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1. Úvod 
 

Cytoskelet se dnes stává poměrně klíčovou záležitostí v oblastech biologie, medicíny a 

dalších přírodních věd. Vědci si čím dál více uvědomují jeho úzkou souvislost 

s životním cyklem a vlastnostmi buňky. Ačkoli je existence cytoskeletu známa již 

dlouhou dobu, velká část jeho podstaty zůstává zatím neobjasněna. A to i přes dnešní 

rychlý pokrok v biologickém poznávání. 

Podobně jako v předchozích pracích na toto téma budeme vycházet z biologických 

pozorování. Musíme však vzít na vědomí, že pozorování samotné nám mnoho neříká o 

vnitřní podstatě děje. Pro predikci chování objektů je potřebné znát pravidla a zásady, 

podle kterých se sledovaný objekt chová. Neznáme-li tato pravidla, můžeme pouze 

usuzovat na základě statistiky chování objektu v minulosti, jak se objekt v budoucnu 

zachová.  

V minulosti panovala představa, že každý objekt je sám o sobě nedělitelný. Při pohledu 

na každou věc se taková myšlenka zdá logická. Při důkladnějším zkoumání, později 
připustili existenci jemnějších částic, které jsou dále nedělitelné, z nichž se skládá vše 

kolem nás. Dnes již hlavně na základě vědeckých pozorování víme, že atom není 

nedělitelný a že obsahuje další spoustu menších částic. Další částice věda předpovídá, 

ale zatím nepotvrzuje jejich existenci.  Také jsme s těmito částicemi schopni počítat. 

Nemáme bohužel žádnou jistotu, že se za několik let neobjeví částice nové. Také 

nemáme stoprocentní jistotu, že daná částice není z pohledu modelování „zbytečná“ a 

nevyplatí se jí uvažovat  do výpočtu. Podobně je to tomu s modelováním cytoskeletu. 

K budování modelu tedy použijeme odlišný přístup. Budeme se snažit dívat na buňku a 

její součásti z „jejího pohledu“. Tedy spíš pohledem „Jak na danou situaci buňka 

zareaguje“ než „Jak vidíme, že na danou situaci buňka zareaguje“.  
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Je nutné podotknout, že zároveň s budováním modelu budeme muset budovat i novou 

terminologii. Zavádění nových pojmů bude v textu vždy patřičně zdůrazněno. V textu 

budou zavedené pojmy psány kurzívou a s velkým počátečním písmenem. Budování 

pojmů z vnitřního hlediska s sebou nese malý problém. Pojmy sledované zrakem bude 

možné popsat pomocí naší vybudované terminologie. Opačně však situace není 

jednoduchá, požadovaný ekvivalent se nám nemusí vždy podařit najít.  

Navrhnout dokonalý model cytoskeletu je v podstatě nemožné. V této práci se proto 

pokusíme navrhnout strukturu, která bude cytoskelet vhodně zastupovat. Model buňky 

budeme stavět tak, aby na všechny buňky vycházely z téže základní buňky. Jediné co do 

našeho modelu smíme vložit je soubor pravidel.    

Struktura modelu by měla být co nejjednodušší, ale měla by pokrývat danou oblast co 

nejlépe. Strukturu modelu se budeme snažit vysvětlit srozumitelnou a názornou formou. 

Při navrhování modelu se zaměříme především na tvarování buněk. Pokusíme se 

vytvořit mechanismus, pomocí kterého bude buňka schopna růst a pohybovat se. 

Součástí práce je představový program, ve kterém bude na závěr  práce navržený model 

testován na několika motivačních příkladech.  
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2. Teoretická část 
 

2.1 Vnější prostředí buňky 

 

Prostředí 

Každý objekt, ať už živý nebo neživý, se nachází v nějakém Prostředí. Při vytržení 

objektu z prostředí objekt dostává vždy prostředí nové. Na jeho základě objekt dostává 

nové vlastnosti a mění svou funkci. Samotný objekt bez prostředí nám o sobě v podstatě 
nic neříká. Totéž platí i pro buňku. Bez prostředí jakákoli simulace postrádá smysl, 

neboť k buňce nepřichází podněty, na které by mohla reagovat a které by jinak mohly 

ovlivnit její chování. 

   

Kvůli výpočetní i popisné náročnosti spojitého prostředí, budeme využívat prostředí 

diskrétní. To bude dále rozděleno na čtvercová Políčka. Políčka se mohou lišit svým 

obsahem. Políčko může být obsazeno buňkou. V něm se nachází výplňová látka buňky. 

Políčko může být volné, v něm se mohou nacházet různé koncentrace látek a výplňová 

látka prostředí. V těchto políčkách probíhají chemické reakce, difúze atd. Další 

možností je, že políčko je místem, kudy do prostředí přichází látky, nebo odtud mizí.  

Celá simulace se bude odehrávat pro větší názornost v rovině.  
 

Látky  

Prostředí je vyplněno esencemi, kterým budeme říkat Látky. Látka je obecný pojem, 

který většinou představuje ekvivalent chemické látky. V naší abstrakci však lze jít ještě 
dál. V některých případech se může jednat i o reprezentaci přítomnosti různých 

fyzikálních vlivů, například teplo, tlak nebo sluneční záření.   

