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CZĘŚĆ  I I :  RU C H  W  UKŁA D A C H  BI O L O G I C Z N Y C H 

1 .  CY T O S Z K I E L E T 
 Zastosowania mikroskopu świetlnego do badania budowy komórki doprowadziło szybko do 

stwierdzenia, że we wnętrzu komórki znajduje się wiele wysoce zorganizowanych i częściowo 

wydzielonych struktur. Nazwano je organellami. Wszystkie te struktury znajdują się w cytoplazmie 

komórki. Przez wiele lat przyjmowano, że cytoplazma jest pozbawionym wewnętrznej struktury 

roztworem białek i ewentualnie innych biopolimerów (np. polisacharydów). Z biegiem lat zaczęły się 

jednak gromadzić przesłanki wskazujące, że w cytoplazmie istnieją jakieś zorganizowane i obdarzone 

strukturą twory. Nie umiano ich jednak określić. Zastosowanie mikroskopii elektronowej nie 

przyniosło rozwiązania tego problemu. Dopiero zastosowanie w latach ’80 

XX w. przeciwciał monoklonalnych znaczonych barwnikami 

fluorescencyjnymi umożliwiło identyfikację tych struktur. Nazwano je 

cytoszkieletem komórki. Jak dotychczas elementy cytoszkieletu udało się 

wykryć jedynie w przypadku komórek eukariotycznych. Wydaje się, że 

bakterie i inne komórki prokariotyczne nie posiadają cytoszkieletu, a jego 

funkcje spełnia błona i ściana komórkowa. 

 W chwili obecnej wiadomo, że cytoszkielet spełnia w komórkach eukariotycznych szereg 

funkcji ważnych dla prawidłowego funkcjonowania komórki. Do najważniejszych należą: 

• regulacja i zmiany kształtu komórki, 

• rozmieszczenie organelli wewnątrz komórki, 

• transport wewnątrzkomórkowy, oraz 

• przemieszczanie się komórki jako całości. 

Cytoszkielet zbudowany jest z włókienek białkowych zwanych filamentami i ma bardzo dynamiczny 

charakter: ustawicznie przekształca się zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem komórki. 

1.1 Podstawowe elementy cytoszkieletu 
 Cytoszkielet składa się z 3 rodzajów filamentów: 

• filamentów pośrednich, 

• mikrotubul, oraz 

• filamentów aktynowych. 
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Każdy rodzaj filamentów odpowiedzialny jest za inne funkcje cytoszkieletu. Budowa filamentów i ich 

rozmieszczenie w komórce dostosowane jest do pełnionych funkcji. 

 

 

 
 

filamenty pośrednie 

 Ten składnik cytoszkieletu odpowiedzialny jest przede wszystkim za przenoszenie naprężeń 

rozciągających, a tym samym za odporność komórki lub jej organelli na stres mechaniczny. 

W komórce filamenty pośrednie występują w dwóch postaciach: i) jako tzw. blaszka jądrowa w formie 

zwartej struktury włókien białkowych bezpośrednio pod błona jądrową, oraz ii) w formie rozproszonej 

w całej objętości komórki tworząc „połączenia linowe” pomiędzy punktami styku komórek, tzw. 

desmozomami. 

mikrotubule 

 Są jedynym elementem cytoszkieletu zdolnym do przenoszenia naprężeń ściskających i w 

komórce pełnią m.in. rolę masztów rozporowych. Mikrotubule maja formę pustych wewnątrz rurek 

białkowych. Stanowią również szlaki, wzdłuż których przemieszczane są organelle komórkowe oraz 

po których odbywa się transport wewnątrzkomórkowy. 

filamenty aktynowe 

 Ten element cytoszkieletu zbudowany jest z cienkich i długich włókienek białkowych 

mających postać podwójnej helisy utworzonej z białka globularnego: aktyny. We współdziałaniu z 

innymi białkami tworzyć mogą struktury liniowe (pęczki włókien), dwuwymiarowe sieci, oraz 

struktury przestrzenne. Wzdłuż filamentów aktynowych może się również odbywać transport 

wewnątrzkomórkowy. Szczególną cecha tego elementu cytoszkieletu jest jego zdolność do tworzenia 

wraz z innymi białkami „siłowników komórkowych”: elementów cytoszkieletu, które generują siły 

niezbędne do zmiany kształtu komórki i jej ruchu jako całości. 
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 Największe zagęszczenie filamentów aktynowych wystepuje w tzw. warstwie korowej tuż pod 

błoną komórkową. Obecne są również wszędzie tam gdzie generowana jest siła. 

1.2 Budowa i funkcja filamentów pośrednich 
 Podstawową funkcją filamentów pośrednich jest zwiększenie odporności komórki na działanie 

sił rozciągających.  

 
Dlatego też występują w dużych ilościach w: 

• komórkach nabłonkowych, np. skóry, 

• komórkach mięśniowych, 

• aksonach komórek nerwowych, 

• blaszce jądrowej. 

 Budowa filamentów pośrednich dostosowana 

jest do ich funkcji. Zbudowane są z cząsteczek białka 

o specyficznej budowie. Pojedyncza cząsteczka 

białka, monomer, zawiera fragmenty globularne 

zarówno na N-końcu (tzw. głowa) jak i na C-końcu (ogon). Te globularne fragmenty połączone są 

domeną środkową o strukturze α-helisy.  

Dwa takie białka tworzą dimer na skutek utworzenia 

struktury superhelisy w obrębie swoich domen 

środkowych, (B).  

Z kolei dimery łącza się dachówkowato 

tworząc tetramer, (C). Takie ułożenie 

dimerów zapewnia przy dalszej agregacji 

dużą wytrzymałość mechaniczną. 

Tetramery mogą łączyć się z sobą zarówno osiowo jak i bocznie tworząc coraz większe struktury o 

regularnej budowie, (D) i (E). Przy łączeniu osiowym pojawia się charakterystyczny układ „na 

zakładkę”, który zapobiega rozwarstwianiu się agregatów.  

 3



Część II: Ruch w układach biologicznych 

 

 
 

Struktury takie maja tendencją do zwijania się w formę przypominającą linę, (E). Forma ta nie jest 

przypadkowa, lecz zapewnia maksymalną wytrzymałość mechaniczną. 

