


1. Model lipidowy - W roku 1895 Overton opierając się na 
fakcie, że substancje rozpuszczalne w tłuszczach wnikały 
do komórki bardziej efektywnie niż nierozpuszczalne - 
wydedukował, że lipidy muszą stanowić ważny składnik 
błony plazmatycznej.  

2. Model dwuwarstwy lipidowej (1925) - Gortel i Grendel 
ekstrahując acetonem lipidy z błon erytrocytów ludzkich i 
obliczając powierzchnię błonki utworzonej przez ten 
ekstrakt, stwierdzili, że jest ona dwukrotnie większa od 
powierzchni wyjściowych krwinek. Sformułowali więc 
hipotezę, że błona komórkowa składa się z dwóch warstw 
lipidowych, sugerując uwodnienie obu ich stron tzn. 
polarne główki cząsteczek lipidów muszą być skierowane 
na zewnątrz, a niepolarne łańcuchy węglowodorowe ku 
sobie, do wnętrza podwójnej warstwy lipidowej.  
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3. Model trójwarstwowej błony (1935) - Dowson i Danielli 
korzystając z obserwacji Cole, że białka dodane do 
emulsji olejowo-wodnej w znacznym stopniu obniżają 
napięcie powierzchniowe pomiędzy wodą i kroplami 
oleju (napięcie takie jak w naturalnych błonach 
komórkowych) wysnuli hipotezę, że błony komórkowe 
zbudowane są symetrycznie z podwójnej warstwy 
lipidowej pokrytej po obu stronach warstwą białek.  

4. Model płynnej mozaiki (1972) - Singer i Nicolson 
opublikowali  teorię modelu płynnej mozaiki w której 
białka nie tworzą warstwy na powierzchni lipidów, 
lecz pływają w dwuwarstwie lipidowej zanurzone w 
różnym stopniu. Błona taka jest asymetryczna, płynna 
i dynamiczna.  

 

3 



1.     Białka transportujące – uczestniczą w 
transporcie przez błony małych cząsteczek, 
tworzą kanały i pompy prowadząc transport 
kontrolowany (np. pompa sodowa, aktywnie 
wypompowuje z komórki jony sodu i 
wprowadza do niej jony potasu).  

2.     Białka wiążące – są elementami 
wyspecjalizowanych struktur odpowiedzialnych 
za utrzymywanie łączności pomiędzy 
komórkami lub z cytoszkieletem (np. integryny 
wiążące elementy wewnątrzkomórkowe 
filamenty aktyny z białkami substancji 
zewnątrzkomórkowej).  
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3.     Białka receptorowe – pośredniczą w przekazywaniu 
informacji ze środowiska zewnętrznego do komórki, 
związanie cząsteczki sygnałowej indukuje zmiany w 
aktywności komórkowej (np. receptor 
płytkopochodnego czynnika wzrostu, który wytwarza 
wewnątrzkomórkowe sygnały powodujące wzrost i 
podział komórki).  

4.     Białka enzymatyczne – enzymy, których miejsca 
katalityczne znajdują się po jednej ze stron błony 
bądź w jej wnętrzu (np. cyklaza adenylanowa, w 
odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe 
katalizuje wytwarzanie wewnątrzkomórkowego 
cyklicznego AMP, będącego wewnątrzkomórkowym 
przekaźnikiem)  
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 Podwójna warstwa fosfolipidowa 

 Białka integralne i peryferyjne 

 



 Pierwsze białko G zostało odkryte przez 

fizjologa amerykańskiego Alfreda 

Gilmana w końcu lat 70. XX wieku. 

 W 1994 roku Alfred Gilman i Martin 

Rodbell otrzymali Nagrodę Nobla w 

dziedzinie fizjologii i medycyny za 

odkrycie i badania nad białkiem G. 
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 Białko G (starsza, obecnie nie stosowana 

nazwa - Białka N²). Generalnie nazwą 

Białka G określa się dużą grupę 

polimorficznych białek, które 

charakteryzują się aktywnością GTP-azy. 

