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System błon w komórkach eukariotycznych  

Transport przez błony plazmatyczne 

 

Błona komórkowa - model płynnej mozaiki  

Błona komórkowa   

Budowa: 

  dwie warstwy lipidowe : 

1/ polarne “głowy” lipidowe (hydrofilne) zwrócone na zewnątrz 

2/ łańcuchy kwasów tłuszczowych (hydrofobowe) skierowane do wewnątrz 

 

  białka: mozaikowato rozmieszczone : 1)   integralne,  2)  powierzchniowe  

                  (obwodowe), 3)  transbłonowe 
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GLIKOKALIKS – jednorodna warstwa glikoprotein i glikolipidów  

 a - uczestniczy w zjawiskach wzajemnego rozpoznawania się komórek 

                                   (zjawiska immunologiczne);  

 b - cukrowce jednej komórki stanowią ligandy dla receptorów w błonie  

         drugiej komórki; 

 c - pośredniczy  w ustalaniu kontaktów między komórkami; 

Błona komórkowa   

Zasklepiony przedział zamykający 
dwuwarstwę fosfolipidową 

płaska dwuwarstwa  
fosfolipidowa z krawędziami 
wyeksponowanymi 
do wody 

Liposomy- (pęcherzyki fosfolipidowe) sferyczne struktury powstające samoistnie 

                    z fosfolipidów.Pęcherzyki  o wielkości 0,01-1 μm wypełnione wodą  

                    (lub wodnym roztworem);  otoczone podwójną warstwą lipidową  

                    (5 nm). Wykorzystywane  jako nośniki leków – wewnątrz można  

                     umieszczać roztwory lub zawiesiny wodne różnych substancji.  

 

                     

                     

Micele-  kuliste struktury zawierające i od 

              kilkudziesięciu do kilkuset cząsteczek  

              amfifilowych (jeden ich koniec ma własności 

              polarne a drugi apolarne). 

Samoorganizacja fosfolipidów 

Dwuwarstwa lipidowa  



3 

Składniki błon - LIPIDY 

-   grupa cząsteczek charakteryzujących się bardzo 

     złą rozpuszczalnością w wodzie i dobrą rozpuszczalnością  

     w rozpuszczalnikach niepolarnych (np. chloroformie). 

  

-   cząsteczki amfipatyczne:  

             cząsteczki  o właściwościach 

             hydrofobowych i  hydrofilowych  

 

             

-   w błonach komórek przeważającą część frakcji lipidowej 

 stanowią (a) fosfolipidy. Oprócz fosfolipidów w  

 błonach  występują także (b) sterole  

               i  glikolipidy. 

 

 

grupa  

polarna 

fosforan 

glicerol 

hydrofobowe „ogony” 

kwasów tłuszczowych 

hydrofilowa 

główka  

polarna 

 
 zbudowane na bazie glicerolu: 

 

 

 * dwie grupy  alkoholowe  

    zestryfikowane  kwasami 

tłuszczowymi,  

 

 

*  trzecia  grupa alkoholowa 

   anionem kwasu fosforowego  

Fosfolipidy 

grupa  

polarna 

fosforan 

glicerol 

 

 do kwasu fosforowego przyłączona jest 

     grupa polarna: amina, cholina, inozytol.  

 

     Tak powstają: 

 - fosfolipidy aminowe  

     (fosfatydyloseryna i fosfatydyloetanolamina),  

      - fosfolipidy cholinowe 

(lecytyna=fosfatydylocholina, sfingomielina)  

 - fosfatydyloinozytol 

 fosfolipidy aminowe i cholinowe stanowią główny składnik lipidowy błon, 

a ich rodzaj rozmieszczenie w dwuwarstwie mogą się zmieniać 

w zależności od typu błony. 

 

 fosfatydyloinozytol występuje w ilościach śladowych –  

     substrat dla produkcji biologicznie czynnych substancji  

Fosfolipidy 
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B. Cholesterol (sterol)  

•    stanowi od 5 do 25% składu lipidów błonowych. 

