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Iontové kanály excitabilních buněk   
  

  

 9:00 –  9:40   Teorie vzniku membránového potenciálu  

  (F. Vyskočil) 

  

 9:40 – 10:20  Napěťově závislé iontové kanály  

  (J. Krůšek) 

   

10:20 – 10:35  Přestávka 

 

10:35 – 11:15  Iontové kanály aktivované neuropřenašeči  

  (L. Vyklický ml.)  

  

11:15 – 12:00 Iontové kanály aktivované senzorickými 

podněty 

  (V. Vlachová) 



Podobně jako u mechanického 
potenciálu je potenciální 
energie  dána součinem tíhy 
vody (hmotnost x tíhové 
zrychlení) a výškovým rozdílem 
nad a pod přehradou 

Je u membránového 
potenciálu jeho velikost dána  
  -nábojem iontů  
  -jejich valencí  
 -koncentračním rozdílem 
uvnitř a vně buňky  



Vnitřek je sice elektricky neutrální  
– stejný počet 

kladných i záporných nábojů, ALE 
VZHEDEM K VNĚJŠKU JE  

elektricky záporný. 
Na této polaritě se podílejí hlavně 

záporně nabité molekuly,  
které nemohou volně procházet membránou 

 a jsou drženy uvnitř buňky 
(ATP,CP, isothionát, 

záporně nabité zbytky postranních  
aminokyselin proteinů aj.). 

A- 

Na+ 

K+ 

Cl- 
+ 

- 

Několik axiomů o klidovém a akčním potenciálu,  

vnitřek buňky minus, vnějšek plus.  

Hlavní kationty - uvnitř K+, vně Na+. 

V klidu je membrána propustná pro draslík, je otevřeno mnoho draslíkových kanálů 
různého typu, především P2 . Při akčním potenciálu se otevírají dosud zavřené sodíkové 
kanály, sodík vstupuje dovnitř buňky, což buňce nesvědčí. 

PODSTATA BIOPOTENCIÁLŮ  



ROZDĚLENÍ iontů uvnitř a vně: 
 
• JAK SE UDRŽUJE? 
• K ČEMU SLOUŽÍ? 

[Ca2+] ~ 10-7 M 



Nejprve popišme MODELOVOU situaci, kdy je membrána propustná jen pro K+ 
.    

Protože  je nitrobuněčná koncentrace K+ vysoká  (100 - 150 mM, zde 
120 mM) oproti 2,5 mM vně, mají K+ ionty tendenci  k difúznímu pohybu do místa 
své 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 potenciálový 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.  



mi =  RT ln           + nF 
[xi]II 

[xi]I 

~ 

[xi] je koncentrace (obecného) iontu xi v roztocích I a II, F je 
Faradayova konstanta (náboj jednoho molu elektronů, asi 96 000 
coulombů/mol), a n (nebo někdy z)  je valence iontu (např. n=+1 pro 
K+ a –1 pro Cl-).   

Na membráně se ustavuje dynamický elektrochemický potenciál 
mi, jehož velikost je určena dvěma členy.  První, logaritmický člen, 
je odvozen z difusní (osmotické) práce, druhý představuje práci 
elektrickou, přesun určitého množství nábojů z jednoho do druhého 
roztoku. 

 (psí) je rozdíl elektrických potenciálů ve voltech, což 
nás bude zajímat jako MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL. 

Na rozhraní ( membráně) probíhá tento nepatrný přesun 
elektricky nabitých chemických částic - iontů . 



 je tedy potenciál(ový rozdíl) mezi vnitřkem a vnějškem 
buňky, za stavu, kdy přes membránu neteče žádný difusní 
proud. Říká se mu též ROVNOVÁŽNÝ POTENCIÁL (s 
patřičným indexem pro ten který iont: K+ ionty  EK). 

EK =       
[K+]out 

[K+]in 

RT 

nF 

ln 



Byl-li by v buňce jen K+ , je EK  roven Klidovému Membránovému Potenciálu (KMP, 
nebo Vm). Jakou by měl tento KMP hodnotu?  
 