1.3 Budowa i funkcja mikrotubul 
 Mikrotubule zbudowane są z białka tubuliny. Tubulina jest 

dimerem złożonym z podjednostek α i β. Mikrotubula jest cylindrem 

zbudowanym z 13 równoległych protofilamentów. Protofilament jest 

łańcuchem naprzemiennie ułożonych podjednostek α i β. Wszystkie 

cząsteczki tubuliny są zorganizowane w protofilamenty o tej samej 

orientacji. Dlatego mikrotubula ma wyraźnie różniące się końce zwane 

odpowiednio końcem plus i końcem minus. W efekcie mikrotubule są 

wydrążonymi rurkami o strukturalnie odmiennych końcach. Ta 

polarność struktury mikrotubuli ma istotne znaczenie w niektórych 

funkcjach pełnionych przez ten składnik cytoszkieletu. 

1.3.1 Centrosom 

 Mikrotubule wyrastają z niewielkiej 

struktury znajdującej się w pobliżu środka 

komórki i zwanej centrosomem. Początkiem 

mikrotubuli jest znajdujący się na 

powierzchni centrosomu pierścień 

składający się z 13 cząsteczek γ-tubuliny. 

Mikrotubula jest przyłączona do tego 

pierścienia nukleacyjnego swoim końcem 
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minus, a koniec plus skierowany jest w stronę błony komórkowej. 

1.3.2 Dynamika mikrotubul 

 Bardzo charakterystyczną cechą mikrotubul jest ich ogromna zmienność. Zdecydowana 

większość mikrotubul w żyjącej komórce ciągle skraca się i wydłuża.  

 
Istnieją one dzięki dynamicznej równowadze pomiędzy montażem i demontażem. Ze względu na 

stosunkowo dużą sztywność mikrotubul ma to ogromne znaczenie dla zachowania zdolności komórki 

do zmiany kształtu i plastyczności jej struktury wewnętrznej. 

 
 Dynamika mikrotubul wynika ze specyficznego mechanizmu ich tworzenia. Podstawową 

jednostką budulcową jest dimer tubuliny α i β, do którego przyłączona jest cząsteczka GTP. Jednostka 

taka ma duże powinowactwo do osiowego łączenia się z podobną jednostką znajdującą się na wolnym 

końcu mikrotubuli. Jednakże dimery tubuliny wbudowane w mikrotubulę ulegają powolnej 

przemianie: GTP ulega hydrolizie do GDP. Tym samym tylko na końcu mikrotubuli znajdują się 

dimery związane z GTP tworząc tzw. czapeczkę GTP. Przy dostatecznym stężeniu jednostek 

budulcowych przyłączanie nowych jednostek jest szybsze niż hydroliza GTP i mikrotubula rośnie. 

Gdy wzrost mikrotubuli ulegnie zahamowaniu, np. na skutek lokalnego spadku stężenia jednostek 

budulcowych, dochodzi do zaniku czapeczki GTP. Ma to daleko idące konsekwencje. Protofilamenty 

pozbawione czapeczki GTP są niestabilne i koniec mikrotubuli przybiera kształt pędzla. Ponadto 
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dimery zawierające GDP zaczynają oddysocjowywać od końców protofilamentów. W efekcie 

mikrotubula skraca się. 

1.3.3 Stabilne mikrotubule 

 Jednakże w komórce istnieje zawsze pewna liczba mikrotubul, które są stabilne. Ich końce 

połączone są z tzw. białkami oczapkowującymi znajdującymi się w błonie komórkowej. 

 
Takie stabilne mikrotubule zapewniają w stadium interfazy stabilną 

organizacje wewnętrzną komórki oraz stanowią swoiste szlaki transportowe. 

Odpowiedzialne są też za kształt komórki. 

 Mikrotubule odgrywają również bardzo istotną rolę w trakcie podziału 

komórki. Podział mitotyczny zaczyna się zwykle od podwojenia się 

centrosomów. Centrosomy te stają się biegunami wrzeciona mitotycznego, a 

samo wrzeciono jest układem mikrotubul, których wolne końce zakotwiczone 

są w centralnych częściach powstających chromosomów. Chromosomy te są 

następnie transportowane wzdłuż mikrotubuli w pobliże centrosomów, gdzie 

formowane są nowe jądra komórkowe. 

 Pewne typy komórek nabłonkowych oraz niektóre jednokomórkowce 

eukariotyczne posiadają na swojej powierzchni rzęski. Rzęski te mogą 

wykonywać skoordynowane ruchy powodujące przemieszczanie się komórki 

względem środowiska (jednokomórkowce) lub środowiska względem 

komórki (np. komórki nabłonka oddechowego). Podstawowym elementem 

odpowiedzialnym za ruch rzęsek są wiązki stabilnych mikrotubul wyrastające 

z tzw. ciałka podstawnego. 

1.3.4 Mikrotubule jako drogi transportu 

 Jak wspomnieliśmy poprzednio warunkiem propagacji impulsu nerwowego w aksonie jest 

ciągła praca pomp sodowo-potasowych wzdłuż całego aksonu. Pompy te jednak potrzebują energii, 

której źródłem jest hydroliza ATP. Z drugiej strony wiadomo od dawna, ze w komórkach nerwowych 

mitochondria wytwarzające ATP zlokalizowane są tylko w ciele komórki (perykarionie). Musi więc 
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istnieć jakiś wydajny mechanizm transportu ATP i innych niezbędnych składników wzdłuż aksonu. 

Okazało się, że mechanizm ten wykorzystuje znajdujące się w aksonie mikrotubule jako drogi 

transportu. Ciekawostka jest, że transport odbywa się zarówno po powierzchni mikrotubuli jak i w jej 

wnętrzu. 

 
 

 Mikrotubule uczestniczą w transporcie nie tylko w aksonie, ale 

praktycznie we wszystkich komórkach eukariotycznych. Jest to przy 

tym rola bierna - stanowią jedynie drogi transportu. Za 

przemieszczanie ładunków (ang. cargo) po tych drogach 

odpowiedzialne są dwie rodziny białek zwane dyneinami i 

kinezynami. Białka obydwu rodzin mają podobną budowę. Składają 

się z dwóch łańcuchów ciężkich odpowiedzialnych za przemieszczanie 

się po mikrotubuli i kilku łańcuchów lekkich odpowiedzialnych za 

rozpoznawanie transportowanego ładunku. Jest przy tym bardzo 

charakterystyczne, że białka obydwu rodzin przemieszczają się po mikrotubuli 

w przeciwnych kierunkach. Kinezyny odpowiedzialne są za transport 

odśrodkowy, a dyneiny za transport dośrodkowy. Łańcuchy ciężkie zarówno 

dynein jak i kinezyn posiadają trzy domeny: domeną globularną (tzw. głowę) 

odpowiedzialną za oddziaływanie z mikrotubulą i generującą ruch całego 

białka, helikoidalną domenę środkową, oraz domenę końcową, która dzięki 

współdziałaniu z łańcuchami lekkimi rozpoznaje ładunek i wiąże się z nim 

odwracalnie. 