V našem modelu jsou látky základní jednotkou ovlivňující chování buňky. To závisí 

právě na látkách s nimiž přijde do kontaktu.  

Látka je volně rozptýlena v prostředí. Každé Políčko obsahuje určité množství dané 

látky. Koncentrace této látky je vyjádřena relativně z intervalu <0, ∞). Nejčastěji se 

koncentrace látek budou udržovat v intervalu <0, 1>. Množství 1 značí množství látky 

za normálních okolností. Co znamenají normální okolnosti, je vždy potřeba definovat 

v čase budování simulačního případu. Pro vypočtení hustoty prostředí je nutné 

definovat hustoty jednotlivých látek v něm obsažených. Hustota látky je kladné reálné 
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číslo. V předchozích pracích byly látky nazývány Vaxy. Zde budeme používat oba 

pojmy. Pojem „látka“ se bude týkat látky obecně v prostoru, a pojem „vax“ budeme 

používat, pokud bude kladen důraz na reakci a spojování látek. 

Zavedeme ještě speciální druh látky - Výplňovou látku. Ta je umístěna ve volném 

prostředí nebo ve vnitřním prostředí buňky a udává základní hustotu prostředí. Můžeme 

ji chápat jako obsah prostředí, ve kterém jsou rozpuštěny ostatní látky. Klasicky 

podléhá difúzi, nemůže se však účastnit chemických reakcí a nepodléhá rozpadu v čase.  

 

Šíření látek prostředím 

Princip přesouvání látek v prostředí vychází z diskrétního fyzikálního modelu difúze. 

Protože tento model byl popsán v mnoha předchozích pracích, uvedeme ho zde jen 

velmi stručně. Detailnější informace lze nalézt například v práci [3]. 

 

Difúze v diskrétním prostoru dá vyjádřit rovnicí: 

 

| | ( )∑ −−
t
i

t
x

t
x

+t
x CC

+N(x)

D
C=C

1
1  

 

Kde C je koncentrace dané látky v čase t v políčku x.  N(x) je množina všech sousedů 

políčka x, se kterými si může danou látku vyměňovat. Ve jmenovateli zlomku před 

sumou je hodnota N(x) + 1 z toho důvodu, aby se nám z políčka x neztratila všechna 

látka už po prvním kroku difúze. 

V tomto modelu budeme uvažovat výměnu látek pouze mezi políčky, které spolu 

sousedí hranou a nikoli také vrcholem. Tedy tak, jak je to zobrazeno na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

Obr. 1: Difúze mezi sousedními políčky 
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Rychlost šíření látky prostorem je vyjádřena konstantou D, která pro každou látku 

symbolizuje Rychlost difúze.  

Otázkou zůstává, jak se bude difúze chovat u políček, které jsou na okrajích sledované 

oblasti. Jsou zde dvě možnosti. Buď bude látka difundovat ven z oblasti. Pro tento 

případ si můžeme představit, že s okrajovými políčky sousedí ještě další virtuální 

políčka. Výměna probíhá pouze směrem ven nikoli dovnitř. 
Druhou možností je,  že oblast je uzavřená a výměna látek s okolím mimo sledovanou 

oblast není možná. V modelu se přidržíme druhé možnosti, kdy budeme celou 

sledovanou oblast uvažovat jako uzavřený systém. 

Během difúze zanedbáváme veškeré reakce, ke kterým může mezi látkami docházet. 

 

Reakce 

Látky mezi sebou mohou reagovat. Schválně zde nepíšeme „chemické reakce“, ale jen 

krátce „reakce“. Je to proto, že se v modelu nesnažíme dokonale napodobit proces 

chemické reakce. Stačí nám jen její určitá část. 

 

Obecně budeme brát v úvahu jen reakce, ve kterých reagují dvě látky a produktem je 

třetí látka. Jedná se tedy o reakce typu 

 

av  . V + aa . A → ax . X 

 

Kde V, A jsou reaktanty, X je výsledný produkt a av, aa a ax jsou koeficienty určující 

poměry mezi jednotlivými látkami. Každá látka se může účastnit nejvýše jedné reakce 

jako reaktant a libovolně mnoha reakcí jako produkt. 

V reálném světě může mezi sebou reagovat obrovské množství látek a jejich produkty 

se opět mohou účastnit mnoha dalších reakcí. Nás však budou zajímat jen reakce námi 

sledovaných látek, pro ostatní reakce zavedeme určitý mechanismus, který dovolí obejít 

to, že látky mezi sebou mohou téměř libovolně reagovat.  

Dvě látky mohou mezi sebou reagovat pouze v políčku, ve kterém se obě nacházejí. 

