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Transport přes membránu

aneb 
Kterak to chodí na buněčné hranici



Difúze 

transport látek s malou molekulou
(např. kyslík, oxid uhličitý) 

ve směru koncentračního spádu

transport probíhá skrze „netěsnosti“ v 
membráně popř. pomocí iontových kanálů



Osmóza

pasivní transport vody
voda proudí z prostředí, 
kde je nižší koncentrace 
rozpuštěných látek 
( tj. hypotonický roztok)

do prostředí s vyšší koncentrací
rozpuštěných látek (tj. hypertonický roztok)



Vysvětli:

hypertonické
izotonické prostředí
hypotonické

s osmózou souvisí i děje nazvané
plazmoptýza
plazmolýza

Vyhledejte si samostatně informace na webu, 
popř. využijte anglický článek, jehož část 
spolu s odkazem najdete na další straně…



Rozumíte anglickému textu?

Difference between hypertonic, hypotonic, 
and isotonic?
…“Hypotonic Solution: the cell has a higher concentration in it than in 
the area surrounding it. Water moves into the cell to equal out
concentration.

Isotonic Solution: The cell has a equal proportion of concentration with
the area surrounding. Water continually flows in and out to keep
concentration even. 

Hypertonic Solution: Concentration of the cell is less than outside of
the cell. Water moves out of the cell to try to even out the
concentration…“

http://mcatdaily.blogspot.cz/2010/05/difference-between-hypertonic-
hypotonic.html - podívejte se na celý článek včetně obrázku



Usnadněná difúze – transport 
pomocí membránových přenašečů

transport látek s velkou molekulou ve směru 
koncentračního spádu pomocí membránových 
přenašečů (např. glukoza) 

některé transportní bílkoviny vytváří tzv. 
bílkovinné kanály - úzké póry v membráně, 
které umožňují průchod určité látce na principu 
difúze  (např. ionty sodíku Na+)

nespotřebovává se energie

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_facilitated_diffusion_in_cell_membrane-en.svg



Kotransport

společný transport dvou látek, z nichž
jedna prochází přes membránu proti
koncentračnímu spádu a                       
druhá po směru koncentračního spádu

2 typy – symport (↓↓) a antiport (↓↑)



Možnosti pasivního transportu –
shrnutí

- nespotřebovává se energie buňky

difúze

osmóza

usnadněná difúze

kotransport – některé typy



Aktivní transport

přenos pomocí membránových přenašečů

látky cestují proti koncentračnímu spádu

spotřebovává se energie buňky

př. sodíkodraselná pumpa  (Na+–K+ pumpa)
- typ kotransportu

http://www.youtube.com/watch?v=GTHWig1vOnY

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protein_transport.png



Další možnosti transportu přes 
membránu:

endocytóza ( a opačný děj – exocytóza)

Podívej se na: http://www.youtube.com/watch?v=DuDmvlbpjHQ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endocytosis_types.svg



Malé opáčko na závěr:

- pusťte si některou z nabízených animací a zkuste doprovodit animaci 
svým výkladem o zobrazených typech transportu látek přes ctpm

http://www.youtube.com/watch?v=ldRZcmppQM8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=S7-VFJHd0uA

http://www.youtube.com/watch?v=JShwXBWGMyY
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