 Bardzo charakterystyczny jest mechanizm przemieszczania się tych 

kompleksów transportujących wzdłuż mikrotubuli. Jest to mechanizm 

„kroczący”, możliwy tylko dzięki obecności w każdym kompleksie dwóch 

główek, zdolnych do odwracalnego wiązania się z mikrotubulą. Składa się na 

niego kilka powtarzających się cyklicznie etapów. Etapem pierwszym jest 
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oderwanie się jednej z główek od podłoża. W kolejnych etapach, na skutek zmian konformacyjnych 

we fragmencie łączącym główkę z domena środkową, wykonywany jest krok do przodu i ponowne 

połączenie z podłożem. Wreszcie w drugiej z główek zachodzą podobne przemiany konformacyjne i 

jest ona dostawiana do główki, która rozpoczęła cykl. Sytuacja wróciła do stanu wyjściowego, z ta 

jedynie różnicą, że kompleks przemieścił się wzdłuż mikrotubuli. 

Molekularny mechanizm poszczególnych etapów nie jest jeszcze w pełni poznany, ale są przesłanki, 

że posiada on wiele analogii do oddziaływania główek miozyny z filamentem aktynowym (patrz 

dalej). 

1.3.5 Rozmieszczenie organelli 

 Mikrotubule i towarzyszące im białka motoryczne (transportujące) odgrywają istotna rolę w 

rozmieszczeniu niektórych organelli komórkowych w obrębie komórki. Np. w większości komórek 

zwierzęcych retikulum endoplazmatyczne (niebieskie na rys. obok) sięga prawie do krańców komórki, 

natomiast aparat Golgiego (żółty obszar) jest zlokalizowany w pobliżu centrosomu. Zarówno 

retikulum jak i aparat Golgiego zawdzięczają swe rozmieszczenie działalności białek motorycznych 

zależnych od mikrotubul. Kiedy komórki są poddane działaniu takich leków jak kolchicyna, która 

powoduje rozpad mikrotubul, oba rodzaje organelli drastycznie 

zmieniają swe położenie. Reticulum endoplazmatyczne, które ma 

połączenie z otoczką jądrową, zapada się do środka komórki, natomiast 

aparat Golgiego rozpada się na drobne pęcherzyki, które ulegają 

rozproszeniu wewnątrz cytoplazmy. Usuniecie kolchicyny powoduje, że 

organelle powracają do swoich pierwotnych położeń. Prawidłowe 

ułożenie tych organelli wymaga obecności w ich błonach specyficznych 

białek receptorowych, które wiążą się z odpowiednimi białkami 

motorycznymi - kinezynami w przypadku retikulum i dyneinami dla 

aparatu Golgiego. 

1.4 Budowa i funkcja filamentów aktynowych 
 Filamenty aktynowe występują we wszystkich komórkach eukariotycznych i są niezbędne do 

wykonywania wielu ruchów, szczególnie tych, które związane są z powierzchnią komórki. 

Filamentom aktynowym towarzyszy liczna grupa białek, tzw. białek wiążących się z aktyną, które 

pozwalają wykorzystać je do wielu różnorodnych funkcji. Podobnie jak mikrotubule, większość 

filamentów aktynowych jest niestabilna. Istnieją jednak również stabilne filamenty aktynowe. 
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W zależności od tego, z jakimi białkami wiążą się filamenty mogą one tworzyć względnie trwałe 

struktury, takie jak: 

• mikrokosmki umiejscowione na powierzchni szczytowej komórek nabłonkowych 

wyścielających jelito (A), 

• małe pęczki kurczliwe w cytoplazmie zdolne do skurczu i działania jako siłowniki komórki (B), 

• tymczasowe struktury nibynóżek powstające na wiodącym końcu pełzających komórek, np. 

niektórych makrofagów (C), 

• pierścienie kurczliwe, które podczas podziału komórki dzielą jej cytoplazmę na dwie części (D). 

O tym, jakie z wielu form organizacji filamentów aktynowych istnieją w danym momencie w 

komórce, decyduje to, jaki rodzaj białek wiążących aktynę w niej wystepuje. 

1.4.1 Budowa filamentu 

 Filamenty aktynowe są widoczne w mikroskopie elektronowym jako nitki o średnicy ok. 7 nm. 

Rzadko występują one w komórce pojedynczo. Najczęściej tworzą pęczki i sieci, które są znacznie 

silniejsze niż pojedyncze filamenty. 

 
Każdy filament jest podwójną helisą utworzoną z identycznych cząsteczek 

globularnego białka aktyny. Wszystkie cząsteczki „celują” w tym samym kierunku 

wzdłuż osi helisy. Dzięki temu filament aktynowy, podobnie jak mikrotubula, ma 

strukturę biegunową: można wyróżnić koniec „+” i koniec „-”.  

Filamenty aktynowe mogą rosnąć przez przyłączanie monomerów aktynowych do 

każdego z końców, ale tempo wzrostu końca „+” jest szybsze niż końca „-”. Wolny 

monomer aktynowy związany jest trwale (kowalencyjnie) z ATP. Wkrótce po 

przyłączeniu do filamentu dochodzi do hydrolizy ATP do ADP. Zmniejsza to 

powinowactwo monomerów do siebie i ułatwia późniejszy demontaż filamentu. 

Nagi filament aktynowy, bez białek towarzyszących jest stosunkowo niestabilny i 

może depolimeryzować z obu końców. Cząsteczki ADP pozostają uwięzione w 
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obrębie filamentu i nie mogą być ponownie przeprowadzone w ATP. Jest to możliwe dopiero w 

cytozolu po oddysocjowaniu aktyny od filamentu.  

Funkcja filamentów zależy od dynamicznej równowagi pomiędzy filamentami aktynowymi a pulą 

monomerów, ponieważ typowy filament istnieje w komórce tylko przez kilka minut. Znane są toksyny 

grzybów wywołujące zaburzenia tej równowagi. Np. cytochalazyny zapobiegają polimeryzacji aktyny, 

a faloidyny zapobiegają depolimeryzacji stabilizując filamenty. Zastosowanie tych toksyn w badaniach 

eksperymentalnych przyczyniło się do lepszego poznania roli filamentów aktynowych. 

