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Všechny živé buňky si udržují rozdíl potenciálu mezi jevím vnitřkem a 
vnějším prostředím. Tento potenciál je uvnitř negativní. V nervových 
buňkách je tento potenciál (tzv. klidový membránový potenciál ) zpravidla    
-40 až -90 mV. 

Jak vzniká ? 



TV kamera + monitor 

Nervová tkáň 

„Patch clamp“ 
zesilovač 

Mikroskop 

Mikromanipulátor 

Stimulátor 

mikropipeta 



Patch clamp recording 

Zesilovač 

4 nA 

2 pA 

10 ms 

10 s 



Erwin Neher Bert Sakmann 

Nobel Price  … 

… medicine 1991 



  
Nitrobuněčná a mimobuněčná koncentrace 

iontů (obratlovci)  
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[Na+
in] = 15 mM  [Na+

out] = 150 mM 
[K+

in] = 150 mM  [K+
out] = 5.5 mM 

[Ca2+
in] = 10-8 M   [Ca2+

out] = 2 mM  
[Cl-in] = 9 mM  [Cl-out] = 150 mM 



Jak vyniká membránový potenciál ? 
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K+
 teorie vzniku membránového potenciálu 

(Bernsteinova teorie) 
 
1. Buněčná membrána je selektivně propustná pro K+ 

2. Intracelulární koncentrace [K+
in] je vysoká 

3. Extracelulární koncentrace [K+
out] je nízká 
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Mezi oběma prostředími je sice koncentrační gradient, ale 
protože jsou oddělena nepropustnou bariérou, nevzniká mezi 
nimi membránový potenciál 
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KCl ve vodě 
disociuje na inoty K a Cl 
(K+  a  Cl-) 

K+  K+  

K+  

K+  

K+  K+  

K+  K+  

K+  K+  
K+  

12x Cl-  

K+  
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K+  K+  

K+  

K+  

K+  K+  

K+  K+  

K+  K+  
K+  

12x Cl-  

K+  Uvnitř je více 
iontů Cl než 
iontů K 
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Hnací síla  
 
Rozdíl mezi chemickým 
gradientem a elektrickým 
gradientem je nazýván 
hnací sílou 
 
Kdž je hnací sila rovna 0 
(tj. chemický gradient a 
elektrický gradient jsou si 
rovny) K+ jsou v ekvilibriu 
a pohybují se nahodile 
oběma směry   

K+  K+  

K+  

K+  

K+  K+  

K+  K+  

K+  K+  
K+  

12x Cl-  

K+  
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1. Měření koncentrace ukázala, že uvnitř buněk je skutečně 
větší koncentrace K+ než vně … takže vzniká koncentrační 
gradient pro tento iont 

2. Měření vtoku pomocí radioaktivního K+ ukázala buněčná 
membrána je propustna 

3. Tato fakta jsou konsistentní s Bernsteinovou teorií vzniku 
membránového potenciálu  

4. Všiměte si, že strana s vysokou koncentrací positivních 
iontů má negativní náboj (ubintř buňky). (Protože positivní 
ionty se pohybují od své vysoké koncentrace) 

5. Jen malé množství toku K+ stačí pro vznik membránového 
potenciálu (dokážeme později) 

6. Membránový poteniál se ustanoví okamžitě 
  

Shrnutí 



15 

Nernstova rovnice  

Chemická energie  

kde Wchem je změna energie spojená s 
přesunem N molů z koncentrace X1 do 
koncentrace X2 

R   je univerzální plynová konstanta 
(8.314 J·K−1·mol−1) 

T   je absolutní teplota            
(K° = C° + 273.15) 

F   je Faradayova konstanta 
(96,485 J·V−1·mol−1) 

z   je elementární náboj 

ln  je přirozený logaritmus   
(základ e) 

E  je membránový potenciál ve 
voltech kde Welec je změna energie spojená s přesunem N 

molů z nabitých částic v elektrickém poli 

Elektrická energie  
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… po úpravě dostaneme  (Nernstova rovnice ) 

… další úpravou (pro T  = pokojovou teplotu …) 

Nernstova rovnice  

Walther Nernst 
(1864 – 1941) 

Závisí na teplotě: 
 18°C = -56 
 24°C = -58  
 36°C = -62 
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ÚKOL 

Jak se bude měnit MP při zvyšování extracelulární koncentrace K+ ? 
 