Pro zjednodušení řekněme, že uvnitř je [K+]i = 100 mM a venku [K+]o = 10 mM.  

R  =   univerzální plynová konstanta (8,314 J.mol-1. K1),   F=  Faradayova 
konstanta (náboj jednoho molu elektronů , asi 96 500 coulombů), T = teplota v 
kelvinech, z = valence iontu, o nějž jde, s patřičným znaménkem (pro 
K+ = +1). 
Výraz                          má rozměr voltů a při tzv. pokojové teplotě 20 oC (293 K)         
 
 
se  rovná 25 mV. Převedením  logaritmu na dekadický (2,3) nabývá rovnice 
formu  
 
 Vm     = (58 mV) log                       = (58 mV)(log 10 – log 100) 
 
 Vm     = 58 (-1)= -58 mV 

RT 
zF 

K+]o 

[K+]i 

EK =       
[K+]out 

[K+]in 

RT 

nF 

ln 



Pro savce a jejich fyziologickou teplotu 37 oC je EK při poměru 
koncentrací vně :uvnitř buňky draslíku 1 : 10 vyšší 
  ne -58 mV, ale  -61 mV.  

V našem modelu je poměr koncentrací draselných 
Iontů uvnitř a vně svalového vlákna  1 : 56, což vede 
k hodnotě 58 log (1/56)  - 100 mV.  

Rovnovážný potenciál Enějakého iontu lze také jinak  
charakterizovat jako potenciál, při němž neteče 
pasivně iontovými kanály žádný elektrický, 
zde tedy i difusní proud - ani z buňky, ani do buňky.  

 

Někdy se také označuje jako potenciál reversní (Vr),  

protože na jeho úrovni se mění směr toku proudu přes 
membránu; 
v případě draslíku teče K+ proud ven při kladnějších hodnotách KMP než 
je EK a dovnitř, jestliže buňku uměle „hyperpolarizujeme“ na zápornější 
potenciál než je Vr, tekou ionty draslíku naopak do buňky.  



Řada buněk, např. svalových, má dobře propustné kanály i pro 
druhý hlavní elektrogenní ion, chloridový - Cl- . Ten prochází 
naproti tomu z extracelulárního prostoru do buňky, ale protože je 
nabit opačně, přispívá k téže standardní polarizaci membrány, kdy 
je minus uvnitř.  

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



Také pro chloridové anionty je možno napsat Nernstovu rovnici: 

ECl =       
[Cl]in 

[Cl]out 

RT 

 zF 

ln 

a protože valence chloridových aniontů je záporné číslo (z = -1),  
ECl = -58 log [Cl-]o/[C-]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: 

 =   -  
[Cl-]out 

[Cl-]in 

RT 

z F 

ln        
[K+]out 

[K+]in 

RT 

z F 

ln 

po zjednodušení dostáváme vztah známý jako Donnanova rovnováha 

[K+]o    [Cl-]o  =  [K+]i  [Cl-]i 

Tato rovnice vyjadřuje rozdíl (membránových) potenciálů obou iontů, který je důsledkem 
vzniku elektrické dvojvrstvy na rozhraní obou roztoků s rozdílnými koncentracemi iontů. 
Z této rovnice vyplývá základní podmínka membránové rovnováhy 



Nernstovský 
potenciál pro 

K+ 

Memránový 
potenciál podle 
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Naměřené 
hodnoty 

0,5 – 140 mM K+
out 

140 mM K+ vně 
  úplná 

depolarizace, 
membránový 

potenciál = 0 mV 

Membránový potenciál versus koncentrace 
extracelulárního draslíku 

(osa x - semilogaritmická škála). 
 