Také zavedeme pravidlo, že produkty reakcí se mohou účastnit až reakcí následujících v 

dalších časových okamžicích.  Každá reakce má přiřazený koeficient Rychlost reakce 

z intervalu  <0, 1> určující, jaké množství surovin se přemění ve výsledný produkt.    
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Úbytek látky z prostoru 

Látka může z prostředí samovolně ubývat. Tím se dá reprezentovat nejen rozpad látky 

v čase, ale i právě možné reakce s dalšími látkami, které nás vzhledem k naší simulaci 

nezajímají. O relativním úbytku látky z prostoru za jednotku času vypovídá koeficient 

Rychlost úbytku látky. 

 

Zdroje a stoky 

Látky se do prostředí mohou dostávat dvěma možnými způsoby. V prvním případě 
mohou být vyprodukovány buňkou. Druhou možností je, že se látka do prostředí 

dostává v určitých místech. Těmto místům budeme říkat Zdroje. Zdroj si můžeme 

představit jako potrubí, kterým neustále vytéká daná látka do prostředí. Takový zdroj 

může mít různou dobu působení. Některé zdroje jsou stálé. Pomocí nich se dají 

simulovat například kanálky rostlinného pletiva a jimi provozovaný rozvod živin. Jiné 

mohou mít dopředu nastavenou dobu, po které ukončí svou činnost. Tímto se dá 

simulovat například zanášení látky do prostředí injekční stříkačkou a její následné 

postupné rozptýlení. Oproti místům, kde látka do prostředí přichází, mohou také 

existovat místa, kde látka z prostředí v čase ubývá. Takovým místům budeme říkat 

Stoky. Typově se shodují se zdroji, jediným rozdílem je záporný příbytek látky v čase. 

Pro zjednodušení může na jednom Políčku existovat nejvýše jeden zdroj či stok. Dále 

musíme zvážit situaci, jak se bude zdroj chovat v případě pohybu buňky jeho směrem. 

Buňka buď při svém pohybu zdroj zakryje, nebo na něj nebude moci vstoupit. V našem 

modelu se přidržíme řešení, že buňka nemůže vstoupit na políčko označené jako stok či 
zdroj.  

 

Zeď 

K tomu abychom mohli simulovat různé pevné překážky v prostředí, slouží objekt Zeď. 

To je políčko, na které buňka nesmí při svém pohybu v žádném případě vstoupit. Zeď 

může být užitečná při simulování buněk v některých uzavřených prostředích,  například 

v oblasti lebky, kde jsou pohyby a růst buněk omezeny lebeční kostí.  
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Čas 

Časová osa je rozdělena do kratších úseků, takzvaných Tiků. V jednom tiku proběhnou 

všechny změny týkající se prostředí a buněk v něm obsažených. To znamená difúze, 

chemické reakce a životní funkce buněk. Různé operace budou mít různou rychlost, 

chemická reakce bude rychlejší než difúze a ta bude rychlejší než pohyb buňky. 

Všechny události však se musí vykonat během jednoho časového tiku. Pro vyrovnání 

různých délek trvání mají akce přiděleny koeficient relativní rychlosti. Příkladem 

takového koeficientu může být již dříve definovaná rychlost difúze, nebo rychlost 

reakce. 

 

 

2.2 Rozhraní mezi vnitřním a vnějším prostředím buňky 

 

Membrána 

Buňkou budeme rozumět část prostředí ohraničenou útvarem, kterému budeme říkat 

Membrána. Membrána zabraňuje samovolnému smíchání obsahu vnitřku buňky s 

vnějším prostředím a udržuje tak specifické vnitřní prostředí nutné k životu buňky. Na 

vnějším povrchu membrány jsou umístěna speciální ústrojí - Receptory, pomocí kterých 

buňka reaguje na podněty z prostředí.  

 

 

Obr. 2: Definice buňky 

 

Receptor 

Receptor je pro buňku jediné zařízení, kterým může zjišťovat informace o svém 

nejbližším okolí. Na základě různých látek se může buňka přizpůsobit, změnit své 

vlastnosti nebo se uvést do pohybu. Buňka také díky svým receptorům pozná určité 

„nebezpečí“, dokáže se pohybovat za potravou nebo za výhodnější strategickou pozicí.  
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Jelikož jsme učinili pojem látky velmi obecným budeme moci modelovat i jiné druhy 

podnětů a reakcí, například fototaxe, neboli pohyb vyvolaný změnou světla, nebo  

termotaxe, pohyb vyvolaný změnou teploty  atd. 

Receptor je druhý důležitý pojem po pojmu vax. Receptory jsou ve své podstatě také 

vaxy, akorát nejsou volné v prostoru, ale vystupují z membránových elementů a jsou 

k nim pevně přichyceny. 

 

 

 

Obr. 3: Detail představy receptor-ligand 

 

Membránový element 

Naše diskrétní dělení prostředí dělí povrch membrány. Těmto jednotlivým částem 

povrchu membrány budeme říkat Membránové elementy. Membránový element budeme 

brát jako dále nedělitelný celek, ze kterého se získávají informace pro činnost buňky.  

Na každém Membránovém elementu se nachází určitá relativní koncentrace receptorů 

na každou látku. Ta může nabývat hodnot z intervalu <0, 1>. Uvažujeme, že každý 

membránový element má stejnou velikost a může nést stejnou maximální koncentraci 

receptorů na danou látku. Jestliže je dosažen maximální možný počet receptorů, další se 

již nepřidávají.  