1.4.2 Białka wiążące się z aktyną 

 W cytoplazmie komórki istnieją 3 formy aktyny stanowiące pulę zapasową (patrz rysunek 

poniżej): 

• monomer aktyny zdolny do polimeryzacji, 

• monomer aktyny związany z białkami ochronnymi i dzięki temu niezdolny do tworzenia 

filamentów, 

• nagie filamenty aktynowe zdolne do oddziaływania z białkami i formowania odpowiednich 

struktur o wyższej organizacji i specyficznych funkcjach. 
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 W komórkach znajduje się ogromna różnorodność białek zdolnych do wiązania się z 

filamentami aktynowymi. Np. białka wiążące filamenty w pęczki utrzymują je w postaci równoległych 

włókien w mikrokosmkach. Białka wiążące poprzecznie powodują powstanie żelopodobnej struktury 

w obrębie kory komórki - warstwy cytoplazmy tuż pod błoną komórkową (patrz rysunek poniżej). Z 

kolei istnieją białka, które tną filamenty na krótsze odcinki umożliwiając szybką przebudowę kory 

komórki i innych struktur zbudowanych z filamentów aktynowych. Z filamentami tymi mogą być 

również związane białka motoryczne tworząc pęczki kurczliwe - siłowniki komórki. Filamenty mogą 

także służyć jako szlaki transportowe, wzdłuż których określone białka motoryczne transportują 

organelle. Funkcja ta jest szczególnie częsta w komórkach roślinnych. 

 

aktyna

spektryna

1.4.3 Białka motoryczne 

 Wszystkie aktynozależne białka motoryczne należą do rodziny miozyn. Wiążą one i 

hydrolizują ATP, co dostarcza energii do ich ruchu wzdłuż filamentu od końca minus do końca plus. 

Znamy obecnie wiele typów miozyny. Najbardziej popularne z nich to miozyna I i miozyna II. 

 Miozyna I wystepuje we wszystkich typach 

komórek. Jej cząsteczka ma pojedynczą główkę i 

helikoidalny ogon. Domena głowy wchodzi w 

interakcję z filamentami aktynowymi i dzięki hydrolizie 

ATP wykazuje aktywność motoryczną. Dzięki 

naprzemiennemu wiązaniu i odłączaniu się od 

filamentu przemieszcza się wzdłuż niego. Ogon różni 

się w różnych klasach miozyny I i określa, jakie 

składniki komórki są transportowane przez daną klasę 

białek.  

 Miozyna II jest zbudowana z pary identycznych 

cząsteczek utrzymywanych razem dzięki tworzeniu 

przez ich ogony struktury typu superhelisy. Taki dimer 

 11



Część II: Ruch w układach biologicznych 

zawiera więc dwie głowy o aktywności ATP-azy. Ogony cząsteczek miozyny II nie wiążą się z innymi 

strukturami komórkowymi, wykazują za to dużą skłonność do łączenia się z innymi dimerami tworząc 

filamenty miozynowe. Filament miozynowy ma przy tym bardzo specyficzną budowę podobną do 

strzałki o dwóch grotach. Głowy miozyny znajdują się na jego krańcach skierowane w przeciwne 

strony. 

 Rysunek obok pokazuje niektóre funkcje 

kompleksów aktyna-miozyna w komórkach 

eukariotycznych. Końcowy fragment ogona 

miozyny I ma charakter lipofilowy i chętnie 

oddziałuje z błonami lipidowymi. Dlatego też 

miozyna I może transportować pęcherzyki 

lipidowe, (A). Może również zakotwiczać się w 

błonie komórkowej przemieszczając filament 

względem reszty komórki, (C). Filamenty 

zbudowane z miozyny II mogą przesuwać filamenty aktynowe względem siebie, co umożliwia 

funkcjonowanie takiego kompleksu jako pęczka lub pierścienia kurczliwego, (B). Jeden zestaw 

główek miozyny wiąże filamenty aktynowe w jednej orientacji i przesuwa je w jedną stronę. Główki 

na drugim końcu filamentu miozynowego mają przeciwną orientację i wiążą się z innym zestawem 

filamentów aktynowych o przeciwnej orientacji i przesuwają go w drugą stronę. Całkowity efekt 

polega na nasuwaniu się na siebie zestawów przeciwnie zorientowanych filamentów aktynowych. 

W każdym przypadku głowa miozyny przemieszcza się w kierunku końca plus filamentu aktynowego, 

z którym się kontaktuje. 

2.  RU C H  W  UKŁA D A C H  BI O L O G I C Z N Y C H 
 Jednym z podstawowych przejawów życia jest zdolność do aktywnego przemieszczania się w 

środowisku zewnętrznym. Dotyczy to przede wszystkim zwierząt, ale również bardzo wielu 

organizmów jednokomórkowych, a w pewnym stopniu nawet roślin. Wiadomo, że ruch wymaga 

nakładu energii, a w układach ożywionych energia ta ma charakter energii chemicznej. Poniżej 

przeanalizujemy bardziej szczegółowo kilka typowych układów ożywionych realizujących zamianę 

energii chemicznej w energię mechaniczną. 

2.1 Skurcz mięśnia 
 Niewątpliwie najlepiej poznanym układem tego typu są mięśnie, a zwłaszcza mięśnie 

szkieletowe, czyli poprzecznie prążkowane. U kręgowców bieganie, chodzenie, pływanie i latanie jest 

efektem skurczów mięśni tego typu. 

 12



Część II: Ruch w układach biologicznych 

2.1.1 Budowa komórki mięśniowej 

 Długie włókna mięśni szkieletowych są olbrzymimi, pojedynczymi, wielojądrzastymi 

komórkami o średnicy ok. 50 µm. Poszczególne jądra leżą tuż pod błoną komórkową. Ogromną 

większość cytoplazmy zajmują miofibryle, kurczliwe elementy komórki mięśniowej. Te cylindryczne 

struktury maja średnicę 1÷2 µm i mogą być tak długie, 

jak długa jest sama komórka mięśniowa. 