Přímka má směrnici - sklon 58 mV na každou 
10násobnou změnu extracelulární draslíku, podle 
Nernstovy rovnice (obr.a). Protože je ale membrána 

propustná v klidu i pro Na+ (sice 50x 
méně než pro K+, leč přece), experimentální 

body se odchylují, především v nízkých koncentracích 
K+ (obr. b) Membr. potenciál je už tažen k Na+ (+20 
mV zelená linie) a přímka se zakřivuje. 

ODCHYLKA OD TEORIE – NEDOKONALÁ SPECIFICKÁ SELEKTIVITA MEMBRÁNY 
E Na  +20 mV 



Např. pro obří  vlákna sépie jsou propustnosti pro Na+ 

(PNa=PNa/PK), K+ (PK=PK/PK) a Cl- (PCl=PCl/PK) následující: 
 

PK : PNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,5 
 
Je zřejmé,  že klidová propustnost pro Na+ je zpravidla 25 (1:0,04) až 

100 (1:0,01) nižší než  pro K+ (jen nepatrný počet Na+ kanálů se v 
klidu náhodně  otevírá). Pro Cl- je propustnost membrány obřího 
vlákna sépie asi poloviční.  

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, v níž jsou 
zavzaty  poměrné propustnosti P jednotlivých iontů, vztažené k PK 
= 1:  

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

+]o + PCl [Cl-]i 

PNa [Na+]i + PK [K+]i + PCl [Cl-]o 

RT 

nF 

ln 

Em =       
PNa [Na+]o + PK [K+]o + PCl [Cl-]i  

PNa [Na+]i + PK [K+]i + PCl [Cl-]o 

58 log nebo též 



JEDEN Z PŘÍKLADŮ -VÝZNAM KANÁLŮ A „KLIDOVÉHO POTENCIÁLU“ PRO 
POHYBLIVOST SPERMIÍ 
NEJPRVE OBECNĚ K FUNKCI-HLAVIČKA, KRČEK S MITO- 
CHONDRIEMI A BIČÍK 





JAKÉ KANÁLY TEDY JSOU OTEVŘENY PŘI KLIDOVÝCH„LEAK“  PROUDECH A POTENCIÁLECH? 

DRASELNÉ KANÁLY TYPU  K2P 

MEZI OSTATNÍMI ASI 70 TYPY K+ KANÁLŮ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ –JSOU SLOŽENY 
JEN ZE 2 PODJEDNOTEK A MAJÍ DVA KANÁLY A 4 MEMBR. PRŮNIKY (2P4M) 

Napěťově řízený K+ kanál-6 průniků, 
jeden pór dírka 

Dovnitř usměrňující  
„inward rectifying“ 

Kanál z kvasinky- 8 průniků, dva póry 

inhalační (volatilní) 
anestetika (halotan, 
isofluran, sevofluran, 
desfluran 
AKTIVUJÍ K2P 

=HYPERPOLARIZACE A 
MENŠÍ ŠANCE PRO 
AKTIVAČNÍ PROUDY 
SYNAPTICKÉ I  PŘI AP 

Inwardly rectifying channels 



Chloridové kanály Cl-C 
Jednak kanály hlavně u sval. buněk, ale především známe několik 
transportérů a kotransportérů v nervových a jiných buňkách  

Myotonia kongenita- typická kanálopatie. Ve sval. vláknech chybí 

Cl-C, (homodimerická forma, velká vodivost), které stabilizují 

memr. potenciál při změnách K+ koncentrací. Při AP se hromadí 

K+ v transvers. tubulech vedoucích dovnitř sval. vlákna a na jeden 

nerv. Impuls vzniká serie akč.potenciálů a Radek John by se stěží 

mohl pustit madla v tramvaji, kdyby ji měl. 