Vypočítejte pro [Kout]  = 5, 10, 20, 30 a 50 mM 
…předpokládejme [Kin]  = 150 mM 
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… a začneme počítat 

Jak se bude měnit MP pří zvyšování extracelulární koncentrace K+ ? 
 

Vypočítejte pro [Kout]  = 5, 10, 20, 30 a 50 mM 
…předpokládejme [Kin]  = 150 mM 

5 mM   …. -85.6 mV 
 
10 mM   ….–68.2 mV 
 
20 mM … -50.7 mV 
 
30 mM … -40.5 mM 
 
50 mM … -27.7 mV 

+1 
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Klidový membránový potenciál je různý:  
 
kosterních svalů −95 mV 
hladkých svalů -50 mV 
astroglie -80/-90 mV 
neuronů -70mV 

Klidový membránový potenciál  
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Jaký by byl MP kdyby byl závislý na propustnosti na Ca2+ ? 

Vypočítejte pro [Caout]  = 2 mM 
…předpokládejme [Cain]  = 2x10-7 M 

ÚKOL 2 
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… a začneme počítat 

116 mV 

Jaký by byl MP kdyby byl závislý na propustnosti na Ca2+ ? 

Vypočítejte pro [Caout]  = 2 mM 
…předpokládejme [Cain]  = 2 x 10-7 M 

+2 
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Jaký by byl MP kdyby byl závislý na propustnosti na Na+ ? 

Vypočítejte pro [Naout]  = 150 mM 
…předpokládejme [Nain]  = 15 mM 

ÚKOL 3 
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… a začneme počítat 

+58 mV 

+1 

Jaký by byl MP kdyby byl závislý na propustnosti na Na+ ? 

Vypočítejte pro [Naout]  = 150 mM 
…předpokládejme [Nain]  = 15 mM 
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Jaký by byl MP kdyby byl závislý na propustnosti na Cl ? 

 
Vypočítejte pro [Clout]  = 150 mM 
…předpokládejme [Clin]  = 15 mM 

ÚKOL 4 
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… a začneme počítat 

-58 mV 

-1 
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ÚKOL 6 

Jaká bude intracelulární koncentrace K+ když bude MP = -58 mV 
a extracelulární koncentrace K+ = 15 mM? 
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… a začneme počítat 

150 mM 

+1 

Jaká bude intracelulární koncentrace K+ když bude MP = -58 mV 
a extracelulární koncentrace K+ = 15 mM? 
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ÚKOL 7 

Jak se bude měnit MP pří zvyšování extracelulární koncentrace K+ ? 
 

Vypočítejte pro [Kout]  = 5 mM →  50 mM 
…předpokládejme [Kin]  = 150 mM 
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… a začneme počítat 

Jak se bude měnit MP pří zvyšování extracelulární koncentrace K+ ? 
 