Počet receptorů na membránových elementech není stálý. Probíhá zde difúze počtu 

receptorů mezi sousedními elementy. Tím se přiblížíme reálné spojité membráně. 
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Vazba na receptor 

Každá látka má dán receptor, na který se může navázat. Společně s tím má definovanou 

pravděpodobnost, Vazebnou pravděpodobnost, s jakou se naváže na svůj receptor. O 

míře navázání látky tedy rozhoduje koncentrace látky v políčku, které sousedí 

s membránovým elementem nesoucím příslušné receptory, a pravděpodobnost navázání 

látky na příslušný receptor.  

Pro každou látku existuje nejvýše jeden receptor, na který se může látka vázat. Pokud je 

látka volná v prostředí a není receptorem jiné buňky naváže se receptor. Poté je 

pohlcena do vnitřního prostředí buňky. V reálném případě se mohou vázat i 

komplementární receptory sousedících buněk. V našem modelu však tento případ 

nebudeme uvažovat.  

 

 

 

2.3 Vnitřní prostředí buňky 

 

Továrna 

Buňku se pokusíme definovat jako soběstačnou jednotku. Můžeme zde najít určitou 

analogii s továrnou, která je sama sebe schopna řídit podle daných pravidel. 

V následujících částech se pokusíme tuto „továrnu“ krok po kroku vybudovat.  

 

Stav buňky  

Výroba továrny musí být flexibilní. Podnětem pro přizpůsobení výroby je často 

poptávka. Na základě poptávky továrna zahájí výrobu nového druhu zboží. Taková 

změna se vše neděje ze dne na den. Nějakou dobu trvá plánování nové strategie továrny. 

Nějakou dobu trvá nastavení strojů na novou výrobu a zaškolení personálu. Tak tomu 

bude i u našeho modelu. Místo poptávky bude podnětem přítomnost látky v okolí 

buňky. Výrobou pro nás bude produkce odpovídající chemické látky. Také jako u reálné 

továrny, přechod na výrobu nové látky nebude okamžitý, ale bude zde určitá 

setrvačnost. Tedy nová látka v okolí bude muset působit po určitou dobu, aby způsobila 

změnu výroby.  
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Buňka se může nacházet v různých výrobních stavech dále jen Stavech. Stavy buňky 

závisí na množství látek, které se nachytají na receptory. Látka převládající v okolí 

buňky určuje stav buňky.  

 

Stresové stavy 

Některé stavy buňky budeme nazývat Stresové stavy. Jsou to stavy, které působí 

zpravidla destruktivní změnu chování buňky. Pokud buňka setrvá déle ve stresovém 

stavu, končí zpravidla těžkými poruchami a následně buněčnou smrtí. Stres se může 

dále šířit na ostatní sousední buňky. Původcem stresového stavu je vax, který budeme 

nazývat Stresový vax.  

 

Zásobník 

Zcela novým pojmem je Zásobník. Zásobník je abstrakcí za organely, které mohou mít 

zásobní činnost, a za vnitřní látkový obsah buňky. Látky nachytané na receptory se 

ukládají do zásobníku. 

V každém stavu může buňka produkovat látky. Ty se také ukládají do zásobníku. Pokud 

existují buněčné operace potřebující ke své činnosti určitou látku, může být ze 

zásobníku potřebné množství vyzvednuto a operace provedena. Zásobník nám také 

usnadňuje případy, kdy buňka zaniká, nebo se slučuje s jinou buňkou. Umožňuje nám 

totiž operovat najednou s celým vnitřním obsahem látek buňky.   

 

Zygotický graf 

Podobně jako továrna má svá různá pravidla a řády: bezpečnostní řád, požární řád, 

výrobní řád atd., naše továrna potřebuje pravidla provozu, pomocí kterých může řídit 

svou činnost. Je žádoucí, aby měla pravidla pro všechny události (nebo alespoň jejich 

většinu), které mohou nastat.  

Pro popis pravidel nám poslouží struktura orientovaný bipartitní graf. Hrany jsou 

ohodnoceny reálnými čísly a jsou orientovány směrem shora dolů. Počáteční bod hrany 

bude označovat událost, která nastala, a koncový bod hrany označuje následek na danou 

událost. Hodnota hrany vždy určuje míru následku.  

Pravidla mohou být různých druhů, proto výše popsaných grafů bude více. Zastřešovat 

je bude struktura, kterou budeme stejně jako v minulých pracích nazývat Zygotický graf. 

Příklad takového grafu je uveden na následujícím obrázku, hrany s nulovým 

ohodnocením nejsou zobrazeny.  
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Obr. 4: Příklad grafu: Produkční graf 

 

V každém stavu si buňka přidává receptory na určité látky, toto přidávání receptorů řídí 

Receptorový graf. Dalším grafem je Produkční graf. Ten určuje jaké látky se budou 

v různých stavech vylévat do okolí. Oproti předchozím pracím zde zavedeme nové 

grafy. Zásobníkový graf udává, která látka se v jakém stavu bude produkovat do 

zásobníku. Jedná se například o stavební materiály pro růst buňky. Jako případné 

rozšíření modelu by se dala pro každou činnost určit její látková cena. Činnost nemůže 

být vykonána, pokud látky v zásobníku není dostatečné množství. V modelu je tento 

systém použit pouze pro růst membrány.  