Bez  Cl kanálů vede depolarizace  v transv. kanálcích. k 
opakované serii  AP a tonickému stahu vláken, stisk nepovoluje 
U nezralých neuronů je Cl-pumpa ženoucí Cl- dovnitř, rovnovážný 
potenciál pro Cl- je víc negativnější (vnitřek buňky minus) než 
KMP a proto GABA kanály, vedoucí Cl- po otevření pouštějí Cl- 
ionty VEN a vzniká DEPOLARIZAČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL, 
jakoby se otevíraly  třebas Na+ kanály. Po dozrání neuronů tato 
pumpa zmizí a GABA buď stabilizuje KMP nebo vzniká 
hyperpolarizační IPSP (inhibiční synap. potenciál) 
  

http://obrazky.cz/detail?q=v tramvaji&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=12&ref=http://www.seznam.cz/&resID=fugfCRgjb4uih3SnmNzcsO6qsaz3c8x0Tux_EnxcVkg&imgURL=http://img.ihned.cz/attachment.php/110/26963110/osu3458BCDE7MOjkPQWbdgqrx1SUwARV/Radek_John_v_tramvaji_185x122.jpg&pageURL=http://Kultura.iHNed.cz/c1-45787860-reziser-slavnych-filmu-sesty-smysl-a-vesnice-ma-tvurci-krizi&imgX=185&imgY=122&imgSize=13&thURL=http://media3.picsearch.com/is?fugfCRgjb4uih3SnmNzcsO6qsaz3c8x0Tux_EnxcVkg&thX=128&thY=84&qNoSite=v+tramvaji&siteWWW=&sId=eOmn9l6owPSJUeu6adFr


DEPOLARIZAČNÍ 
NÁSLEDNÝ POTENCIÁL 
U SVALOVÉHO VLÁKNA 

JE ZPŮSOBEN HROMADĚNÍM 
K+ V T-TUBULECH PŘI  
JEHO VÝTOKU BĚHEM  

VLNY AKČNÍHO 
POTENCIÁLU. 

 
(intracelulární záznam AP 

a K+ zvýšení v blízkosti 
T tubulu, měřené iontově- 

sensitivní mikroelektrodou) 

Nervový akční potenciál (opak.) Svalový akční potenciál 

1 akční potenciál 

2 AP 

6 AP – salva 
       (train) 
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Vyskočil a Hník, 1985 





JAK SE KONCENTRAČNÍ ROZDÍL  UDRŽUJE? 

• AKTIVNÍM TRANSPORTEM Na+  Z BUŇKY 
(intracelulární koncentrace sodných kationtů 
MUSÍ zůstat asi 10 mM/l) (vně asi 140 mM/l)  

 

• PRAKTICKY SOUČASNÝM AKTIVNÍM 
TRANSPORTEM K+ DOVNITŘ BUŇKY (uvnitř 
buňky je draslíku asi 140 mM/l, tj. asi 20-70x 
více než extracelulárně) 

 
U SPERMIE NEBO MITOCHONDRIÍ – PROTONOVÝ GRADIENT PUMPAMI NEBO ZMĚNOU pH  



Paul D. Boyer (* 1918) John E. Walker (* 1941) 

Jens Christ. Skou (* 1918) 

V padesátých letech byl demonstrován transportní 
mechanismus, který tuto funkční „únavu“ odstraňuje a 
především prof. Skou (Nobelova cena 1997) vytvořil koncepci 
sodné pumpy, tj. systému schopného přenášet současně Na+ a K+ 
přes buněčnou membránu za využití energie intracelulárního ATP. 





Použitá energie umožňuje transport 3 Na+ iontů ven a 
současně 2 K+ iontů dovnitř buňky. Má tedy elektrogenní 
efekt (činí klidový KMP asi o 10 mV negativnějším). 
Přesouvá poměrně pomalu 150-600 iontů Na+  a trochu 
méně K+ iontů (o kolik?) a za sekundu přes mm2 membrány 
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Ca++ pumpa 

SERCA, 

jednotlivé fáze  

Kinetického 

modelu 

(v memráně 

endoplasm.retikul

a svalových a 

srdečních buněk 

aj, 

Podobně pracuje 

Na-K-ATPáza 



PŘEHLED KANÁLŮ 1) iontové kanály stále otevřené- K2P draslíkové-mají překvapivě ne 
4, ale 2 funkční podjednotky, jako „dalekohled“. Spolu s podobnými Cl- kanály jsou základní pro 
klidový membránový potenciál (viz Nernstovu rovnici a G-H-K rovnici)  