•    posiada grupę hydroksylową, towarzyszącą hydrofilnym grupom 

     fosfolipidów,  oraz sztywny pierścień sterydowy wmontowany 

    pomiędzy początkowe odcinki kwasów tłuszczowych. 

 

•   obecność cholesterolu w błonie stabilizuje jej strukturę oraz  

    zapobiega zmianom  płynności błony w warunkach obniżonej  

    temperatury. 

C. Glikolipidy  

•    zbudowane są ze sfingozyny, jednego kwasu tłuszczowego oraz 

      zmiennej ilości cukrów.  

•    nie występują we wszystkich błonach 

     (tylko w błonie otaczającej komórkę) 

•    stanowią składnik warstwy zewnętrznej i uczestniczą w tworzeniu  

    otoczki cukrowcowej   wokół komórek (tzw. glikokaliksu). 

Blona komórkowa   

Cechy: 

- wysoka przepuszczalność dla wody 

- płynność błony komórkowej 

- duży opór elektryczny 

- asymetria błony komórkowej 

- heterogenność błony 

- spolaryzowana  

- po wyizolowaniu łatwo ulega lizie  

 

  składowe błony komórkowej ulegają  

    ciągłemu rozpadowi i odnowie  

 

  tworzenie błony 2-warstwowej najbardziej  

    korzystne energetycznie  

 

  cząsteczki lipidów i białka integralne błon 

    komórkowych poruszają się:  

   1. dyfuzja rotacyjna : obracanie się cząsteczek wokół osi prostopadłej do  

       powierzchni błony  

   2. dyfuzja lateralna : przemieszczanie się cząsteczek w  płaszczyźnie poziomej  

   3. zjawisko "flip-flop"   - zmiana  orientacji względem powierzchni błony; 

     cząsteczki lipidów mogą przechodzić z warstwy cytoplazmatycznej do  

     zewnętrznej (lub odwrotnie); bardzo rzadko zachodzi 

Copyright © 1998  

Katedra i Zakład Biofizyki 

Płynność błony 
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Od czego zależy 

płynność błony ? 

Płynność błony wzrasta w miarę : 

 

 1.  wzrostu  temperatury  

 2.  wzrostu ilości wiązań nienasyconych  

 3.  skracania się długości kwasów tłuszczowych  

 4.  spadku poziomu cholesterolu (steroli) 

•   asymetryczność dotyczy zarówno składu lipidowego jak i białkowego 

 

   cytoplazmatyczna strona : więcej lipidów posiadających elektrycznie naładowane 

głowy polarne (fosfatydyloseryna) oraz łatwo tworzących wiązania wodorowe 

(fosfatydyloetanoloamina);  

  zewnątrzkomórkowa warstwa błony : zawiera więcej fosfatydylocholiny i 

sfingomieliny; duża ilość białek powierzchniowych, glikolipidów,  glikoprotein  

Asymetryczność 

błony 

cytoplazmatyczna warstwa 

zewnątrzkomórkowa  

warstwa błony 

Heterogenność błony  

  występowanie niejednorodności w rozkładzie składników 

     w płaszczyźnie błony 

 

   białka stanowią 50% masy cząsteczek, jednak cząsteczek 

     lipidów jest 50 x więcej 
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    integralne białka błonowe - związane bezpośrednio z błoną;  mogą być uwolnione  

                                                na  drodze rozpuszczenia błony przez detergenty;   

        (A)  białka transbłonowe,  

     

   peryferyczne białka błonowe -  mogą być  uwolnienie na drodze delikatnej  

                                                     ekstrakcji bez naruszenia  warstwy dwulipidowej 

               - związane z jedną monowarstwą błony;   

           - zakotwiczone przez lipidy,  

           - przyłączone poprzez białka  

 

Heterogenność błony  

Białka błonowe i ich funkcje 

 
Białka transportujące        pompa Na+-K+                          aktywnie wypompowuje z komórki Na+ i wprowadza do niej K+ 

Białka kotwiczące              integryny                                   wiążą wewnątrzkomórkowe filamenty aktyny z białkami                    

              matriks zewnątrzkomórkowej 

Receptory                          receptor płytkopochodnego     wiąże zewnątrzkomórkowy PDGF 