 Miofibryle otoczone są retikulum sarko-

plazmatycznym, płaska strefą zbudowana z połączonych, 

spłaszczonych pęcherzyków. Retikulum sarkoplazma-

tyczne jest wyspecjalizowanym fragmentem reticulum 

endoplazmatycznego komórek mięśniowych. Do 

miofibryli docierają również poprzeczne kanaliki T 

utworzone przez wpuklenia błony komórkowej. 

 Miofibryla składa się z łańcucha identycznych małych jednostek kurczliwych zwanych 

sarkomerami. Każdy sarkomer ma długość

kręgowców prążkowany wygląd. Sarko-

mery zawierają wysoce zorganizowany 

układ dwóch typów filamentów: cienkich i 

grubych. Filamenty cienkie są typowymi 

filamentami aktynowymi. Zakotwiczone 

są one swoimi końcami plus w 

rozdzielającej sarkomery strukturze 

zwanej dyskami Z. Końce minus tych 

filamentów zachodzą na filamenty grube, 

zbudowane ze specyficznej dla mięśni 

miozyny II. 

Skurcz komórki mięśniowej spowo-

dowany jest

 ok. 2,5 µm, a regularne ich ułożenie nadaje miofibrylom 

 synchronicznym skróceniem 

się wszystkich sarkomerów. Wywołane to 

jest wciąganiem filamentów cienkich 

pomiędzy filamenty grube. Podczas tego procesu długość filamentów obu rodzajów nie ulega zmianie, 

zanika jedynie przerwa pomiędzy filamentami cienkimi w środkowej części sarkomeru. 
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Skracanie sarkomeru jest wynikiem działania filamentów grubych. Wystające z nich główki 

miozynowe zaczynają wędrować wzdłuż filamentów cienkich w powtarzających się cyklach 

przyczepiania się i odczepiania. Ich połączone działanie przesuwa filamenty względem siebie 

powodując skurcz sarkomeru. Gdy mięsień przestaje się kurczyć, główki miozynowe tracą kontakt z 

aktyną i mięsień rozluźnia się (relaksuje). 

2.1.2 Molekularny mechanizm skurczu mięśnia 

 Podczas każdego cyklu przyłączania i odłączania miozyna wiąże i hydrolizuje 1 cząsteczkę 

ATP. Energia uwolniona w czasie hydrolizy ATP zostaje zamieniona na serię zmian konformacyjnych 

w cząsteczce miozyny, co w końcowym efekcie przesuwa główkę miozyny o ok. 5 nm wzdłuż 

filamentu aktynowego w kierunku końca plus.  

 Opis przebiegu cyklu pracy główki miozynowej rozpoczniemy od tzw. stanu związanego. W 

stanie tym główka miozyny jest ściśle związana z filamentem aktynowym i znajduje się w konformacji 

sztywnej. Konformacja ta występuje w warunkach braku ATP i jest odpowiedzialna za kurcze 

przemęczonych mięśni oraz za stężenie pośmiertne (łac. rigor mortis). W aktywnie kurczącym się 

mięśniu ten stan jest bardzo krótkotrwały i szybko kończy się przyłączeniem cząsteczki ATP. 

Cząsteczka ATP wiąże się w dużej szczelinie znajdującej się w tylnej, odległej od aktyny, części 

główki. Wywołuje to niewielkie, lokalne zmiany konformacyjne w wyniku których główka traci 

powinowactwo do aktyny. Może się teraz, w tzw. stanie uwolnienia, przemieszczać względem 

filamentu aktynowego. 

Oddysocjowanie główki od aktyny powoduje zamknięcie się szczeliny wokół cząsteczki ATP i jej 

hydrolizę. Produkty hydrolizy: ADP i nieorganiczny fosforan pozostają jednak silnie związane z 

główką. Energia chemiczna zawarta dotychczas w wysokoenergetycznym wiązaniu fosfotriestrowym 

wywołuje rozległe zmiany konformacyjne. W ich wyniku główka zmienia orientację względem 
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filamentu grubego, tzw. „uniesienie główki”, oraz przemieszcza się o ok. 5 nm wzdłuż filamentu 

cienkiego. 

Uniesienie główki powoduje, że główka znajduje się teraz w 

pobliżu kolejnej, bliższej końca plus, cząsteczki aktyny. Jej 

powinowactwo do aktyny jest niewielkie, ale wystarczające do 

wytworzenia słabych oddziaływań przyciągających. Rozpoczyna 

się teraz kaskada zdarzeń, podczas których oddysocjowuje 

fosforan nieorganiczny, a główka bardzo silnie wiąże się z 

aktyną. Jest to tzw. stan generowania mocy. 

Związanie główki miozyny z aktyną zmniejsza powinowactwo 

ADP i również drugi produkt hydrolizy odłącza się od główki. 

Stanowi to sygnał dla tzw. eksplozji mocy, czyli kolejnych 

rozległych zmian konformacyjnych w trakcie których: i) główka 

powraca do stanu sztywnego, ii) filament aktynowy 

przemieszcza się względem filamentu grubego. Cykl przemian 

zamyka się i układ znajduje się ponownie w stanie związania. A 

jednak główka miozyny jest już związana z inną cząsteczką 

aktyny. 

 W ten sposób główki miozyny posuwają się wzdłuż 

filamentu aktynowego powodując, że ten ostatni wchodzi głębiej 

pomiędzy filamenty miozynowe. Każdy filament miozynowy ma 

ok. 300 główek miozynowych. Każda główka może wykonać ok. 

5 cykli na sekundę. Daje to w efekcie ruch względny filamentów 

z szybkością ok. 15 µm/s. Jest to wystarczające, aby sarkomer 

przeszedł ze stanu zrelaksowanego (3 µm) do stanu pełnego skurczu (2 µm) w czasie krótszym niż 

0,1 s. Wszystkie sarkomery pobudzane są synchronicznie i cały mięsień może kurczyć się bardzo 

szybko, zazwyczaj w ciągu 0,1 s. 