Vypočítejte pro [Kout]  = 1, 0.1  mM 
…předpokládejme [Kin]  = 150 mM 

5 mM   …. -85 mV 
 
50 mM   …. – 27 mV 
 

+1 
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Co je to  „propustnost“    
… jak se pohybují K+ přes membránu? 
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55% proteiny 
25% fosfolipidy 
13% cholesterol 
4% ostatní lipidy 
3% sacharidy 

 Hlavní funkce 
 Ohraničuje buňku 
 Udržuje koncentrační gradienty 
 Transport 
 Nositel antigenů 
 Izoluje v izolovaných vesikulech enzymy, mediátory 
 Vznik vzruchu a jeho vedení 

Struktura, složení a funkce membrán 
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V membráně jsou specializované proteinové struktury, které umožňují  
pohyb K+ tz vnitřku buňky do mimobuněčného prostoru 

K+  selektivní iontové kanály 

6 TM +  P 



Propustnost a Iontové kanály 

Podle způsobu aktivace 
• Stále otevřené 
• Řízené napětím 
• Řízené chemicky 
• Řízené napětím i chemicky 
• Řízené fyzikálními vlivy 

Elektrochemický gradient 
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Buněčná membrána 
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Structure, composition and function of the cell membrane 

Membrane rafts 

Cholesterol 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Lipid_raft_organisation_scheme.svg
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K+ chanály 
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K+ chanály 

1 .  2.  3.  4.  
5.  

6.  



K+ chanály 
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KcsA potassioum channel  

K+ 

Membrána 

javascript:dispOrigImg(%22/scitable/content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/14615298/f2_zagotta_440427a-f1.2.jpg%22,%20%22The%20four%20subunits%20of%20the%20channel%20are%20shown%20in%20different%20colors.%20%22,%20%22true%22,%20%22Figure%202%22,%20%22They%20surround%20a%20central%20pore,%20guarded%20by%20the%20selectivity%20filter%20made%20up%20of%20the%20P-loops%20from%20each%20of%20the%20subunits.%20This%20filter%20determines%20the%20permeability%20of%20the%20pore%20to%20different%20ions.%20Dotted%20lines%20show%20the%20approximate%20position%20of%20the%20cell%20membrane.%22,%20%22true%22,%20%22All%20rights%20reserved.%22,%20'600',%20'689',%20'http://www.nature.com');


39 

Voltage- gated potassium channel -   
are voltage-gated ion channels that open or close 
in response to changes in the transmembrane voltage - 
action potential repolarization limits frequency  
of action potentials 

Tandem pore domain potassium channel –  
are constitutively open or possess high basal activation,  
such as the "resting potassium channels"  
or "leak channels" that set the negative membrane 
potential of neurons. Contribute to resting potential. 

Calcium- activated potassium channel – 
 open in response to the presence of intracellular 
calcium ions - inhibition following stimuli increasing 
intracellular calcium 
 

Inwardly rectifying potassium channel –  
passes current (positive charge) more easily in the 
inward direction (into the cell) - mediate the 
inhibitory effect of many GPCRs 

Cyclic-nuclelotide–gated channel - 
mediate conversion of light to excitation 
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Aktivní transport – Na+ - K+ ATPázová  pumpa 

 Na+-K+ ATPázová pumpa (3 Na : 2 K … 1 ATP) 
 Mg2+ ATPázová pumpa (mitochondrie)  
 Ca2+ ATPázová pumpa (svaly)  
 H+ ATPázová pumpa (žaludeční sliznice) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Scheme_sodium-potassium_pump-en.svg
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Aktivní transport – Na+ - K+ ATPázová  pumpa 

Na+-K+ ATPázová pumpa (3 Na : 2 K … 1 ATP)  
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Graf log [Kout]  vs mV 

nelineární  
závislost 

lineární závislost 
 

Nernstova rovnice 

Skutečnost vs teorie 

Kde je zakopaný pes? 
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Jestli je membrána propustná pro více jak jeden iont pak je třeba 
Nernstovu rovnici upravit pro relativní propustnost obou iontů 

Nernstova rovnice 

α = Na : K propustnost 
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ÚKOL 

Jaký bude MP při α = (Na : K propustnost) 0.1 
a pří α = 10 
 
 
 

Vypočítejte pro [Kout]  =  5 mM; [Kin]  = 150 mM 
 
[Naout]  =  150 mM; [Nain]  = 15 mM 
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… a začneme počítat 

