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CYTOSKELETÁLNÍ

PRINCIP

BUŇKY

slon africký Loxodonta

africana, Uganda, 2018



PŮVOD KONĚ DOMÁCÍHO ODHALEN 

Librado et al. (162 vědců) 2021: The origins and spread of domestic

horses from the Western Eurasian steppes. Nature 598: 634–640

• Domácí koně pocházejí z jediné linie koní (DOM2) v pontsko-

kaspické stepi severně od Kavkazu, z oblasti mezi povodími 

řek Don a Volha. 

• Moderní kůň byl domestikován kolem roku 2200 př. n. l.

• Domestikace souvisela se selekcí genů GSDMC a ZFPM1,

→ koně se stali poslušnější, odolnější vůči stresu, schopní 

vytrvalostního běhu a nesení nákladu. 

• Koně se v Asii rozšířili ve stejné době jako válečné vozy s 

paprskovými koly. 

Analyzováno 273 genomů prehistorických koní z území celé Eurasie. 
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PRINCIP BUŇKY

střední filamenta

aktinová vlákna
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CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY

funkce cytoskeletu 

- udržovat tvar

- uspořádat své součásti

- vykonávat pohyb

- mít oporu pro transport látek (i organel) uvnitř buňky

CYTOSKELET = síť proteinových vláken v cytoplazmě

eukaryota

střední (intermediární) filamenta

10 nm 

mikrotubuly

25 nm

aktinová vlákna (mikrofilamenta)

7 nm 

prokaryota

2001: proteiny tohoto typu i u bakterií



tři typy proteinových vláken, 

která vytvářejí cytoskelet

25 µm



STŘEDNÍ FILAMENTA

nejpevnější a nejodolnější – umožňují buňkám vydržet mechanický stres

(při natažení/stlačení buňky)

- síť v cytoplazmě

- kolem jádra 

- uvnitř jaderné membrány tzv. jaderná lamina

zakotvují se do plazmatické membrány v místě desmosomů (buněčné spoje)



střední filamenta zpevňují živočišné buňky

DESMOSOM



STAVBA 

středního 

filamenta

z fibrilárních 

(protáhlých) proteinů

1 vlákno -  helix → dimer → tetramer → 8 

tetramer tvoří 1 vlákno středního filamenta



hlavní třídy středních filament

neurofilamenta

vazba na 

kadheriny

a integriny

v plazmatické 

membráně

desminy – ve svalech



střední filamenta vystýlají jadernou membránu

LAMIN A

LAMIN B

LAMIN C



MIKROTUBULY
trubkovité struktury vyrůstající z centrosomu - u buněk v interfázi

pólů dělicího vřeténka - při mitóze

bazálního tělíska řasinek a bičíků



STAVBA

z globulárních tubulinů 

→ polární dimer 

-tubulin –, -tubulin +

→ z dimerů řetězce 

→ ze 13 řetězců 1 mikrotubul

(polární: –, + konec)



CENTROSOM

syntéza mikrotubulů v nukleačních místech (prstence -tubulinu) 

na povrchu centrosomu

uvnitř 2 centrioly (u živočišné buňky, ne u rostlin a hub)

- krátké mikrotubuly (funkce ?)



½ dimerů je volně v cytoplazmě, ½ v mikrotubulech

probíhá neustálá přestavba (energie z GTP) 

tzv. dynamická nestabilita mikrotubulů



hydrolýza GTP je používána 

ke kontrole růstu mikrotubulů



PROTEINY ASOCIOVANÉ S MIKROTUBULY

- proteiny stabilizující vytvořené mikrotubuly

- proteiny napojující mikrotubuly k jiným buněčným strukturám

- proteinové MOLEKULOVÉ MOTORY

pohybují se podél mikrotubulů

dovedou využít energii ATP pro mechanický pohyb

mají specifická vazebná místa pro náklad

KINESINY - → + od centrosomu k periferii, antegrádní transport

+ → - od periferie k centrosomu, retrográdní transport

KINESINY

DYNEINY





ŘASINKY A BIČÍKY

- umožňují pohánět tekutinu podél buněčného povrchu

- ze stabilizovaných mikrotubulů vyrůstajících z bazálního tělíska

- struktura 9 + 2 (2 tubuly uvnitř a 9 dvoutubulů kolem)



pohyb je generován prohnutím centrální části

účinkem řasinkového dyneinu, 

který spojuje sousední mikrotubuly

- fáze silového úderu

- fáze návratu do původního stavu

(cyklus se opakuje co 0.1 – 0.2 sek)

řasinky – mnohočetné, kratší

bičíky – malý počet, delší



ŘASINKY



pohyb dyneinu způsobuje ohyb bičíku



AKTINOVÁ VLÁKNA

- pro pohyb buňky 

- při fagocytóze

- při dělení buňky (v kontraktilním prstenci u živočišných buněk)

STAVBA:
Fibrilární provazce z globulárních molekul aktinu

Strukturální polarita (+ , – konce)