                                           czynnika wzrostu (PDGF)  

 

Enzymy                              cyklaza adenylanowa                katalizuje wytwarzanie wewnątrzkomórkowego cyklicznego      

              AMP, w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe 

Białka błony komórkowej mają różne funkcje  

Białka transbłonowe dzieli się na: 

 

 białka jednokrotnie perforujące błonę - białka monotopowe (1) 

 wielokrotnie perforujące błonę - białka politopowe (2)  

 

 Przechodzą poprzez dwuwarstwę w formie : 

 

 (1) i (2)  helisy α (kanały jonowe)  

 (3) w  postaci harmonijki β tworzącej beczułkę (poryny) 

 Białka transbłonowe  

beczułka β 
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Kanały jonowe 

 Kanałami jonowymi nazywamy białka integralne posiadające zdolność do 

kontrolowanego przepuszczania jonów. 

 

 Jedną z podstawowych cech budowy wszystkich kanałów jonowych jest 

      występowanie w nich tzw. pory wodnej - hydrofilowej przestrzeni wewnątrz  

      białka, przez którą jony mogą przenikać przez błonę komórkową.  

 

 Otwieranie kanału się jest procesem typu "wszystko albo nic".  

 czyli albo jest zamknięty i nie przewodzi jonów albo jest otwarty i wówczas jego 

przewodnictwo nie zależy od wielkości czynnika otwierającego  

 

Bramkowane kanały jonowe reagują 
 na różne rodzaje bodźców  

ZAMKNIĘTY 

OTWARTY 

napięcie 

ligand  

zewnątrzkomórkowy  

ligand  

wewnątrzkomórkowy  
mechaniczna 

 stymulacja  

 kanał sodowy w synapsach  

bramkowany acetylocholiną  

 kanał sodowy w kom. 

nerwowych.  
 współdziałają  

z cytoszkieletem 

  np. zmysł słuchu 
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Transport przez błony plazmatyczne 

Skład chemiczny cytoplazmy różni się od składu 

 płynu zewnątrzkomórkowego 

                            STĘŻENIE                                         STĘŻENIE 

SKŁADNIK                         WEWNĄTRZKOMÓRKOWE (mM)         ZEWNĄTRZKOMÓRKOWE (mM) 

Kationy 

Aniony 

Na +   5-15    145 

K +    140        5 

Mg 2+   0.5     1-2 

Ca 2+   10-4     1-2 

H +    7 x 10 -5            4 x 10 -5 

Cl -               5-15    110 
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 Niektóre substancje nie mogą przechodzić przez selektywnie przepuszczalną błonę 

komórkową, która jest barierą oddzielającą płyn zewnątrzkomórkowy od cytoplazmy.  

MAŁE 

CZASTECZKI 

HYDROFOBOWE  

MAŁE 

CZASTECZKI 

POLARNE 

BEZ ŁADUNKU  

WIĘKSZE  

CZASTECZKI 

POLARNE 

BEZ ŁADUNKU  

 

JONY 

 

  

sztuczna 

dwuwarstwa 

lipidowa 

benzen 

glicerol 

etanol 

benzen 

aminokwasy 

glukoza 

nukleotyd 

Zalety transportu przez białka  
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Transport bierny   -  bez wydatku energii 

 

1. transport prosty (dyfuzja prosta):  nie wymaga nośników , 

dyfundują małe cząsteczki polarne i hydrofobowe  

              2. transport ułatwiony:   

                    kanał   – nieselektywny transport , zależny od rozmiaru cząsteczki  

                    nośnik  - wysoce selektywny, 

 

       siła kierująca to wypadkowa 2 sił składowych:   

      gradient stężeń  + napięcie w poprzek błony 

Transport bierny   

dyfuzja  

prosta  

  przez     

  kanał 
  przez     

  nośnik 

 

kanał     

dwuwarstwa 

lipidowa  

nośnik pompa 

        gradient      

         stężeń   

transportowane cząsteczki 

                            TRANSPORT BIERNY  
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dyfuzja  

prosta  

  przez     

  kanał 
  przez     

  nośnik 

 

kanał     

dwuwarstwa 

lipidowa  

nośnik pompa 

        gradient      

         stężeń   

transportowane cząsteczki 

 TRANSPORT BIERNY   TRANSPORT AKTYWNY 

    Transport aktywny – zużycie energii,  wbrew gradientowi elektrochemicznemu; 