 2) řízené napětím – Na+,Ca2+, K+, Cl-, H+ -  mají napěťový sensor a otevírají se (někdy ale 
i zavírají, jako např. K+ kanály v dendritech neuronů) depolarizací, podrážděním.Některé ještě 
potřebují intracel.Ca při depolarizaci:Ca-dependentní K-kanál.   Ca-kanály v srdci se naopak 
ZAVÍRAJÍ, když vzroste intracel.Ca při stahu 

 3) řízené chemicky – komplex receptor-kanál; mají vazebné místo pro ligand, většinou 
pro neuropřenašeče: KDYŽ JDE O KANÁL PRO IONTY, ŘÍKÁ SE JIM RECEPTORY IONOTROPNÍ, JE-LI TO RECEPTOR G-
PROTEINOVÝ (7 průniků), MAJÍ ZAŘAZENÍ JAKO RECEPTORY METABOTROPNÍ. MŮŽE SE JEDNAT O TENTÝŽ LIGAND (ACH- 

NIKOTINOVÝ A MUSKARINOVÝ receptor). Ach muskarinový, Adrenalin, NA, GABAb, Dopamin,Serotonin, 
ATP(purinergní) 

       a) Aktivační neuropřenašeče - ligandem je ACh, glutamát či serotonin (jediný ionotropní typ 
serotoninového reeptoru je 5HT3, ostatní serotoninové receotory jsou metabotropní), tekou 
jimi Na+ a K+, někdy i Ca2+, jako u NMDA receptorů pro glutamát a některých AChR v 
mozku.VÝSLEDEK JEJICH OTEVŘENÍ  DEPOLARIZACE, PODRÁŽDĚNÍ  

        b) Inhibiční neuropřenašeče– ligandem je GABA, glycin (tekou Cl- nebo K+). GABA-A 
receptory-antagonisté-bicucullin, picrotoxin. VÝSLEDEK JEJICH OTEVŘENÍ  HYPERPOLARIZACE NEBO 

STABILIZACE MP.-INHIBICE PODRÁŽDĚNÍ 

        c) multifunkční TRP (poznámka) kanály řízené změnou pH, vaniloidní kanály u bolesti  aj.  
  4) řízené mechanicky (kanály vláskových buněk v uchu) nebo jinou energií 

(tepelnou, světelným zářením aj.) Sem patří TRP přechodné kanály, (m.j.bolest)- 
 5) řízené G-proteiny  - zprostředkovaně, přes fosforylaci (K-kanály v srdci) 



IONTOVÉ KANÁLY 
lze obecně rozdělit do pěti skupin: 

RECEPTOR 
 



Kluzně šroubový model, vysvětlující úlohu  segmentu S4 napěťových kanálů při jejich otevření. 
Segment je  znázorněn jako transmembránová a-šroubovice s řadou  pozitivních nábojů, tvořených 

opakujícími se zbytky zásadité (kladné)  aminokyseliny argininu (každá třetí v pořadí), což je typické  
pro všechny Na+, Ca2+ a K+ kanály. Při depolarizaci (DEPOL) se uvolní  síla membránového elektrického 
pole, která stabilizovala  šroubovici v poloze nalevo. Šroubovice se vysune ven 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 jednak k poklesu  kladného náboje uvnitř (in-
SLABOUNKÝ PROUD LZE MĚŘIT-tzv.VRÁTKOVÝ PROUD) a hlavně se allostericky (na dálku) kanál-
vystýlající průniky narovnají a zatočí tak, že se kanál otevře a příslušné kladné či záporné zbytky ve 
stěnách lákají ionty tlačící se u ústí kanálu k hopsavému průniku. K otevření kanálu je zapotřebí aktivace  
všech čtyř oblastí S4 v  čtyřnásobné podjednotce  Na+ či Ca2+ (nebo spojených  podjednotkách -
 K+ kanálu), které tvoří pór.  

