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MEMBRÁNOVÝ PRINCIP BUŇKY



MEMBRÁNOVÝ PRINCIP BUŇKY

živá buňka = samoreprodukční soustava molekul s OBALEM

obal – PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

vrstva lipidových molekul (5 nm) + membránové proteiny

prokaryota - plazmatická membrána

eukaryota - plazmatická membrána + vnitřní membrány 

funkce:

- bariéra vůči vnějšímu prostředí

- transport látek (živiny dovnitř, odpadní látky ven)

- zpracování signálních informací (čidla, receptory)

- schopnost pohybu a růstu



LIPIDOVÁ DVOJNÁ VRSTVA

univerzální základ struktury buněčných membrán

lipidy buněčných membrán:

hydrofilní hlavička (polární)  

hydrofobní uhlovodíkové konce (nepolární)

hl. fosfolipidy

konflikt hydrofobní × hydrofilní část molekuly se řeší vznikem dvojvrstvy

(energeticky nejvýhodnější řešení)

- vně hydrofilní molekuly (obrácené k vodě)

- dovnitř hydrofobní molekuly

dvojvrstva má také samozacelovací schopnost

(energeticky nevýhodná jsou volná rozhraní)

může tvořit uzavřené oddíly 

např. liposomy - uzavřené kulovité váčky z fosfolipidů

(25 nm - 1 m) 

membrána je pružná - zajištění flexibility (schopnost vytvářet záhyby)



struktura fosfolipidů a jejich orientace 

v membráně



MODEL TEKUTÉ MOZAIKY

fosfolipidy + membránové proteiny

membrána sama se chová jako tekutina - pohybuje se: 

laterální difuzí (do boku)

rotací

překlápěním (vzácně)

stupeň tekutosti závisí na:

- teplotě

- složení uhlíkových řetězců ve fosfolipidech (délka, stupeň nasycení)

- obsahu cholesterolu v živočišných b. 

(vyšší obsah snižuje tekutost, zvyšuje pevnost)

ASYMETRIE LIPIDOVÉ DVOJVRSTVY

- 5 hl. typů fosfolipidových molekul

vně – fosfatidylcholin, sfingomyelin,

uvnitř – fosfatidylserin, fosfatidylinositol, fosfatidylethanolamin

- glykolipidy (ve vnější vrstvě membrány)

- cholesterol

SYNTÉZA MEMBRÁN
eukaryota - v endoplazmatickém retikulu (export pučícími váčky)

cukerné zbytky glykolipidů se tvoří uvnitř Golgiho komplexu



MEMBRÁNOVÉ PROTEINY

plní většinu specifických funkcí membrány

(u živočichů představují 50 % hmotnosti membrán)

funkce:

PŘENAŠEČE

např. Na+/K+-ATPáza čerpá Na+ ven, K+ dovnitř buňky

SPOJNÍKY

např. integriny spojují aktinová filamenta uvnitř a extracelulární 

matrix vně 

RECEPTORY

např. receptor destičkového růstového  faktoru

váže faktor PDGF a tím generuje signál pro růst a dělení buňky

ENZYMATICKÉ

např. adenylátcykláza

katalyzuje tvorbu cAMP pro odpověď

na extracelulární signály

strukturu proteinu zanořeného do lipidové

dvojvrstvy: -helixu

nebo -soudku (=válcovitý -skládaný list) 



ZESÍLENÍ PLAZMATICKÉ MEMBRÁNY

buněčný kortex = síť vláknitých proteinů připojená

k cytosolové straně membrány

např. síť spektrinových vláken v erytrocytech

glykokalyx na vnější straně membrány eukaryotické buňky

- glykoproteiny - membránové proteiny + oligosacharidy

- proteoglykany - membránové proteiny + dlouhé řetězce polysacharidů

na glykokalyx se absorbuje voda → slizovitý povrch buňky

funkce: - ochrana před mechanickým a chemickým poškozením

- kluzký povrch (význam pro lymfocyty)

- vzájemné rozpoznávání buněk (např. vajíčko a spermie, RIM)      

- adheze buněk

VNĚJŠÍ OCHRANA BUNĚK

buněčná stěna (bakterie, houby, rostliny)

extracelulární matrix (živočichové) 

hl. pojivová tkáň - kolagen

(příp. s fosforečnanem vápenatým)

- fibronektin 

(je s integrinem membrány spojován

GAG - glukosaminoglykanem)   



PŘENOS LÁTEK PŘES MEMBRÁNY

život buňky je založen na výměně molekul s okolím

SOLUTY- látky rozpuštěné ve vodě

PŘÍMÁ DIFUZE (nespecifická permeace) přes lipidovou dvojvrstvu

- malé hydrofobní molekuly O2, CO2, N2

- malé nenabité polární molekuly H2O, etanol

- molekuly rozpustné v tucích

prostřednictvím selektivních MEMBRÁNOVÝCH TRANSPORTNÍCH PROTEINŮ

= průchody pro specifické látky

- větší nenabité polární molekuly (AK, nukleotidy, cukry)