Výplňový graf udává, jak se mění hustota vnitřního prostředí buňky v závislosti na 

stavu. Změna hustoty se distribuuje rovnoměrně mezi všechna vnitřní políčka buňky.  

Posledním typem grafu je Pohybový graf, ten určuje míru pohybové reakce na látkový 

podnět. Více o tomto grafu bude zmíněno v následující kapitole v odstavci o 

cytoplazmatickém pulsu.  
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2.4 Cytoskelet 

 

Cytoskelet 

Útvar cytoskeletu byl již dávno objeven, avšak jeho základní funkce zůstávají do dneška 

předmětem mnoha sporů. Uvnitř buňky byly pozorovány tři základní druhy 

cytoskeletálních struktur. Rozlišují se typem vláken, které danou část cytoskeletu tvoří. 
Tyto vlákna jsou Aktinová, Mikrotubulová a Intermediální. Vědci se však domnívají, že 

existují ještě další. Existují nepřímé doklady o existenci tzv. Mikrotrabekulární mřížky. 

Což jsou údajně vlákna odlišná od výše vyjmenovaných tří a tvoří další unikátní systém. 

Jeho existenci se však zatím nepodařilo prokázat.  

Cytoskelet podle biologů zastává mnoho funkcí. Základem je funkce opěrná. Cytoskelet 

zajišťuje soudržnost buňky a její odolnost proti tlakům a tahům. Další je funkce 

pohybová. Buňka se díky této části cytoskeletu může pohybovat, měnit svůj tvar a růst. 

Další úkol cytoskeletu je přenos informací. Jednak je to úloha transportní, jako přenos 

různých váčků s obsahem chemických látek nebo přesun organel. A také ne zcela dosud 

potvrzená úloha, kdy vlákna cytoskeletu fungují jako vodiče pro přenos určitých druhů 

informací. Cytoskelet se dále ještě podílí na funkcích jako dělení, přenos genetické 

informace atd.  

Z předchozího odstavce je vidět, že úloha cytoskeletu uvnitř buňky je značně rozmanitá. 

Nebude možné, abychom všechny úlohy cytoskeletu zahrnuli do našeho modelu. Jednak 

kvůli jejich rozsáhlému počtu a jednak kvůli nedostatečnému počtu informací o 

některých funkcích.  V některých případech se pokusíme vybrat určité vlastnosti, jindy 

se zase pokusíme některé vlastnosti sloučit. Pokusíme se postupně vytvořit náhradní 

strukturu uvnitř našeho modelu buňky. Její chování by mělo vhodně aproximovat funkci 

cytoskeletu.  

 

Informa ční cytoskelet 

Opět si vezmeme za vzor naši továrnu. Dejme tomu, že pro poptávku zákazníků má 

několik oddělených přepážek. Také má několik různých výrobních linek. Činnost 

přepážek i výroby je potřeba koordinovat. Musí tedy existovat způsoby jakými se mezi 

sebou jednotlivá místa domlouvají.  
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Tuto funkci bude v našem modelu reprezentovat Informační cytoskelet.  Celý systém si 

můžeme představit jako soustavu virtuálních vláken a centra, do kterého se všechna 

vlákna sbíhají.  

 

Vlákna informa čního cytoskeletu 

Na každém membránovém elementu jsou umístěny receptory na určité látky. Látky se 

na receptory nachytají a čeká se na přečtení a vyhodnocení informace z membránových 

elementů. Ke každému membránovému elementu je připojeno jedno vlákno, které vede 

do jednotky, kde se vyhodnotí informace z elementu. Můžeme chápat membránový 

element jako vstup a vlákno jako linku vedoucí signál k místu vyhodnocení. V našem 

modelu nebudeme uvažovat rozdílnou délku vláken a budeme uvažovat, že doba 

přemístění signálu do centra trvá konstantní dobu. 

 

Centrum 

Místo, kde dochází k vyhodnocení signálů budeme nazývat Centrum. Centrum je místo, 

ve kterém je uložen zygotický graf. Center může teoreticky být více. V našem modelu 

budeme však uvažovat pouze jediné. Možností existence více center by bylo možné 

simulovat různou dobu trvání přenosu informace z různých částí buňky. Dalším 

způsobem využití by mohlo být modelování polarity buněčného jádra. 

 

 

Obr. 5: Centrum 
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Pohybový cytoskelet 

Buňka je velmi dynamický objekt, neustále se vyvíjí, mění a pohybuje. Pohyb může být 

pasivní, kdy je buňka jen unášena prostředím. V našem modelu ho sice budeme 

uvažovat, ale nebudeme se jím hlouběji zabývat. Naproti tomu při aktivním pohybu 

buňka je sama schopna přemístit se do nové, výhodnější pozice.  