Jaký bude MP při  
α = (Na : K propustnost) 0.1 
a pří α = 10 
 

Vypočítejte pro 
 [Kout]  =  5 mM; [Kin]  = 150 mM 
 
[Naout]  =  150 mM; [Nain]  = 15 mM 
 

150 + 10 x 15 

5 + 10 x 150 

150 + 0.1 x 15 

5 + 0.1 x 150 

-51 mV +40.6 mV 
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1. Výrazný vzestup Na+ 
propustnosti vyvolá posun 
membránového  potenciálu 
positivním směrem 
 

2. Výrazná depolarizace vede 
k otevření K+ kanálů a 
návratu MP  na jeho výchozí 
úroveň 
 

3. Protože se K+ kanály 
inaktivují pomalu dochází k 
následné hyperpolarizaci 
 

4. Na K ATPasa 

Akční potenciál 
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Goldmanova – Hodgkinova – Katzova rovnice 

David E. Goldman  
(1910 – 1998) 

Bernard Katz  
(1911 – 2003) 
Germany  
of Russian Jewish origin 
NP  Physiology 1970 

Alan Lloyd Hodgkin  
(1914 – 1998) 
NP Physiology/Medicine 1963 

  



Iontové kanály – rozdělení podle 
procházejících iontů 

48 48 

Vně 

Uvnitř 

Ca2+ kanály 

K+ kanály 

Nespecifické  Na+ K+ kanály 

Únikové Na+ K+kanály 

H2O kanály 
(akvaporiny) 

… ionty procházejí podél elektrochemického gradientu 

Cl- kanály 

10 nm 

Na+ kanály 
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1. Každý iont má své ekvilibrium  

 
2. MP je kompromis mezi ekvilibrium potenciály různých iontů a jejich 

váženými průměry jejich propustností 
 

3. V klidovém stadiu dominuje K propustnost Na propustnost je nízká. 
Během AP je vysoká propustnost pro Na/Ca 
 

4. Přes membránu procházejí ionty, které nejsou v ekvilibriu  
 

5. Jestli je MP stabilní pak je čistý průchod přes membránu roven 0. 

GHK rovnice - opakování 
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Akční potenciál 

Elektrotonické šíření potenciálu (dochází ke snížení jeho amplitudy se vzdáleností)  

Akční potenciál - šíří se bez dekrementu 
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Akční potenciál 

Klidový membránový potenciál 

Práh 

Následná hyperpolarizace 
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Napěťově závislé Na+ kanály 
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Napěťově závislé Na+ kanály 

Napěťově závislé Ca2+ kanály 
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L-type calcium channel ("Long-Lasting" AKA "DHP Receptor") 
 Kosterní svaly, hladké svaly, kostní kkáň (osteoblasts), stdeční tkáň, 
dendrity a dendritické trny 
 
P-type calcium channel ("Purkinje") /Q-type calcium channel 
P. Neurony  - mozeček / granulární buňky 
 
N-type calcium channel ("Neural"/"Non-L") 
Mozek a periferní nervový system 
 
R-type calcium channel ("Residual") 
 neurony 
 
T-type calcium channel ("Transient") 
neurony, buňky s  pacemakerovou aktivitou 

Napěťově závislé Ca2+ kanály 
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K+ Intracellular 

Extracellular 

RMP = -70 mV 

Branka (gate) 

Inaktivační branka 

Klidový stav 
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K+ Intracellular 

Extracellular 

RMP = -70 mV 

Na+ 

Depolarizace na úroveň aktivace Na+ kanálů 
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K+ Intracellular 

Extracellular 

RMP = -70 mV  … +20 mV 

Na+ 

Na+ : K+   100 : 1 
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K+ Intracellular 

Extracellular 

RMP = +20 mV 

Na+ 

Na+ : K+   100 : 1 
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K+ Intracellular 

Extracellular 

RMP = -75 mV 

Na+ 

Na+ : K+   1 : 100 

K+ 

Inactivation  of  
Na+ channels 

ktivace napěťově závislých K+ kanálů 
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K+ Intracellular 

Extracellular 

RMP = -70 mV 

Zpět do klidového stavu 
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Refrakterní perioda 
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Propagce akčního potenciálu 

Saltatory conduction 



65 



If you would add all axons of neurons 
in the man CNS + PNS – what distance 
would they span ? 
 