- ionty (H+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-)

různé transportní proteiny přenáší různé typy molekul

typy membránových transportních proteinů:

1. kanálový protein - vytváří póry pro difuzi rozpuštěné látky

(hl. ionty → tzv. iontové kanály)

2. přenašečové proteiny - přenos solutu změnou konformace proteinu 

(fce turniketu)



membránové transportní proteiny přenášejí 

malé ve vodě rozpustné molekuly přes 

buněčné membrány



dvě třídy membránových transportních proteinů



příklady látek, které se dostávají přes 

membránu s pomocí přenašečových proteinů



srovnání pasivního a aktivního transportu



MECHANISMUS PŘECHODU LÁTEK PŘES MEMBRÁNU

PROSTŘEDNICTVÍM MEMBRÁNOVÝCH TRANSPORTNÍCH 

PROTEINŮ

1. PASIVNÍ TRANSPORT

tzv. usnadněná difuze

bez výdajů energie transportním proteinem

je poháněn: - GRADIENTEM KONCENTRACE (koncentračním spádem, 

rozdílem koncentrace látky vně a uvnitř buňky)

- GRADIENTEM ELEKTROCHEMICKÉHO POTENCIÁLU (rozdílem 

napětí mezi oběma povrchy membrány) 

2. AKTIVNÍ TRANSPORT

• proti koncentračnímu spádu

• proti gradientu elektrochemického potenciálu

• potřeba energie

realizují pouze některé PŘENAŠEČOVÉ PROTEINY, které umí pro 

transport získat energii

- spřažený transport (!!!)

- pumpa poháněná hydrolýzou ATP

- pumpa poháněná světlem



dvě složky (gradient koncentrace                  

a elektrochemického potenciálu) významné 

pro pasivní transport

Šířka zelené šipky!



tři cesty pohánění aktivního transportu



chemiosmotické 

spřažení

mezi sluneční 

energií a 

bakteriorodopsinem

fosforylace ATP-

syntetázou 

v průběhu 

fotosyntézy 

halofilního archea 

Halobacterium 

salinarum 



tři typy transportu přenašečovými proteiny



KONCENTRACE IONTŮ

uvnitř buňky a v jejím okolí se výrazně liší

např. savčí buňka

Ionty uvnitř (mM = milimol/l) vně (mM)

H+ 6,3 x 10-8 = pH 7,2 4,0 x 10-8 = pH 7,4

Na+ 5-10 145 

K+ 140 5

Ca2+ 10-7 1-2 

Mg2+ 0,5 1-2

Cl- 5-10 110



SPŘAŽENÝ TRANSPORT

ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY

spřažení transportu různých látek s funkcí sodnodraselné pumpy:

a) transport Na+ vně buňky proti gradientu koncentrace

energii dodá ATP, spotřeba asi 30 % veškerého ATP !!!

realizuje přenašečový protein-enzym Na+/K+-ATPáza

zároveň transport K+ dovnitř buňky

další význam: - udržování osmotické rovnováhy v 

živočišné buňce                                                

b) spřažený transport Na+ (díky koncentračnímu gradientu) 

s jinými látkami do buňky

Ca2+ pumpa



sodno-draselná pumpa





Dva typy přenašečů 

glukozy umožňují 

buňkám střevního 

epitelu přenášet 

glukozu přes střevní 

výstelku

GLYKEMIE

4,2-6,4 mmol/l

v krevní plazmě



BAKTERIE, HOUBY, ROSTLINY

spřažení transportu různých látek s funkcí protonové pumpy

a) transport H+ vně buňky proti koncentračnímu gradientu

(energii dodá ATP)

realizuje přenašečový protein-enzym H+-ATPáza

(vytváří v okolí vyšší koncentraci H+ - kyselé prostředí)

b) symport - spřažený transport H+ (díky koncentračnímu gradientu)

s jinými látkami do buňky





KANÁLOVÉ PROTEINY

velké kanály - gap junctions - mezerové spoje mezi buňkami

- poriny - ve vnější membráně mitochonrií a chloroplastů

- u některých bakterií

iontové kanály (je známo asi 100 druhů iontových kanálů)

jsou selektivní (pro určitou látku)

jsou uzavíratelné - řízeno el. napětím (membránovým potenciálem)

- řízeno ligandou

- mechanicky aktivované kanály 

(zvukový signál, vnitřní ucho)

výhoda - rychlost transportu (1000× větší než u přenašečových proteinů)

přechodem iontů přes membránu se změní napětí na membráně

vzniká tzv. membránový potenciál (= rozdíl elektrického potenciálu mezi 

jednou a druhou stranou membrány)