2.1.3 Regulacja skurczu mięśnia 

 Przedstawiony powyżej cykl przemian pokazuje jak energia chemiczna zamienia się w pracę 

mechaniczną. Brak w nim jednak miejsca na sterowaniem siłą i zakresem skurczu mięśnia. Wiadomo 

jednak, że praca mięśni szkieletowych może być bardzo precyzyjnie regulowana i że podległa jest 

naszej woli. Oznacza to, że proces regulacji musi zależeć od impulsów nerwowych. 
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Wyjaśnienie procesu regulacji skurczu mięśni szkieletowych stało się możliwe po odkryciu, że 

filamenty cienkie zawierają nie tylko aktynę, ale również dwie inne klasy białek: tropomiozynę i 

troponinę. Tropomiozyna jest długim, pojedynczym łańcuchem białkowym oplatającym filament 

cienki w taki sposób, że przesłania ona miejsca wiązania miozyny z aktyną. Co ok. 7 cząsteczek 

aktyny tropomiozyna związana jest przez kompleks troponin zakotwiczonym w podwójnej helisie 

filamentu. Konformacja tego kompleksu jest bardzo wrażliwa na obecność jonów wapnia. Przy niskim 

stężeniu jonów wapnia kompleks ma konformację wymuszającą ścisłe przyleganie tropomiozyny do 

filamentu cienkiego. Gdy stężenie jonów 

wapnia wzrasta, wiążą się one z jednym 

ze składników kompleksu troponin, co 

zmienia jego konformację w wyniku 

czego tropomiozyna oddala się od 

filamentu i odsłania miejsca wiążące 

miozynę. Skąd jednak biorą się jony 

wapnia? 

 Skurcz mięśnia szkieletowego odbywa się w odpowiedzi na impulsy nerwowe docierające do 

tego mięśnia. Impuls nerwowy z zakończenia nerwu ruchowego powoduje depolaryzację błony 

komórki mięśniowej. Depolaryzacja ta rozprzestrzenia się w ciągu kilku milisekund poprzez 

poprzeczne kanaliki T i dociera do poszczególnych miofibryli. Jak już mówiliśmy miofibryle otoczone 

są retikulum sarkoplazmatycznym. W pęcherzykach retikulum występuje duże stężenie jonów wapnia. 

Depolaryzacja błony retikulum otwiera bramkowane potencjałem kanały wapniowe i jony wapnia 

dostają się do wnętrza miofibryli. Tam 

wiążą się one z kompleksem troponin, co 

prowadzi do odsłonięcia miejsc wiążących 

miozynę - rozpoczyna się skurcz mięśnia.  

Utrzymanie wysokiego stężenia jonów 

wapnia wewnątrz miofibryli wymaga 

stałego dochodzenia impulsów nerwowych. 

Przerwa w dopływie tych impulsów 
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powoduje zamknięcie kanałów wapniowych, a bardzo wydajne pompy wapniowe szybko przywracają 

stężenie stanu spoczynkowego. Ponieważ wiązanie jonów wapnia z kompleksem troponin ma 

charakter równowagowy, więc wraz ze spadkiem stężenia w sarkolpazmie równowaga przesuwa się i 

jony oddysocjowują, kompleks troponin przechodzi w konformację spoczynkową i tropomiozyna 

przesłania miejsca wiążące miozynę. W efekcie w bardzo krótkim czasie mięsień ulega relaksacji. 

 Pojawia się teraz pytanie, jak wygląda ten stan 

relaksacji. Miozyna nie jest związana z aktyną, lecz 

może być związana z ATP lub produktami jego 

hydrolizy. Tak więc jest to stan „uniesionej główki” tuż 

przed stanem generowania mocy. Z punktu widzenia 

możliwości wykonania szybkiego ruchu jest to sytuacja najkorzystniejsza. Energia chemiczna została 

już zamieniona w energię naprężeń konformacyjnych i cała molekularna maszyneria mięśnia jest 

gotowa. Taka gotowość do szybkiego ruchu jest często decydująca o przeżyciu organizmu. 

 Analizując skurcz mięśnia na poziomie molekularnym należy zwrócić uwagę na kilka bardzo 

charakterystycznych aspektów działania tej maszyny molekularnej. Po pierwsze uwolnienie energii 

chemicznej zachodzi w innym etapie cyklu niż samo wykonanie pracy mechanicznej. W mięśniu 

znajdującym się w stanie spoczynku etapy te mogą być oddzielone czasem rzędu minut, a nawet 

godzin. W tym czasie uwolniona energia chemiczna musi być przechowywana w taki sposób, aby nie 

ulegała rozproszeniu. W typowych „maszynach białkowych”, mięsień i wiele enzymów, energia ta 

przechowywana jest w formie naprężeń konformacyjnych. Pozwala to na szybkie jej wykorzystanie: 

zwolnienie blokady, np. w efekcie pojawienia się sygnału elektrycznego lub chemicznego, pozwala na 

szybką relaksację naprężeń w czasie której wykonywana jest praca mechaniczna, elektrochemiczna lub 

chemiczna. 

Drugim charakterystycznym aspektem działania „maszyny białkowej”, z którym zetknęliśmy się już 

przy omawianiu transportu aktywnego, jest dwupoziomowy, „maszynowy” charakter zmian 

konformacyjnych białka. Z jednej strony obserwujemy lokalne, niewielkie zmiany konformacyjne 

obejmujące zwykle tylko najbliższe otoczenie miejsca wiązania ligandu, a z drugiej strony duże 

przemieszczenia całych domen białkowych. Takie przemieszczenie dużych fragmentów białka 

wymaga przy tym zwykle dostarczenia energii z zewnątrz: gradient elektrochemiczny, hydroliza 

wiązań wysokoenergetycznych, absorpcja kwantu światła itp. 

2.1.4 Pęczki kurczliwe i mięśnie gładkie 

 Uważa się, że opisana powyżej, ściśle wyspecjalizowana maszyneria skurczowa mięśni 

szkieletowych rozwinęła się z prostszej formy kurczliwych pęczków filamentów aktynowych i 

miozynowych występujących we wszystkich komórkach eukariotycznych. Pęczki te są też 

aktywowane przez wzrost stężenia jonów wapnia, ale mechanizm aktywacji jest zupełnie odmienny. 

 17



Część II: Ruch w układach biologicznych 

W filamentach aktynowych komórek niemięśniowych nie stwierdzono obecności tropomiozyny ani 

troponin. Wzrost stężenia jonów wapnia prowadzi natomiast do fosforylacji cząsteczki miozyny II w 

obrębie jej główki. Fosforylacja powoduje lokalną zmianę konformacyjną, dzięki której główka staje 

się zdolna do wiązania się z aktyną. 

 Podobny mechanizm aktywacji występuje w mięśniach gładkich. Skurcz powstający w ten 

sposób jest wolniejszy, gdyż dotarcie enzymu do główek miozyny i przeprowadzenie fosforylacji 

wymaga czasu. Mechanizm ten ma jednak tę przewagę, że skurcz nie wymaga ciągłego dopływu 

sygnałów nerwowych i wywoływany być może przez sygnały chemiczne takie jak obecność 

adrenaliny, serotoniny, prostaglandyn i innych pozakomórkowych cząsteczek sygnałowych. 

