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3. prednáška

MembrMembráána a pna a prenosrenos lláátoktok cez membrcez membráánunu

- integrita bunky

- ochrana

- tvar

cytoplazmatická membrána NIE JE rigidná štruktúra

Fosfolipidy

Fosfolipidy (fosfatidy) - lipidy v ktorých je na jednu z 
hydroxylových skupín alkoholu (glycerol, sfingozín) 
naviazaná nie karboxylová kyselina, ale fosfoderivát
cholínu, etanolamínu alebo serínu

- fosfatidylcholín

- fosfatidyletanolamín

- fosfatidylserín

kyselina fosforečná - esterická väzba s alkoholom 
lipidu a esterická väzba s amínom

- dvojvrstva

- fosfolipidy
fosfatidylcholín

- hydrofilná časť

- hydrofóbna časť

Model

- hydrofóbna časť fosfolipidov tvorí vonkajšie povrchy membrány, viažu sa 
na ne glykolipidy a oligosacharidy

- hydrofóbnu časť fosfolipidov tvoria reťazce mastných kyselín, ktoré
vytvárajú strednú vrstvu membrány

- proteíny môžu byť do membrány vnorené, alebo byť povrchovo situované

- tvoria 25-75 percent hmotnosti membrány

- tvoria štrukturálny základ iónových kanálikov, zaisťujú aktívny a spriahnutý 
transport, receptory
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- dynamické zmeny v membráne popisuje model tekutej mozaiky

- podľa tohto modelu je membrána tvorená tekutou fázou lipidov, do ktorej 
sú mozaikovito zabudované globulárne proteíny. Proteíny lokalizované na 
povrchu membrány sa nazývajú periférne proteíny, proteíny, ktoré
membránou prestupujú sa nazývajú integrálne proteíny, proteíny sú v rámci 
membrány mobilné

VIDEO

Lipidy

Video

proteiny
Laser Tweezers

- tekutosť LD - zloženie

- tekutosť LD - ako ľahko sa v nej lipidové molekuly pohybujú

- tekutosť musí mať vhodný fyziologický rozsah

- umožňuje membránovým proteínom v rovine membrány pohybovať sa a 
interagovať

- závisí (pri danej teplote) od zloženia fosfolipidov, predovšetkým od 
zloženia uhlíkatých reťazcov karboxylových kyselín

- dĺžka a stupeň nenasýtenosti reťazca

- C14-C24, najčastejšie C18-C20

- kratšie reťazce zmenšujú snahu reťazcov na konci interagovať navzájom, 
preto zvyšujú tekutosť membrány

- každá dvojitá väzba vytvára nepravidelnosť v uhlovodíkovom reťazci –
nižšia interakcia reťazcov – vyššia fluidita

- cholesterol znižuje tekutosť membrány, má krátke tuhé molekuly, ktoré
vyplňujú medzery

- LM - asymetrická

- fosfolipidy – glykolipidy - proteíny (fyziologická funkcia)

Asymetria lipidov začína pri ich vzniku.

- nové fosfolipidové molekuly sú v bunkách syntetizované enzýmami 
naviazanými na membránu, ktoré ako substrát využívajú mastné kyseliny v 
dostupnej časti membrány, tie sa potom musia preklopiť do druhej vrstvy 
pomocou flipáz, ktoré sú selektívne pre niektoré fosfolipdy

- mimobunkový priestor: fosfatidylcholín, sfingomyelín, 

- cytozolový priestor: fosfatidylserín, fosfatidylinositol, fosfatidylethanolamin

glykolipidové molekuly 

- Golgiho aparát 

- pripájajú sa k necytozólovej

časti membrány, neexistujú

transportné systémy, 

ktoré by ju preniesli do 

opačnej vrstvy

- lipidové dvojvrstvy sú pre 
väčšinu látok nepriepustné

- jednoduchou difúziou 
prechádzajú malé nepolárne 
molekuly ako O2 a CO2

- testovanie na umelých 
systémoch in vitro

- membránové transportné proteíny je možné rozdeliť na dve skupiny

- prenášačové proteíny – na jednej strane naviažu a konformačnou
zmenou premiestnia

- kanálové proteíny – vytvárajú v membránach hydrofilné póry, kadiaľ
môžu látky difundovať, väčšinou len anorganické ióny

- koncentrácia iónov vo vnútri a v jej okolí sa líši

- ak by sa aktívne stav iónov v bunke neudržiaval, osmóza by spôsobila prasknutie 
buniek

- navyššiu koncentráciu v extracelulárnom priestore dosahujú molekuly Na+, K+, Ca2+, 
Cl- a H+