50 % aktinu v monomerech, 50 % v polymerech

dynamická nestabilita aktinových vláken – růst a rozpad s využitím ATP

PROTEINY ASOCIOVANÉ S AKTINOVÝMI VLÁKNY

- spojující paralelně uspořádaná vlákna

- spojující překřížená vlákna 

(síť pod plazmatickou membránou – buněčný kortex)

- spojující vlákna s molekulovými motory – MYOSINY 

= adenin-dependentní molekulární motory využívající ATP



svazky aktinových vláken v buňkách



aktinová 

vlákna



hlavní třídy aktin-vázajících proteinů v buňkách obratlovců



POHYB  BUNĚK  ZÁVISLÝ  NA   AKTINU

buňka vysune výběžek na přední okraj (leading edge) díky polymeraci aktinu

- lamelipodium (tenké listovité) / filopodium (tenké úzké)

výběžky přilnou k povrchu - ukotvení transmembránovými proteiny – integriny

zbytek buňky se přitáhne tahem za ukotvení (pomocí připojených myosinů)



růst filopodií



VIDEO



MYOSIN I 

monomer

- transport váčků podél 

aktinového vlákna

- vazba na plazmatickou 

membránu a pohyb vláknem

MYOSIN II

svalový myosin

dimer – 2 hlavičky 

2 obtočené konce 

→ polymery 300 hlaviček 



některé funkce myosinu I a myosinu II 

v eukaryontních buňkách



KONTRAKTILNÍ STRUKTURY – SVALOVÉ VLÁKNO

- svalové vlákno má uvnitř myofibrily z aktinových a myosinových vláken

průměr 1-2 m

kontraktilní jednotka sarkomera délka 2 m (stažená) až 3 m (natažená)

- aktinová vlákna se posunují podél myosinových (význam antipolarity)

- připojení a odpojení 1 hlavičky – posun o 5 nm (spotřeba 1 ATP) (5 × za sek)

- sval se stáhne během 0,1 sek

KOSTERNÍ SVALOVÁ BUŇKA



sarkomery



model posunujících se vláken 

vysvětluje svalový stah



REGULACE SVALOVÝCH STAHŮ

- KOSTERNÍ SVAL obdrží signál z nervové soustavy

- signál z nervového zakončení spouští akční potenciál na plazmatické  

membráně svalové buňky, tj. elektrický vzruch se šíří prostřednictvím 

příčných kanálků (T-systém)

- vzruch vyvolá změnu konformace proteinů v membráně ER

(tj. v sarkoplazmatickém retikulu svalové buňky)

- uvolnění Ca2+ do cytosolu

- Ca2+ iniciuje stah sarkomery:          

- na aktinovém vláknu je tropomyozin, který brání napojení myozinu 

- přítomen je troponinový komplex proteinů s proteinem troponin C

- troponin C je citlivý k Ca2+: Ca2+ se váže na troponin C a mění jeho  

konformaci

- po změně konformace troponinu C se posune tropomyozin a uvolní se 

místo pro napojení myozinu na aktinové vlákno  RYCHLÝ STAH

- stah se uvolní po vyčerpání Ca2+ vápenatými pumpami

troponin C a tropomyozin se vrátí do klidové polohy

- v HLADKÉM SVALU vede zvýšená koncentrace Ca2+ k fosforylaci myozinu II

- fosforylovaný myozin II má novou konformaci, která mu umožní interakci 

s aktinovým vláknem

STAH JE POMALEJŠÍ méně specializovaný – možné řízení více signály 

(adrenalin, serotonin, prostaglandiny a další) 



nervová signalizace

(b)



T-tubuly a sarkoplasmatické retikulum

plasmatické membrány



kontrola stahu kosterníhu svalu 

pomocí troponinu



cyklus změn, pomocí nichž 

dochází ke „kráčení“ 

molekul myosinu 

podél aktinového vlákna



CYTOSKELET U BAKTERIÍ

nyní se intenzivně studuje

Bacillus subtilis

proteiny FtsZ, MreB velmi podobné tubulinu a aktinu

vlákna ve tvaru šroubovice stočená pod cytoplazmatickou 

membránou

Escherichia coli

je-li inaktivován gen pro protein MreB, 

nemá bakterie tvar tyčinky ale koule 

tuhá vlákna stočená do šroubovice se chovají jako pružiny, 

které tlačí zevnitř na stěnu buňky



BAKTERIÁLNÍ MIKROTUBULY

2013

Prosthecobacter sp.

btubA a btubB geny

exprese bakteriálních tubulinů

BtubA/B → 5 protofilament

PROKARYOTA EUKARYOTA



BAKTERIÁLNÍ BIČÍKY

protein

FLAGELIN

buněčná stěna

plazmatická membrána

Energie: z gradientu elektrochemického a koncentračního potenciálu H+ 

(i část ATP-syntázy (F1) se otáčí kolem své osy při syntéze ATP) 

H+



molekulární struktura flagelinu

flagelin je významná antigenní struktura, na kterou reaguje imunitní systém