→ změna elektrochemických hnacích sil

→ vzniká elektrický signál 

využití: u živočichů - signalizace v nervových buňkách

u rostlin - hmyzožravé rostliny - rozeznání a zachycení hmyzu 



VNITROBUNĚČNÉ ODDÍLY A VEZIKULÁRNÍ TRANSPORT

účinné fungování složité buňky vyžaduje oddělení oblastí s určitými 

chemickými ději

1. tvorba multienzymových komplexů (v transkripci, translaci, replikaci DNA)

2. oddělení metabolických dějů v oddílu ohraničeném membránou

evolučně - a) vznik endosymbiózou - mitochondrie, chloroplasty

b) vznik vchlípením plazmatické membrány

jádro

ER (plocha membrány ER je 20-30× větší než plocha plazmatické membrány)

GA, lysozomy, peroxizomy, endozomy (třídění endocytovaného materiálu, 

předání materiálu lysozomům)

před rozdělením buňky na 2 dceřiné musí eukaryontní buňka zdvojnásobit 

počet svých membránových organel → růst a dělení organel

typy proteinů

- bez adresové sekvence - zůstávají v cytosolu

- s adresovou sekvencí (charakteristická skupina AK), která směřuje protein 

do určité organely 



způsoby transportu proteinů

1. transport jaderným pórem bez změny konformace

2. transport přes membrány se změnou konformace, + chaperony

3. transport pomocí váčků – vezikulární transport

VEZIKULÁRNÍ TRANSPORT
Hl. sekreční dráha:

- biosyntéza proteinů na ribozomech na membráně ER

- vstup proteinů dovnitř ER (chem. úprava, př. glykosylace →

glykoproteiny)

- transport transportními váčky (vezikuly) do GA (další chem. 

modifikace)

→ vně buňky EXOCYTÓZA

= sekrece - konstitutivní (trvalá)

- řízená (nastupuje po extracelulárních signálech)

Podmínky správné funkce:

1. tvorba váčků s určitými proteiny

2. spojení s cílovou membránou (určité organely, plazmatická 

membrána)



TVORBA VEZIKUL

1. vytvoření opláštěných váčků (plášťové proteiny)

- vezikuly pučí z - GA (počátek sekreční dráhy)

- plazmatické membrány (počátek endocytózy) 

- plášťové proteiny vytváří síť umožňující pučení váčků

proteiny podílející se na tvorbě klatrinových váčků:

receptor nákladu připevňuje molekuly nákladu

adaptin - specificky se přichytává k receptorům nákladu

klatrin - spojuje se s adaptinem a vytváří síť, díky které se tvoří váček

dynamin - mechanicky odškrcuje váček (využívá energii GTP)

2. odstranění pláště

3. odstranění pláště a spojení s cílovou membránou

SNARE (soluble N-ethylmaleimid-sensitive attachment-protein receptor)

proteiny,  tzv. molekulární značky na povrchu vezikul a membrán

v (vesicle) SNARE  

t (target) SNARE

každý typ váčků a membrán nese unikátní SNARE protein

vSNARE + tSNARE + „fúzní proteiny“  fúze membrán + odevzdání nákladu





TRISKELION



ENDOCYTÓZA

příjem kapalin a různě velkých částic vchlípením plazmatické membrány 

tvorba ENDOCYTOTICKÝCH VÁČKŮ pak přesun nákladu do LYSOZOMŮ

a jeho strávení 

PINOCYTÓZA - příjem tekutin (váčky 150 nm) vlastnost všech buněk

FAGOCYTÓZA - příjem pevných částic ( 250 nm)

váčky - fagozomy → do lysozomů

u jednobuněčných eukarot

u mnohobuněčných organismů jen některé typy buněk

živočichové - makrofágy

- fagocyty (granulocyty)

AUTOFAGOZOM, AUTOFAGIE
např. likvidace starých mitochondrií - uzavření do membrány odvozené od 

ER a přesun do lysozomu



JAK SI EUKARYOTICKÉ BUŇKY UKLÍZEJÍ?

AUTOFAGIE – odstranění nepotřebných proteinů, nefungujících organel, 

mikroorganismů

FAGOFOR – 2-vrstevná membrána z bílk. a lipidů, spojením vzniká 

AUTOFAGOZOM extracelulární 

signál

intracelulární 

signál

LYSOZOM

FAGOFOR

AUTOFAGOZOM AUTOLYSOZOM

monomery

jsou               

po odbourání 

uvolněny       

do cytoplasmy 

k opětovnému 

použití



osmoza



jak se buňky chrání proti osmotickému 

zbotnání