2.2 Ruchy pełzające (ameboidalne) 
 Wiele komórek porusza się pełznąc po powierzchni podłoża. Poza powszechnie znanymi 

amebami w ten sposób poruszają się niektóre krwinki białe (neutrofile) oraz rosnące zakończenia 

aksonów. Uważa się, że w procesach tych uczestniczą co najmniej 3 współzależne procesy: i) komórka 

wysuwa wypustki ze swojej części wiodącej („przodu”), ii) wypustki te przywierają do podłoża, po 

którym komórka pełznie, iii) do tych miejsc zakotwiczenia jest podciągana reszta komórki. We 

wszystkich tych 3 procesach uczestniczą filamenty aktynowe, aczkolwiek w odmienny sposób. 

 Pełznące komórki wysuwają wiele sztywnych, cienkich 

wypustek zwanych filopodiami. Te wypustki mają szerokość ok. 

0,1 µm oraz długość od 5 do 10 µm. Każda z wypustek zawiera 

pęczek 10÷20 filamentów aktynowych zorientowanych w ten 

sposób, że ich końce plus są skierowane na zewnątrz. Uważa się, że 

struktury te powstają przez szybki, miejscowy wzrost filamentów 

aktynowych, które rozciągają błonę komórkową bez jej rozrywania. 

Koniec plus rosnącego filamentu zakotwiczony jest w kompleksie 

białkowym zwanym kompleksem nukleacyjnym. Zawiera on m.in. polimerazę aktyny, która przyłącza 

pojedyncze monomery aktyny do tego właśnie końca wydłużając tym samym filament. Nie jest 

dotychczas znany mechanizm tego procesu na poziomie molekularnym.  

 Gdy rosnące filopodia dotkną odpowiedniego fragmentu podłoża, znajdujące się w ich błonie 

komórkowej białka transbłonowe integryny przywierają do określonych cząsteczek podłoża. 

Jednocześnie po wewnętrznej stronie błony dochodzi do rozwoju i wychwytywania filamentów 

aktynowych, które tworzą silne zakotwiczenie. 

 Z zakotwiczonymi filamentami aktynowymi zaczynają teraz oddziaływać cząsteczki 

miozyny II tworząc pęczek kurczliwy - „siłownik komórkowy”. W skład pęczka kurczliwego wchodzą 

2 rodzaje filamentów aktynowych o odmiennej orientacji oraz filamenty miozynowe o strukturze 
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podobnej do filamentów grubych w komórkach mięśniowych. Skurcz pęczka kurczliwego generuje 

siłę, która przeciąga resztę komórki w kierunku punktów zakotwiczenia kolejnych filopodiów. 

2.3 Rzęski i wici komórek eukariotycznych 
 Szereg komórek eukariotycznych posiada na swojej 

powierzchni krótkie, włosowate struktury zwane rzęskami. 

Pojedyncza rzęska o średnicy ok. 0,25 µm zawiera rdzeń ze 

stabilnych mikrotubul wyrastający z tzw. ciałka 

podstawnego. Cała rzęska jest otoczona przez błonę 

komórkową. 

Funkcją rzęski jest przemieszczanie płynu ponad 

powierzchnia komórki lub nadawanie komórce ruchu 

względem otaczającego ją płynu. Organizmy jednokomórkowe, np. niektóre pierwotniaki, używają 

rzęsek zarówno do wychwytywania cząstek pokarmowych, jak i do poruszania się. Na komórkach 

nabłonkowych wyścielających drogi oddechowe (rysunek powyżej) olbrzymia liczba rzęsek (ponad 

miliard na cm2) przesuwa warstewkę śluzu z wychwyconymi cząstkami kurzu i martwymi komórkami 

w kierunku gardła w celu eliminacji z organizmu. Rzęski na komórkach jajowodu powodują przepływ 

płynu, który przemieszcza jajo wzdłuż jajowodu. 

 Każda rzęska porusza się ruchem naśladującym styl klasyczny w 

pływaniu. Ruch ten składa się z fazy uderzeniowej i fazy powrotnej. W 

czasie szybkiej fazy uderzeniowej rzęska porusza się jako sztywna całość 

powodując ruch płynu. W wolniejszej fazie powrotnej rzęska wygina się 

przyjmując bardziej opływowy kształt, co minimalizuje jej wpływ na płyn, 

w którym się porusza. 

Każdy cykl trwa zwykle 0,1÷0,2 s i generuje siłę skierowaną prostopadle do 

osi rzęski w trakcie fazy uderzeniowej. 

 Plemniki oraz wiele pierwotniaków wykorzystuje przy poruszaniu 

się nieco odmienną strukturę zwaną wicią. Przypomina ona rzęskę pod 

względem budowy wewnętrznej, ale jest zazwyczaj dużo dłuższa i jej ruch 

ma inny charakter. Zamiast ruchów wiosłowych, typowych dla rzęsek, wici 

wykonują regularne ruchy falowe wzdłuż całej swojej długości (rys. 

poniżej). W efekcie tych ruchów podobnych nieco do sposobu pływania ryb 

cały plemnik lub komórka pierwotniaka poruszają się w określonym 

kierunku. 
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 Mikrotubule w rzęskach i wiciach różnią się nieco od 

mikrotubul cytoplazmatycznych. Są one ułożone w osobliwy i 

charakterystyczny sposób. Przekrój poprzeczny rzęski ukazuje 9 

dubletów mikrotubul tworzących pierścień dookoła pary pojedynczych 

mikrotubul. Ten wzór „9 + 2” jest charakterystyczny praktycznie dla 

wszystkich rzęsek i wici komórek eukariotycznych. 

Mikrotubulom towarzyszą liczne białka zlokalizowane regularnie 

wzdłuż całej długości wiązki mikrotubul. Niektóre z tych białek pełnią 

jedynie funkcje strukturalne utrzymując zwartość i regularność struktury wiązki. Przykładem takiego 

białka może być tzw. białko promieniowe (zaznaczone na rys. powyżej kolorem 

brązowym) Inne natomiast odpowiedzialne są za wytwarzanie sił powodujących 

zginanie się rzęski lub wici.  

Najważniejszym z tych białek motorycznych jest dyneina rzęskowa. 