Buňka během životního cyklu mění svůj tvar pasivním i aktivním způsobem. Pasivně na 

buňku působí různé vlivy z vnějšku například tlaky, tahy. Do aktivních změn tvarů je 

možno zahrnout růst nebo změnu tvaru za účelem pohybu. V našem modelu budeme 

klást hlavní důraz na růst a aktivní pohyb.  

 

Membránový cytoskelet    

Membrána a její součásti drží vnitřní obsah buňky pohromadě. Tomu napomáhají také 

další vlákna umístěná v cytoplazmě. Zde se pokusíme sestrojit náhradní mechanismus. 

 

´ 

Obr. 6: Silové působení mezi vnitřním a vnějším prostředím 
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Každý membránový element má přidělenou Pružnost, která brání vyboulení políčka 

směrem ven, ale i vtlačení políčka směrem dovnitř. Tato pružnost je z intervalu <0,1>. 0 

znamená, že  element není možné tvarovat. Na začátku simulace mají všechny elementy 

stejnou pružnost. Ta se může s časem měnit. Pružnost elementu určuje jaký minimální 

poměr mezi vnitřním a vnějším políčkem buňky musí být v jejich hustotách, aby se 

políčko vyboulilo ve směru políčka s menší hustotou. Pružnost membránových 

elementů odolává pouze silovým působením kolmým na membránový element.  

Při každém vyboulení membránového elementu se snižuje pružnost, a tedy další 

vyboulení téhož elementu bude potřebovat větší silové působení, zde rozdíl hustot 

sousedních políček.  

Membránové elementy mohou vznikat i zanikat. Tvar buňky se tak dynamicky mění, 

může pulzovat. Při vytváření a rušení elementů je třeba přerozdělit koncentrace 

receptorů a pružnosti. To probíhá tak, že se rozdělí pružnosti a počty receptorů starých 

elementů mezi elementy, které vzniknou přidáním nebo odebráním políček buňky. Při 
takové změně mohou hodnoty nových elementů přerůst maximální možné hodnoty 

(například pružnost, která může nabývat maximální hodnoty 1). Hodnoty, které 

přesahují maximální hranici jsou distribuovány mezi ostatní membránové elementy. 

Funguje zde tedy podobný princip jako u receptorů, kdy i hodnoty pružností mohou po 

povrchu membrány difundovat.  

 

Vnit řní cytoskelet 

Vnitřní uspořádání buňky si můžeme představit jako soustavu cisteren. Každé políčko 

představuje jednu cisternu. Z každé cisterny vedou spojovací kanálky do sousedních 

políček. U políček sousedících s membránou si můžeme představit, že je výstupní 

kanálek překryt pružnou blánou membránového elementu. 

V každé cisterně je určitý objem výplňové látky. Jeho přelévání nám bude simulovat 

přesuny vnitřní hmoty v buňce.  
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Obr. 7: Představa vnitřního uspořádání buňky 

 

  

Růst  

V modelu je možné definovat látku, která slouží ke zvýšení pružností membránových 

elementů buňky. V průběhu času může buňka trvale zvětšovat svůj objem to je řízeno 

výplňovým grafem.  Pokud buňka nahromadí dostatečné množství látky ovlivňující 

pružnost, může se její částečné množství použít na zvýšení pružností membránových 

elementů. Pokud není dostatek této látky, pružnosti zůstávají nezměněné a buňka roste 

pouze na úkor dalšího snižování pružností. Pokud pružnost některého elementu klesne 

pod určitou mez, buňka praská a její obsah se vylije do prostředí.    

 

Cytoplasmatický puls 

Nyní ještě zavedeme další vlastnost důležitou pro modelování améboidního pohybu. 

Budeme ji nazývat Cytoplasmatický puls. Aby byl umožněn relativně rychlý améboidní 

pohyb, bude pro vnitřní políčka buňky zaveden zvláštní mechanismus. Každé políčko 

bude schopno se smáčknout a jako pumpa vytlačit do okolních sousedů část svého 

objemu. Takové šíření se bude podobat vlně. Bude zde malá změna s tím, že se vlnění 

nebude šířit směrem od ohnisek, ale směrem do ohnisek. Pořadí pumpování políček lze 

určit algoritmem vlny, kde počáteční body budou ohniska. Políčko může pumpovat svůj 

obsah jen do políček označených nižším číslem. Pohybová reakce na látky v prostředí 
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může být různá. Cytoplasmatický puls se řízen pohybovým grafem. Ten udává jako část 

svého objemu jsou políčka schopna pumpovat do svých sousedů. Pokud je hodnota dané 

hrany rovna nule, buňka na danou látku nereaguje pohybem. Aby buňka spustila 

cytoplasmatický puls je nutné, aby hodnota příslušných látek byla větší než konstanta 

Pohybový práh.  

