrafuzální svalová vlákna, tvořící  základ vznikajícího vřeténka, se odehrává pod 
indukčním  vlivem terminál senzorických nervových vláken, rostoucích  a větvících se v 
nezralém svalu (přehledně viz Zelená 1976).  Rozhodující vliv senzorických terminál na vznik 
svalových  vřetének byl velmi názorně demonstrován u potkana. U něj se  část vývoje a 
diferenciace vřetének ve svalech zadních  končetin odehrává až v postnatálním období. 
Zmáčknutím  sedacího nervu u novorozeného potkana je možno experimentálně  navodit 
dočasnou denervaci periferie, což má za následek, že  dosud nezralá svalová vřeténka v 
některých končetinových  svalech (např. m. soleus, m.tibialis anterior) nejsou schopna  
dalšího vývoje, rozpadají se a ireverzibilně zanikají (Zelená  1957). Regenerující senzorické 
nervy totiž již nejsou  v pozdějším období schopny ve svalu indukovat diferenciaci  
intrafuzálních svalových vláken a mohou inervovat pouze  ojedinělé zbytky původní populace 
vřetének. Ta však již  trvale zůstávají atypická (defektní) ve své struktuře (Hník  & Zelená 
1961) i funkci (Paleček & spol. 1989). Zatímco vývoj  a diferenciace vřetének jsou zcela 
podmíněny kontaktem  s terminálami primárních senzorických vláken, přežívání plně  
diferencovaných, zralých vřetének není kriticky závislé na  intaktní inervaci.  

 Svalová vřeténka savců jsou obdařena též motorickými  nervovými vlákny: tenké 
myelinizované axony gama-motoneuronů  inervují intrafuzální svalová vlákna. Tato 
motorická inervace  se zakládá relativně záhy v procesu vzniku vřeténka  a objevila se proto 
otázka, zda diferenciace myotub nemůže  být, kromě primárního vlivu senzorických nervů, 
řízena též  motorickými neurony. Cílené experimenty, ve kterých byly  studovány 
morfologické, ultrastrukturální a histochemické  vlastnosti vřetének vyvíjejících se v de-
eferentovaných,  t.j. selektivně motoricky denervovaných svalech, však tuto  možnost 
nepotrvrdily (Zelená & Soukup 1974).  

 Otevřenou otázkou však zůstává, zda senzorické terminály  v periferii kontaktují 
myotuby zcela náhodně, bez výběru  (tzn. že kterákoliv "naivní" myotuba se může pod vlivem  
senzorické terminály diferencovat v intrafuzální svalové  vlákno, zatímco ostatní myotuby se 
pak vyvíjejí  v extrafuzální svalová vlákna tvořící hlavní svalovou hmotu),  anebo zda jde o 
cílené vyhledávání určité populace myotub,  jež jsou nějakým, dosud neobjasněným 
způsobem predestinovány  k diferenciaci v intrafuzální vlákna. 

 Obdobně jako u svalových vřetének byl prokázán  rozhodující vliv senzorických 
terminál i ve vývoji jiných  opouzdřených mechanoreceptorů - Golgiho šlachového tělíska a  
Paciniho tělíska. Je proto pravděpodobné, že vznik  specializovaných receptorových orgánů 
prostřednictvím  indukčního vlivu senzorických nervů, stejně jako existence  kritické 
vývojové fáze, ve které je diferenciace receptoru  zcela závislá na kontaktu se senzorickým 
nervem, představují  obecné principy. 

Je zřejmé, že při  ontogenetickém vývoji nervosvalového aparátu obratlovců se  velmi 
významným způsobem uplatňuje celá řada interakcí mezi  jednotlivými komponentami tohoto 
systému. Realizace některých  vzájemných vlivů mezi neurony a jejich cílovými strukturami  
je v určitých obdobích ontogeneze zcela nezbytnou podmínkou  jejich další diferenciace. 
Narušení těchto interakcí (např.  traumatem) během kritických vývojových fází má za 
následek  většinou ireverzibilní morfologické a/nebo funkční změny,  nebo dokonce úplný 
zánik centrálních či periferních elementů  nervosvalového aparátu. Obdobný zásah provedený 
u plně  maturovaného systému přitom většinou má daleko mírnější  negativní dopad. Tento 
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závěr je určitým mementem stojícím  v příkrém protikladu k tvrzení (často příliš  
generalizujícímu), že reparabilita poškození je u mladého,  nezralého organismu obecně lepší 
než v dospělosti.   
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