- bunka udržuje nízku koncentráciu Na+ tým, že ho pumpuje von

- vo vnútri bunky je v najväčšom zastúpení K+

prenášačový proteín a 
kanálový proteín obr. 12-2
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tabuľka, kde sú porovnané koncentrácie iónov vonku a vo vnútri bunky 12-1
- kladné a záporné ióny sú v bunke takmer vyvážené

- malý prebytok záporného náboja vo vnútri bunky a kladného náboja vonku

- vysoká koncentrácia Na+ v okolí bunky je vyvažovaná najmä
extracelulárnymi iónmi Cl-

- vysokú koncentráciu K+ vo vnútri bunky vyrovnávajú intracelulárne ióny:

- väčšina intracelulárnych zložiek bunky je záporne nabitá: Cl-, HCO3-, PO3-
4, 

HPO2-
4, organické metabolity nesúce záporne nabité fosfátové a karboxylové

skupiny (vrátane proteínov a nukleových kyselín)

- každý prenášačový proteín je vysoko selektívny a často prenáša len jeden 
typ molekuly

- to platí aj o bunkových kompartmentoch

- najčastejšie prenášané molekuly sú cukry, aminokyseliny, nukleotidy, 
pyruvát, ADP, ATP...

transport látok bunkovými 
kompartmentami 12-3

- transmembránové proteíny prechádzajú membránou viac krát –
mnohonásobne transmembránové proteíny

- predpokladá sa, že závitnice aminokyselín utvoria kanálik, kadiaľ
prebieha transport

- kanálové proteíny selektujú transportovanú molekulu na základe veľkosti 
a elektrického náboja, keď je kanálik otvorený, dostatočne malé molekuly 
s rovnakým nábojom môžu prekĺznuť

trojrozmerná štruktúra proteínu

12-4

- čo poháňa transport?

- pasívny transport (resp. uľahčená difúzia) využíva rozdiel v koncentrácii 
danej látky, a pokiaľ je v membráne vhodný kanál alebo prenášačový
proteín, bude prebiehať bez výdaja energie

- na prenos látky proti koncentračnému gradientu musí transportný proteín 
spriahnuť túto reakciu s inou reakciou, ktorá energiu poskytne – aktívny 
transport

Príklady:

v pečeňových bunkách existuje prenášač glukózy, proteín, ktorý 12 krát 

prechádza membránou, keď je po jedle dostatok glukózy v okolí pečeňovej 

bunky, molekuly glukózy sa naviažu k väzobným miestam a prenášač ich 

prenesie do bunky; tento transport je pasívny a vysoko selektívny len pre D-

glukózu

v tráviacom trakte sa glukóza transportuje sekundárnym aktívnym 

transportom z lumenu čreva a pasívne na bazálnej membráne
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kľudový potenciál
Kľudový potenciál:

� – 50 až – 90 mV http://www.youtube.com/watch?v=MhSfQio8mp0
� príčinou kľudového potenciálu je nerovnomerné rozloženie intracelulárnych a 

extracelulárnych iónov 

� uplatňujú sa K+, Na+, Cl– a fixné anióny bielkovín

� prostredníctvom aktívneho trasportu je Na+ trvale čerpaný von z bunky výmenou za K+ 

(3 Na+ von a 2 K+ do bunky)

� následkom toho je koncentrácia K+ 35 krát vyššia vo vnútri bunky a koncentrácia Na+ je 

20 vyššia v extracelulárnej tekutine než v bunke

� anióny bielkovín a fosfátov nemôžu bunku opustiť pasívnou cestou, membráne je pre ne 

nepriepustná

� kľudová membrána je pre K+, ktorý je aktívne kumulovaný v bunke, relatívne dobre 

priepustná, preto K+ difunduje podľa koncentračného spádu von zatiaľ čo nedifuzibilné

anióny zostávajú vnútri

� tým vzniká malý potenciálový rozdiel medzi vnútorným a vonkajším povrchom

� za kľudových podmienok je membrána málo priepustná pre Na+, preto nemôže 

kompenzovať elektrický potenciál

� membrána je relatívne dobre priepustná pre Cl-, Cl- difunduje von z bunky proti 

koncentračnému gradientu vďaka narastajúcemu potenciálu

� napokon sa ustáli rovnovážny potenciál pre K+ a Cl- daný silou elektrických a 

chemických poteniciálov pre oba ióny

-kľudový potenciál sa síce podieľa na pasívnom transporte, ale vzniká aj 
vďaka aktívnemu transportu