Wyróżnia się kilkanaście podtypów tych 

białek, które różnią się sposobem 

pobudzenia i efektorem, jaki pobudzają. 

Biorą udział w przekaźnictwie 
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 Białko G jest heterotrimerem 

zbudowanym z podjednostek: 

 α - połączonej z GDP; 

 β; 

 γ; 
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 Gs - stymulujące 

 dołącza się do receptora Rs, i ma 

aktywność GTPazy; 

  pobudza cyklazę adenylanową 

zwiększając tworzenie cAMP 
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 Gi - inhibitorowe 

ma aktywność GTPazy;  

 

hamuje działanie cyklazy adenylowej 

zmniejszając wytwarzanie cAMP 

     

     podjednostki β i γ są takie same jak w 

Gs 
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 Zmiany metaboliczne np. zmiana 
metabolizmu glikogenu w odpowiedzi na 
insulinę 

 Pobudzenie np. generowanie odpowiedzi 
na neurotransmitery 

 Wzrost i podziały (mitogeneza) w 
odpowiedzi na czynniki wzrostu 

 Zaprogramowana śmierć komórki 
wywołana przez specyficzne czynniki 
‘śmierci’ 

 Zmiany ekspresji genów – np. synteza 
immunoglobulin w odpowiedzi na cytokiny 
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Elektrofizjologia komórki nerwowej  

Potencjał spoczynkowy 
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Przeniesienie informacji do wnętrza komórki  
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Przeniesienie informacji do wnętrza komórki  
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Receptory układu autonomicznego  

• Ze względu na transmiter na jaki dany receptor 

reaguje (podział chemiczny): receptory 

cholinergiczne i adrenergiczne 

• Ze względu na układ II przekaźnika występujący w 

receptorze: receptory cyklu fosfatydylo-

inozytolowego i cAMP 

• Ze względu na efekty wywołane w komórce: 

receptory jonotropowe i metabotropowe 

 

Najczęściej używane kryteria podziału receptorów 

błonowych: 
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Receptory układu autonomicznego - 

cholinergiczne 

Receptor nikotynowy 

• składa się z pięciu podjednostek 1, 2, , ,  

tworzących porę wodną stanowiącą kanał jonowy 

• lokalizacja: zwoje autonomiczne, płytki motoryczne, 

rdzeń nadnerczy 

• agonista: nikotyna 

• bloker: w zwojach AUN heksametonium , w płytce 

motorycznej kurara, niespecyficznym blokerem jest 

atropina 

• II przekaźnik: brak. 

• jest klasycznym receptorem jonotropowym 
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Receptory układu autonomicznego  

cholinergiczne 
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Czynność zwojów autonomicznych  
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Receptory układu autonomicznego  - 

cholinergiczne 

Receptor muskarynowy 

• Sześć podtypów: M1, M2, M3, M4,M5, M6 

• lokalizacja: wszystkie występują w CUN, a na 

obwodzie w tkankach docelowych (M1- komórki błony 

śluzowej, M2-serce i mięśnie gładkie szczególnie 

drzewa oskrzelowego, M3-gruczoły łzowe) 

• bloker: niespecyficzny atropina (M1-pirenzepina i 

telenzepina, M2-skopolamina)  

• II przekaźnik: M1, M3-cykl fosfatydyloinozytolowy, 

M2, M4-układ cAMP 
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Receptory układu autonomicznego  - 

adrenergiczne 

Receptory -adrenergiczne ( 1 i 2) 

• Receptory postsynaptyczne 

• lokalizacja: na powierzchniach pozaneuronalnych 

błon komórkowych komórek docelowych na 

obwodzie (w błonach postsynaptycznych ślinianek, 

mięśniówki gładkiej naczyń, macicy, oskrzeli, 

przewodu pokarmowego) oraz w neuronach mózgu 

• agonista: fenylefryna 

• bloker: prazosyna (Minipress), doksazosyna 

(Cardura), niespecyficzny to regityna, 

fenoksybenzamina 

• II przekaźnik: układ fosfatydylo-inozytolu 
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Receptory układu autonomicznego  - 

adrenergiczne 

Receptory -adrenergiczne ( 1 i 2) 