A. …to the closest pub 
B. … to Berlin 
C. … to USA 
D. … several times around the Earth 
E. … to Moon 



160,000 km  

… since the Earth's circumference is 
(almost) exactly 40,000 km  ... The axons 
would belt the Earth 4-times  

4x 



How long can axon be? 



4. 7 m 

Giraffe 
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Mozek a mícha 

Nerv 
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Aα Aδ Aγ Aβ C B 
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Působení lokálních anestetik 



Voltage- gated sodium channel 
• Dravet Syndrome 
• Erythromelalgia 
• Generalized epilepsy with febrile seizures plus 
• Fibromyalgia 
• Hyperkalemic periodic paralysis 
• Hypokalemic periodic paralysis 
• Paramyotonia congenita 

Voltage- gated potassium channel 
• Episodic Ataxia 
• Short QT syndrome 
• Seizure 
• Neuromyotonia 
• Congenital hyperinsulinism 

Chloride channel 
• Cystic fibrosis 
• Myotonia congenita 

Channelopaty 

an autosomal recessive genetic disorder that affects 
most critically the lungs, and also the pancreas, liver, 
and intestine. It is characterized by abnormal 
transport of chloride across an epithelium, leading to 
thick, viscous secretions. 

 
it is an autosomal dominant disorder which 
affects sodium channels in muscle cells. It 
is characterized by muscle hyperexcitability 
or weakness which, exacerbated by 
potassium or cold, can lead to uncontrolled 
shaking followed by paralysis. The mutation 
causes single amino acid changes in parts of 
the channel which are important for 
inactivation.  
 

is a congenital autosomal dominant neuromuscular 
disorder characterized by “paradoxical”myotonia. 
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Channelopaty 

Voltage- gated sodium channel 



TTX is produced by symbiotic 
bacteria (e.g. Pseudoalteromonas 
tetraodonis) 

TTX is roughly 100 times more poisonous 
than potassium cyanide. Fish poisoning by 
consumption of members of the order 
Tetraodontiformes is extremely serious. 
The organs (e.g. liver) of the pufferfish 
can contain levels of tetrodotoxin 
sufficient to produce paralysis of the 
diaphragm and, through this mechanism, 
death due to respiratory failure. 

pufferfish  

Pufferfish are generally believed to be the second most poisonous vertebrates in 
the world. Certain internal organs, such as liver, and sometimes the skin, are 
highly toxic to most animals when eaten; nevertheless, the meat of some species 
is considered a delicacy in Japan ( pronounced as fugu), when prepared by chefs 
who know which part is safe to eat and in what quantity. 

Tetrodotoxin (TTX) 
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Demyelinisační onemocnění 

… autoimmune disorder (e.g. multiple sclerosis)  
 
… is characterized by gradual demyelination … is 
responsible for an array of neurological symptoms 
that involve various degres of paralysis and altered 
or lost sensation 
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Demyelinisační onemocnění 

Crosstalk 
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Mozek malé zebřičky (Dánio pruhované; zebra fish) je tvořen 
asi 100,000 neurony  
 

 “high-speed light-sheet microscopy”  

Do cns byly vneseny geny, které umožnují pozorovat 
synaptickou aktivitu jako drobný záblesk 

Živý mozek 
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a live activity map for an entire zebra- fish brain 
 

Dorsal >  <  Ventral 



… we are all controled by ion 
channels …. 

… děkuji za pozornost 
80 
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