 

Obr. 8: Cytoplasmatický puls 

 

 

Aktivní pohyb  

Améboidní pohyb budeme modelovat pomocí pravidelného střídání změn membrány a 

cytoplasmatického pulsu. Základním impulsem pro pohyb je přítomnost vaxu v okolí 

buňky, na který buňka reaguje pohybem. Po nachytání tohoto vaxu na receptory buňka 

vyhodnotí místo na membráně s největší koncentrací nachytané látky. Tato místa 

budeme označovat jako Ohniska. Následně dojde k šíření hmoty cytoplasmatickým 

pulsem směrem do těchto ohnisek. Výsledkem je améboidní pohyb ve směru 

koncentračního gradientu pohybové látky. Představa takového améboidního pohybu je 

znázorněna na následující sekvenci obrázků. Písmenem S je označen zdroj pohybové 

látky. 
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Obr. 9: Znázornění představy améboidního pohybu buňky 

 

 

Buněčná smrt 

Důvodů buněčné smrti může být několik. Pokud buňka trpí nedostatkem látky nezbytné 

pro růst membrány, zatímco vnitřní objem neustále roste, může dojít k prasknutí 

některého membránového elementu, které způsobí vylití celého obsahu buňky do 

prostředí a smrt buňky. Dalším případem buněčné smrti může být fagocytóza. Pokud je 

nějaká buňka menší než buňka jiná, do té míry, že může být větší buňkou zcela 

obklopena, může ji větší buňka pohltit. Otázkou zůstává, kdy bude menší buňka 

usmrcena a kdy bude schopna dál přežít jako symbiotická součást větší buňky.  

V případě smrti buňky ve volném prostředí dochází nejprve k přemístění všech 

receptorových vaxů do zásobníku. Poté je obsah zásobníku rovnoměrně rozdělen mezi 

políčka v prostředí, která buňka původně obsazovala. Rovnoměrně se rozdělí i výplňová 

látka buňky a její hodnoty se přičtou k výplňové látce prostředí. Pokud je buňka 

pohlcena jinou, přidá se obsah zásobníku zaniklé buňky k zásobníku buňky větší. 

Podobně se děje s výplňovou látkou. 
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Dělení 

Dělení neodmyslitelně patří k buněčnému životu. U buněk měnících svůj tvar je 

složitější rozhodovat, kdy se má buňka dělit. V dřívějších modelech se buňka dělila, 

pokud dosáhla určité relativní koncentrace receptorů na membránových elementech. 

Zde tomu tak být nemůže, protože povrch buňky se neustále mění, a v některých 

kritických případech se může stát, že buňka bude narůstat obrovských rozměrů aniž by 

se dělila. To se dá řešit například tak, že místo relativní koncentrace receptorů budeme 

koncentrace receptorů ze všech elementů sčítat. Buňka se bude dělit až dosáhne součet 

všech receptorů určitého prahu. Druhým problémem může být značná tvarová 

deformace buňky, kdy buňka sice splňuje všechny podmínky dělení, akorát její tvar je 

natolik různorodý, že v praxi dělení není možné.   

Dělení i buněčná smrt k životnímu cyklu buňky neodmyslitelně patří. V této práci se 

zaměřujeme především na tvarování buňky. Dělení i buněčná smrt tedy přesahují rámec 

této práce, proto je ponecháme do dalších rozšíření modelu.    

 

Životní cyklus 

Již  jsme nadefinovali všechny potřebné pojmy a struktury modelu buňky. Nyní je třeba 

učinit poslední krok a utvořit z nich jeden celek. Sestavením jednotlivých částí do kruhu 

vzniká Životní cyklus buňky. Ten je pro názornost zobrazen v podobě následujícího 

obrázku. 
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Obr. 10: Schéma životního cyklu buňky 
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3. Praktická část 
 

V následujících částech se pokusíme pomocí jednoduchých příkladů předvést chování 

našeho modelu v praxi.  Všechny příklady je možno nalézt na přiloženém CD ve složce 

Motivační příklady. Nejprve je vždy nutné nahrát prostředí a poté do něj přidat 

repositáře buněk.  

 

3.1 Ověření hypotézy pohybu 

 

V tomto odstavci se pokusíme potvrdit naší hypotézu amébovitého pohybu buňky. 

K demonstraci použijeme vytvořené prostředí „amoe.env“. V prostředí se mohou 

vyskytovat dvě látky a a b. Obě látky mají nastavenou pravděpodobnost chycení na 0,8. 

Obě látky mají nastavenou hustotu na velmi malou hodnotu, aby neovlivňovaly průběh 

pohybu buňky.  

Do prostředí zasadíme jednu buňku definovanou v souboru „amoe1.cll“ . Hustota 

vnitřního i vnějšího prostředí buňky jsou stejné, a to 1,0. Počáteční pružnost 

membránových elementů je 0,8. Koeficienty přesunu vnitřní hmoty buňky jsou pro 

difúzi i pro cytoplasmatický puls rovny 0,1. Buňka reaguje cytoplasmatickým pulsem 

na látku a, pokud je jí nachytáno na receptory více než 0,00001. Tato hodnota je 

nastavena velmi nízko proto, aby buňka zaznamenala přítomnost zdroje látky na velkou 

vzdálenost.    