DEPOL DEPOL 

DVA MODELY OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ SENSORU-“VÝVRTKA“ A „PÁDLO“ 



RECENTNÍ MODEL-PÁDLOVÁNÍ V OLEJI 

MacKinnon et al, Nature, Dec.06, krystalografie K-kanálu-plus argininy na kraji 
kanálu, v kontaktu s minus fosfáry fosfolipidů.  

Jde-li o stále otevřené K či Cl kanály, k přeskoku asi nedojde 

Při změně napětí při el. stimulu „pádlo“ přeskočí do druhé vrstvy bilayeru a  
to otevře kanál 



rm 

 ri 

λ2 = 

Z potřeby co nejvyšší  hodnoty 
délkové konstanty l vyplývají DVĚ 

STRATEGIE pasivního šíření impulsu 
podél axonu: 

1. snížení vnitř. odporu ri zvýšením 
průměru vlákna (ri=Ri/p průměr2). Viz 
obří vlákno sépie, l až 13 mm!!!  tj. 
pokles amplitudy na třetinu až ve 
vzdálenosti 13 mm od místa jeho vzniku 

2. nebo zvýšením 

membránového odporu rm – 

např. myelinem jako mnohem 

lepším isolantem. V internodální 
oblasti jsou jen nečetné draslíkové 
kanály, v Ranvierových zářezech 
pochopitelně převládají kanály pro 
sodné ionty.  



Iontové kanály a 
membránové transportéry 



OPTOGENETIKA – KANÁLY OTEVÍRANÉ  

SVĚTLEM 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=6456 

Channelrhodopsin  

Zelená řasa Chlamydomonas reinhardtii -2  bičíky, fototaxe- světločivná 

skvrna, channelrodopsin- rodopsin jako v oku: RETINOL z cis na all trans-

otevření  kanálu 0,6 nm při osvětlení modrým světlem kladné ionty dovnitř, 

signál (H+, Na+, K+, a Ca2+).  

  

Vložený CHRP do neuronů a svalů pomocí plasmidů–

impulsy nebo stahy na krátké laserové pulsy, plasmidová 

„infekce“ je vylepšila o světelná čidla.  

Zatímco channelrhodopsiny z řas reagují na modré světlo a membránu 

depolarizují, protein halorhodopsin získaný z archaebakterie Natronomonas 

pharaonis reaguje na žluté světlo o vlnové délce 580 nm. Ten tlumí- otevírá kanál 

pro chloridové ionty a způsobí hyperpolarizací membrány, která  účinek modrého 

světla zruší 



Virally mediated optogenetic excitation and inhibition of pain in 

freely moving nontransgenic mice 

Najít na Pubmed pod kodem PMID: 24531797 

Karl Deisseroth ze Stanford University: (42) kandidát na 

Nobelovku 

STRATEGIE OPTOGENETIKY NA NOCICEPTORY MYŠÍ.  

 

injekce adenoasociovaných virů (šplhajících do centra), 

kódujících excitační opsin (channelorhodopsin z krásnoočka, 

kanál pro depolarizující kationty) umožnila světlo-inducibilní 

stimulaci akutní bolesti, myš - projevy bolestivosti na modré 

osvětlení, došlo k snížení prahů na mechanické a tepelné 

podněty (viz další video).  