    Główne drogi (a) pompy sprzężone  - symport (transport Na+ i glukoza w jelicie)  

                                                              -  antyport (Na+, H+) 

            (b) pompy napędzane przez ATP ( pompa sodowo-potasowa, hydroliza 

                                               wiązań wysokoenergetycznych ATP)  

            (c) pompy napędzane światłem (głównie bakterie) 

 

•   bakteriorodopsyna  - pompa protonowa aktywowana światłem  

Transport aktywny  

     

 

symport (transport Na+ i glukoza w jelicie) 

 

  

antyport (Na+, H+) 

             

Transport aktywny - pompy sprzężone  

symport antyport 

zewnątrz  zewnątrz  

wewnątrz  wewnątrz  
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Nośnik symportowy glukoza-Na+ 

W błonie komórek wyścielających jelito 

znajdują się białka zdolne do symportu 

glukoza - jony sodu.Dzięki  nim  glukoza 

przepływa do wnętrza komórek ściany 

jelita wbrew gradientowi stężeń  

przenośniki błonowe zdolne do 

ułatwionego transportu glukozy zgodnie z 

gradientem jej stężenia.  

Zjawisko oporności wielolekowej (MDR)  
                               ang. multidrug resistance 

- oporność mało swoista  dotyczy wielu cytostatyków i antybiotyków 

- układ MDR chroni komórkę przed substancjami toksycznymi  

- zjawisko oparte na obecności   białek błonowych: 

      P-glikoproteiny i białka MRP ( multidrug resistance protein)   

P-glikoproteiny – 170 kDa, pompa zależna od ATP transportująca toksynę  

                           na zewnątrz kom. 

                           Komórki nowotworowe – nadmierna ekspresja tego białka  

 

Białko MRP  -  190 kDa, trzy zespoły po 6  α-helis, białko stabilne,  

                          nadekspresja tego białka w kom. nowotworowych  
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Wielozadaniowość cząsteczki ATP 

Adenozynotrifosforan (ATP)  

Adenina  

 3 grupy fosforanowe  

trifosforan   

Ryboza  

•   hydroliza potrójnej wysokoenergetycznej  

     grupy  fosforanowej w ATP  dostarcza wolnej energii  

 

•  krótkofalowy zapas energii – zbyt nietrwały  
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Cykliczny AMP  

sygnalizacja 

wewnątrzkomórkowa 

1 

2 

3 

4 

Pi 

PPi 

PPi 

PPi 

ADP 

AMP 

Energia 

Synteza kwasu 

nukleinowego 

Adenozyna  

Sygnalizacja 

pozakomórkowa 

Przekształcenia adenozynotrifosforanu (ATP)  

Adenina  
 3 grupy fosforanowe  

trifosforan   
Ryboza  

Cykliczny AMP  

sygnalizacja 

wewnątrzkomórkowa 

1 

2 

3 

4 

Pi 

PPi 

PPi 

PPi 

ADP 

AMP 

Energia 

Synteza 

kwasu 

nukleinowego 

Adenozyna  

Sygnalizacja 

pozakomórkowa 

Wielozadaniowość  ATP 

   integralny składnik kwasów nukleinowych  

   źródło energii dla większości procesów  

      życiowych 

 

   może być wbudowywany do innych biologicznie 

     czynnych cząsteczek np. acetyloCoA  

 

   tworzy AMP (poprzez częściową defosforylację)  

      który  przekształcany jest do cAMP  

      o właściwościach sygnalizacyjnych  

 

    całkowita defosforylacja  do nukleotydu  

      purynowego ADENOZYNY, która wiąże  

      receptory pośredniczące w : 

                 - kurczliwości serca 

                 - reakcjach alergicznych (astma) 

                 - hamowaniu uwalniania neurotransmitera  

                    pobudzającego (ból)   

                      