Do prostředí je vložen jeden zdroj látky a. Na tuto látku začne buňka reagovat 

pohybem. Celková akce probíhá v následujících fázích. V první fázi zdroj začne 

produkovat látku a. Buňka není na počátku v žádném stavu.  
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Obr. 11: Zdroj a buňka – počáteční situace 

 

Jakmile se látka rozšíří až k buňce a určitou dobu v její oblasti působí, přepne se stav 

buňky na stav na látku a.  

 

 

Obr. 12: Buňka s přepnutým stavem 

 

 

Jakmile nachytaný počet látky a na receptorech překročí zadané množství, buňka spustí 

mechanismus cytoplasmatického pulsu ve směru ohniska. Na následující sérii jsou 

zachyceny určité momenty z cesty buňky směrem ke zdroji. Série po sobě jdoucích 

cytoplasmatických pulsů a distribuce membránové pružnosti vede k amébovitému 

pohybu buňky.  
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Obr. 13: Buňka po cytoplasmatickém pulsu a) 

  

 

 

Obr. 14: Buňka po cytoplasmatickém pulsu b) 
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Obr. 15: Buňka po cytoplasmatickém pulsu c) 

 

Na konci simulace buňka ze všech stran zdroj obklopí a bude kolem něj pulsovat.  

 

 

Obr. 16: Buňka obklopující zdroj 

 

Čím více zvyšujeme koeficient cytoplasmatického pulsu, tím se buňka přemisťuje 

rychleji, Pokud zároveň zvyšujeme koeficient difúze vnitřního prostředí, nabývá buňka 

více pravidelných a prostorově rozsáhlejších tvarů. 
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3.2 Průnik skrz stěnu cév 

 

V dalším příkladu se zaměříme na buňky bílých krvinek. Ty mohou v určitých 

případech opustit krevní řečiště skrze stěny cév. Pro tento pokus použijeme stejné 

prostředí i buňku jako v předchozím případě. Prostředí je uloženo pod názvem 

„bila_krvinka.env“. Do prostředí přidáme přepážku, která v sobě bude mít malý otvor. 

V případě, že bílá krvinka zaznamená podnět, který se děje za přepážkou, bude se snažit 

protlačit svůj objem skrze malý otvor v prostředí, aby dosáhla místa působení. 

Počáteční fáze jsou stejné. Buňka nejprve zjistí pomocí receptorů přítomnost látky a 

uvede se do pohybu. Před otvorem ve stěně začne svůj obsah přelévat až se protáhne 

skrze malý otvor. Poté co se buňka protáhne otvorem opět získá svůj tvar. Celá situace 

opět končí obklopením zdroje. 

 

 

 

Obr. 17: Prostředí s překážkou – počáteční situace 
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Obr.18: Buňka začíná vstupovat do otvoru 

 

 

 

Obr. 19: Průchod otvorem  
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Obr. 20: Buňka po průchodu otvorem 
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3.3 Růst buněk v uzavřeném prostoru 

 

V posledním příkladu se budeme zabývat případem z jiné oblasti. Umístíme do jedné 

oblasti několik malých buněk. Všechny buňky budou mít stejný zygotický graf. 

Použijeme prostředí definované v souboru „tkan.env“ a buňku „tkanova_bunka.cll“.  

Do prostředí umístíme několik zdrojů na látku a. Na látku a si buňka přidává 0,01 

vnitřní koncentrace. Ve stavu na látku a  buňka produkuje do zásobníku 0,1 látky b. 

Tuto látku buňka čerpá pro růst membrány. Na konci simulace buňky vyplní celý 

prostor. Takto se dá simulovat růst tkání v uzavřených oblastech, například uvnitř lebky. 

 

 

 

Obr. 21: Růst buněk - počáteční situace 
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Obr. 22: Rostoucí buňky 

 

 

 

Obr. 23: Vyplnění prostoru buňkami 
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4. Závěr  

 

V této práci jsme se pokusili definovat model vnitřní struktury buňky, tak aby vhodně 
reprezentoval některá chování buňky a jejího cytoskeletu. Šlo nám především o 

zachycení tvarové změny buňky.     

Tato práce navazuje na sérii prací předchozích. Část modelu zůstala beze změn. Bylo 

však zavedeno několik nových vlastností a pojmů. Nově byl zaveden pojem pružnosti 

membránového elementu a společně s ním i pojem cytoplasmatický puls, který je 

základem pro pohyb modelu buňky. Další nově zavedenou strukturou je zásobník, do 

kterého buňka ukládá vyprodukované látky a díky kterému je možné operovat najednou 

s celým vnitřním obsahem buňky.     

V praktické části jsme vytvořili několik simulačních případů, abychom vyzkoušeli 

model v praxi. Ukázali jsme představu améboidního pohybu ve volném prostoru i 

v prostoru s překážkou. Pokusili jsme se také model aplikovat i pro více buněk 

v uzavřeném prostředí. 

Do budoucna by bylo vhodné model dále zjednoznačnit a pokud možno ještě více 

zjednodušit. Dále by bylo vhodné přidat možnost buněčného dělení a řešení zvláštních 

situací jako prasknutí buňky nebo fagocytóza buňky. 
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