- primárny aktívny transport

- sekundárny aktívny transport 

- veľmi často antitransport so sodíkom, bunka prenáša von Na+ ióny za 
spotreby ATP, vytvorí elektrochemický potenciál a tento potenciál využije na 
transport inej molekuly do bunky

- sodíková pumpa - transportný proteín a enzým (štiepi ATP)

- spotrebuje často aj 30 percent energie v bunke

- po naviazaní Na+ na proteín sa fosforyluje vnútorná strana proteínu; dôjde 
ku konformačnej zmene, ktorá prenesie Na+ cez membránu, tam dôjde k 
naviazaniu K+ a po defosforylácii sa znovu zmení konformácia a K+ je 
prenesený do bunky

- sú tu 3 väzobné miesta pre sodík a dve pre draslík

kľudový potenciál sa síce podieľa na pasívnom transporte a vzniká aj vďaka aktívnemu transportu

link

Využitie aktívneho transportu Na+ na iné transporty

rovnakým smerom – symport - kotransport

opačným smerom – antiport - antitransport

Transport látok v čreve: 

- z lumenu: glukóza a galaktóza aktívnym sodíkovým 
kotransportom

- do paracelulárnych priestorov: glukóza a galaktóza
uľahčenou difúziou

- fruktóza z lumenu uľahčenou difúziou

- koncentračný spád pre Na+ je udržiavaný Na+-K+

ATPázou v bazolaterálnej membráne
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-Sodium dependent glucose transporter 1 a 2

- 14 transmembránových alfa helixov a C aj N koncom ústiacim do 

extracelulárneho priestoru

Glucose transport facilitator
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- proteíny sa resorbujú ako dipeptidy, tripeptidy a aminokyseliny

- popisujú sa viaceré aktívne transportné systémy závislé na kotransporte
s Na+ a uľahčenou difúziou na bazolaterálnej membráne

Transport látok v čreve: 

- glycerol a vyššie mastné kyseliny sú súčasťou miciel, odtiaľ difundujú do 
enterocytov, žlčové kyseliny ostávajú v chýme

- po vstupe do enterocytov sa z glycerolov a vyšších mastných kyselín 
vytvárajú nové triacylglyceroly, spolu s inými látkami (cholesterol, 
bielkoviny, fosfolipidy) tvoria chylomikróny (exocytóza), ktoré bazálnou 
membránou prestupujú do lymfatických ciev

- pre mastné kyseliny s dlhým reťazcom pravdepodobne existuje špecifický 
mechanizmus

- resorbcia vitamínov A, D, E, K súvisí s resorbciou tukov

→ bunková polarita a 
asymetria membrány
(transport mozog – krv)

→ obmedzený prestup
makromolekulárnych látok

→ transcelulárny transport 
nízkomolekulárnych látok

1. “tight junctions” medzi endotelovými
bunkami kapilár

2. absencia fenestrácií

3. nízka aktivita transportných vezikúl a 
pinocytózy

4. veľmi tesný kontakt medzi výbežkami
astrocytov a kapilárami (žiadny
perikapilárny priestor)

Funkčné súvislosti:Morfologický podklad:

Hematoencefalická bariéra

Transport hematoencefalickou bariérou
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TransportnTransportnéé mechanizmy mechanizmy hematoencefalickejhematoencefalickej

baribariééryry

1. dif1. difúúzia a izia a ióónovnovéé kankanáály: ly: 

lipofilnlipofilnéé lláátky, maltky, maléé neutrneutráálne molekuly ako Olne molekuly ako O22, CO, CO22, voda, , voda, 
niektorniektoréé iióónyny
2. akt2. aktíívny transport:vny transport:

je je stereotaktickýstereotaktický (do mozgu sa transportuje D(do mozgu sa transportuje D--glukglukóóza, nie za, nie 
vvššak Lak L--glukglukóózaza
transportujtransportujúú sa: sa: hexhexóózyzy, , monokarboxylovmonokarboxylovéé kyseliny (kyseliny (laktlaktáátt), ), 
aminokyselinaminokyselin, , purpuríínyny ((adenadeníínn), ), nukleozidynukleozidy, na , na abluminablumináálnejlnej
membrmembrááne je lokalizovanne je lokalizovanáá NaNa++--KK++ pumpa pumpa –– transport Natransport Na++ do do 
likvorulikvoru a Ka K++ do krvido krvi
3. enzymatick3. enzymatickéé systsystéémy:my:

transport niektorých akttransport niektorých aktíívnych lvnych láátok ako stok ako súú serotonserotoníínn a a 
acetylcholacetylcholíínn ssúú ččiastoiastoččne blokovanne blokovanéé enzýmami enzýmami 
endotelových buniekendotelových buniek