• Receptory presynaptyczne, autoreceptory dla 

neuronów adrenergicznych 

• lokalizacja: na zakończeniach aksonów 

adrenergicznych, w CUN mogą być w synapsach 

somatodendrytycznych niektórych struktur 

• agonista: klonidyna 

• bloker: johimbina 

• II przekaźnik: układ cAMP hamowany przez białko 

GI 
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Receptory układu autonomicznego  - 

adrenergiczne 

Receptory  -adrenergiczne ( 1 i 2) 

• lokalizacja: głównie mięsień sercowy (w obrębie 

komór), nerki 

• agonista: ksamoterol 

• bloker: propranolol, praktolol 

• II przekaźnik: układ cAMP 

• efekty pobudzenia receptorów: w sercu dodatnie 

działanie tropowe (intropowe, chronotropowe, 

batmotropowe, dromotropowe) 
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Receptory układu autonomicznego  - 

adrenergiczne 

Receptory  -adrenergiczne ( 1 i 2) 

• lokalizacja: mięśnie gładkie naczyń, oskrzeli, macicy, 

tkanka tłuszczowa, wątroba, mięśnie szkieletowe 

• agonista: prokaterol 

• bloker: propranolol 

• II przekaźnik: układ cAM 

• efekty pobudzenia receptorów:  

– rozkurcz mięśni gładkich naczyń, oskrzeli, przewodu 

pokarmowego 

– pobudzenie glikogenolizy, lipolizy 

– zwiększenie uwalniania reniny 

– relaksacja ściany pęcherza moczowego   
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Receptory układu autonomicznego  - II 

przekaźnik 

Do receptorów cAMP należą: 

• Receptory -adrenergiczne 

• V2 dla wazopresyny(w cewkach nerek),glukagonu, 

prostaglandyn 

• P1 presynaptyczny dla ATP i adenozyny 
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Receptory układu autonomicznego - II 

przekaźnik 

Do receptorów cyklu fosfatydylo-inozytolowego 

należą: 

• 1 

• M1, M3 

• receptory dla angiotensyny II 

• receptory dla dopaminy D1 

• receptory dla histaminy H1 

• receptory dla luliberyny LH-RH 

• receptory dla tromboksanu 

• receptory dla trombiny 
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Receptory układu autonomicznego - efekty 

wywoływane w komórceC 

• Receptory jonotropowe - receptor cholinergiczny - 

nikotynowy 

 

• Receptory metabotropowe - receptory 

adrenergiczne 1 i 2 oraz M, D1, H1, LH-RH, 2. 
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Regulacja liczby receptorów 

Receptory w okresach kilku, kilkunastodniowych 

podlegają wymianie - proces ten nazywamy 

internalizacją. 

 

Jeśli jest nadmierna ilość transmitera, przeważa 

internalizacja - regulacja w dół. 

 

Jeżeli transmitera jest zbyt mało, komórka zwiększa 

ilość receptorów na błonie - regulacja w górę.  
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Nadwrażliwość poodnerwieniowa 

Nadwrażliwość typu wczesnego (po 2-3 dniach od 

przerwania włókien nerwowych) jest spowodowana 

brakiem sprawnych zakończeń nerwowych i co za tym 

idzie niewydolnością wychwytu neuronalnego 

 

Natomiast nadwrażliwość typu późnego (po 2-3 

tygodniach od przerwania włókien nerwowych) wynika 

ze zwiększenia się liczby receptorów - regulacja w górę.  
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Metabolizm acetylocholiny 

AcetyloCoA 

+ 

Cholina 

Acetylocholina 

Kwas octowy 

+ 

Cholina 

acetylotransferaza 

cholinowa 
acetylocholinoesteraza 
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Metabolizm noradrenaliny  
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