 Naproti tomu, virové dodání inhibičního opsinu 

(halorodopsinu z bakterií, hyperpolarizuje zvýšením 

propustnosti pro Cl-) způsobilo žlutým světlem indukovatelnou 

inhibici vnímání akutní bolesti, a zvrátilo mechanickou 

přecitlivělost (alodynii) a termální hyperalgesii v modelu 

neuropatické bolesti. Světlo bylo dodáno transdermálně 

(zespodu do pacek), Umožňuje to studovat chování volně se 

pohybujících zvířat. Nový nástroj v základním a aplikovaném 

výzkumu bolesti umožňuje rychlý screening léčiv a testování 

nově navrhovaných opsinů. 

http://news.stanford.edu/news/2014/february/images/13517-numb_news.jpg


Myš bolest OPTOGENETIKA nbt.2834-

sv1.mov 



Toxiny a neurotoxiny 

Na+ kanály  - tetrodotoxin, saxitoxin, lok.anestetika novokain, 

kokain, lidokain aj., mí-konotoxin blokuje jen svalové Na+ kanály 

K-kanály – tetraetylamonium, apamin (ve včelím jedu Apis m.,  

charybdotoxin (štír) a desítky dalších 

Ca- kanály – konotoxiny (omega aj.), antiarytmika nifedipin, verapamil aj. 

Cl-kanály – stilbeny 
           Chlorotoxin ze štíra 

Acetylcholinové nikotinové receptory (jsou ionotropní) - tubokurare, pankuronium 

(operace) bungarotoxin, najatoxin (irreversibilní smrt v tropech nebo teráriu) 

 muskarinové (jsou metabotropní, spojené s G-proteiny -srdce, cévy ) – atropin, skopolamin 

(povolnost špionů, kolika) muskarin 

GABAa kanály (Cl-)  - diazepam (zvyšuje), thiokolchicosid, posilující účinek presynaptické 

inhibice GABA, jedná se o GABA agonistu- Pikrotoxin je známým GABA antagonistou   

Glycinem otevírané (Cl) – strychnin (Anamirta cocculus a kulčiba dávivá ) 

Blokáda glycinových receptorů v míše vyvolá hyperstimulaci  excitačních neuronů, 

konvulze a smrt, ale dává se i novorodičkám, aby spaly) 

Latrotoxin z pavouka černá 

vdova (samice) otevírá Ca2+ 

kanály,vyčerpání syn.vesikulů  

Pralesnička strašná Phyllobates, batrachotoxin otevírá Na kanály 

Robustoxin (atracotoxin) –zamezuje inaktivaci, trvalý vtok Na+, depolarizace, 

smrt.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kul%C4%8Diba_d%C3%A1viv%C3%A1


Palytoxin - vazokonstriktor ,  

nejvíce toxický nonpeptidový 

jed (mimo maitotoxin). Přírodní, izolován v 

1971 na Havaji z mořského měkkého 

korálu Palythoa toxica  (legenda-žraločí 

muž, zahradník ze zátoky Hané, Havaj, 

jeho popel vhozen do mělčiny). 

Syntetizován 1994, 

LD50=60 ng/kg u psa, a ke smrti docházelo 

v páté minutě smrtelná dávka pro člověka 

činí pouhé 4 mikrogramy, 1g palytoxinu 

může usmrtit 250tis. lidí.   

Palytoxin ovlivňuje každou buňku v těle , 

příznaky jsou velmi odlišné, Silně dráždí 

kůži a sliznice, poškozuje myokard, 

způsobuje hemolýzu a následně selhání 

ledvin. Uvolňuje histamin (mediátor zánětu) 

Palytoxin dělá z flip-flop 

aktivního, střídavého přenosu 

Na+ a K+, vyžadujícího ATP 

přenos současný= z pumpy je 

otevřený iontový kanál. 

Molekula se zmrazí v poloze, 

ve které umožňuje pasivní 

transport Na+ i K+, čímž se 

ničí iontové gradienty, 

nezbytné pro většinu buněk .  



Na-K-ATPasa (pumpa) ouabain, digitalisové alkaloidy, váže 

se z vnějšku, tam, kde vstupují K+ ionty 

 

vanadát (na vnitřní smyčce alfa podjednotky), kde se váže fosfát 

ATP, vanadátový anion  -vanadičnan- je podobný fosfátu-

fosforečnanu 



Nashledanou  

 

(v lepších časech…) 