Przypomina ona dyneinę cytoplazmatyczną i funkcjonuje w ten sam sposób. 

Dyneina rzęskowa jest połączona za pomocą swego ogona z dubletem 

mikrotubul, a jej głowa może kontaktować się z sąsiednim dubletem. Cząsteczki 

dyneiny rozmieszczone są wzdłuż mikrotubul na przemian od strony 

zewnętrznej i wewnętrznej. W obecności ATP głowy dyneiny 

zaczynają przemieszczać się w kierunku końca minus dubletu 

mikrotubul. Gdy proces odbywa się w układzie pozbawionym 

innych białek towarzyszących, to dublety mikrotubul przemieszczają 

się względem siebie ruchem teleskopowym. 

Natomiast w obecności kompletu białek towarzyszących, a 

zwłaszcza w obecności specyficznego białka wiążącego poprzecznie 

(kolor niebieski) dublety mikrotubul, ten ruch ślizgowy przekształca 

się w deformację, wygięcie wiązki mikrotubul, a więc i całek rzęski lub wici. 

2.4 Wici komórek bakteryjnych  
 Również wiele bakterii zawdzięcza swój ruch działaniu wici. Jednakże ruch wici bakteryjnej 

ma zupełnie inny charakter niż falisty ruch wici komórek eukariotycznych. Bakterie E.coli i 

S.typhimurium mają zwykle po 6 wici wyrastających z przypadkowych miejsc na ich powierzchni. Te 
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cienkie helikalne filamenty o średnicy 15 nm i długości ok. 10 µm zbudowane są z podjednostek 

białka flageliny o masie 53 kD i nie są otoczone błoną komórkową. Wici te poruszają się ruchem 

wirowym z szybkością ok. 100 obrotów na sekundę. Gdy obracają 

się one w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

tworzą spoistą wiązkę podobna do śruby. Wynikiem jest spokojne 

płyniecie komórki w prawie prostej linii. Natomiast, gdy wici 

obracają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, wiązka 

rozpada się, ponieważ helikoidalne filamenty nie mogą splatać się 

ze sobą. W efekcie komórka wykonuje ruchy przypadkowe 

(koziołkuje), aż do momentu ponownej zmiany kierunku obrotu 

wici. 

 Wić bakterii, w przeciwieństwie do wici lub rzęsek 

komórek eukariotycznych jest tworem pozakomórkowym, który nie generuje siły ruchu, lecz jedynie 

ją przenosi. Siła napędowa jest wytwarzana przez motor, który jest umiejscowiony w błonie 

komórkowej. Budowa tej struktury generującej ruch obrotowy jest szalenie ciekawa (rys. poniżej) i 

złożona.  

 
Badania genetyczne wykazały, że jest ona kodowana przez ok. 40 genów. Podstawowym elementem 

tego silnika komórkowego są dwa pierścienie białkowe, z których jeden (stator) zakotwiczony jest w 

wewnętrznej błonie komórkowej bakterii, a drugi (wirnik) zamocowany jest na końcu wici. Już dawno 

wykryto, że ATP nie jest potrzebny do rotacji wici. Natomiast wszystkie znane białka motoryczne 
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komórek eukariotycznych są napędzane przez ATP lub GTP. Źródłem energii dla rotacji wici jest 

gradient protonów w poprzek wewnętrznej błony cytoplazmatycznej oraz jej potencjał błonowy. 

Każdy obrót wirnika wymaga przepływu ok. 1 000 protonów poprzez błonę. 

 Moment obrotowy wirnika generowany jest przez dwa 

białka: motA zlokalizowane w statorze i motB znajdujące się na 

powierzchni wirnika. Białko motA tworzy kompleksy kanałów 

protonowych w poprzek błony. Są to szczególnego rodzaju 

kanały. W rzeczywistości jest to układ dwóch półkanałów, 

pomiędzy którymi nie ma połączenia. Proton wchodzący do 

półkanału od strony zewnętrznej przenoszony jest na znajdujące 

się na wirniku białko motB i może być przekazany dalej jedynie, 

gdy wirnik obróci się o pewien niewielki kąt. Proton przechodzi 

wtedy do drugiego półkanału sąsiedniego białka motA. Tak więc 

przepływ protonów zgodnie z gradientem elektrochemicznym 

możliwy jest jedynie wtedy, gdy wirnik się obraca. 

 Wyjaśnienie mechanizmu ruchu wici bakteryjnych zapoczątkowało poszukiwanie innych 

układów biologicznych, w których również wystepuje ten nietypowy w układach ożywionych rodzaj 

ruchu. Jak dotychczas jedyną strukturą, co do której istnieją podejrzenia, że jej działanie zależne jest 

od ruchu obrotowego okazał transbłonowy kompleks białek odpowiedzialny za przekształcanie 

transbłonowego gradientu protonów w energię wysokoenergetycznego wiązania trifosfoestrowego w 

ATP, czyli błonowa syntaza ATP. Syntaza ATP ma bardzo dawne pochodzenie. Taki sam enzym 

wystepuje w mitochondriach komórek zwierzęcych, w chloroplastach roślin i sinic oraz w komórkach 

bakteryjnych. 
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 Syntaza ATP jest dużym białkiem składającym się z wielu podjednostek. Wystająca z 

wewnętrznej błony mitochondrialnej w kierunku matrix duża część enzymu ma kształt 

przypominający główkę lizaka, jest przymocowana do transbłonowego kanału dla protonów za 

pomocą zbudowanego z wielu białek „trzonka”. Uważa się, że protony przechodząc przez 

transbłonowy kanał powodują szybkie obracanie się trzonka wewnątrz główki, co pobudza ją do 

syntezy ATP. Syntaza potrafi wytwarzać ponad 100 cząsteczek ATP na sekundę, a do produkcji każdej 

cząsteczki ATP potrzebne jest przejście 3 protonów przez to zdumiewające urządzenie. 

Syntaza ATP jest strukturą działającą odwracalnie. Potrafi ona wykorzystać gradient protonów do 

syntezy ATP (w mitochondriach i bakteriach rosnących w warunkach tlenowych) lub użyć energii 

hydrolizy ATP do wytworzenia gradientu protonów. Dzieje się tak np. w bakteriach po wyczerpaniu 

tlenu w środowisku. W tej sytuacji syntaza ATP wykorzystuje uzyskany z glikolizy ATP do 

wytworzenia gradientu protonów potrzebnego komórce do aktywnego transportu niezbędnych 

substancji pokarmowych. 
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