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Składniki cytoszkieletu  

 

Szkielet komórki 

Filamenty 

 pośrednie Mikrotubule 

 Filamenty  

 aktynowe 

Mikrotubule 

Filamenty 

 pośrednie 

 Filamenty  

 aktynowe 

  Filamenty pośrednie         Mikrotubule   Filamenty aktynowe 

Elementy cytoszkieletu 
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Filamenty aktynowe 

 filamenty aktynowe inaczej mikrofilamenty 

 filamenty utworzone z aktyny ( 5% wszystkich białek) 

 cienkie, giętkie, bardzo elastyczne  

 polimery  globularnych cząstek aktyny o średnicy ok. 7nm 

 łączą się w pęczki lub sieci (silniejsze) 

 zdolność do  szybkiego montażu i demontażu 

 Filamenty aktynowe połączone w sieć tworzą korę komórki  

 

Cytochalazyna  D - zapobiega polimeryzacji aktyny 

 Falloidyna  - toksyna muchomora zielonawego zapobiega depolimeryzacji 

W obecności  ATP  aktyna G tworzy filamenty aktyny F 

Aktyna G Aktyna F 

Aktyna G 

Filamenty aktynowe 

 

 nadają kształt i wytrzymałość  komórce 

 ważny element połączeń międzykomórkowych 

 tworzą włókna naprężeniowe - przyleganie do podłoża 

 w tkance mięśniowej występują jako miofilamenty  cienkie 

  biorące udział w skurczu mięśni 

 

Filamenty aktynowe 

ROLA:   
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by Ken Balazovich  

J Cell Sci. 2003 Jan 15;116(Pt 2):239-46. 

Filopodia      Lamellipodia 

Filopodia 

Lamellipodia 

Filopodia 

Trwałe struktury ( aktyna + białka) 

 (a) mikrokosmki  rąbka szczoteczkowego wyścielającego jelito 

 (b) pęczki kurczliwe w cytoplazmie – „mięśnie” komórki   

 (c) tymczasowe uwypuklenia w wiodącej stronie pełzającej komórki 

  lamellipodia – blaszkowate wypustki,  

  filopodia – cienkie, sztywne wypustki, 10-20 filamentów,  

 (d) pierścienie kurczliwe  - podział cytoplazmy podczas podziału kom. 

     (e) aparat kurczliwy mięśnia 

Filamenty 

 pośrednie Mikrotubule 

 Filamenty  

 aktynowe 

Mikrotubule 

Filamenty 

 pośrednie 

 Filamenty  

 aktynowe 

Filamenty pośrednie 

 jeden z głównych komponentów cytoszkieletu komórkowego  

 grupa białek włókienkowych (średnica 8-12 nm) 

 umożliwia komórce przeciwstawienie się mechanicznym stresom 

 bardzo stabilne, sztywne i wytrzymałe na rozciąganie, oporne na działanie zw. chem. 

 sieci filamentów łączą się z białkami połączeń międzykomórkowych (desmosomy), 

 sieć wewnątrz cytoplazmy,  otaczająca jądro komórkowe i rozciągająca się 

do krańców kom. 

 w dużej liczbie w kom. mających długie wypustki ( aksony), mięśniowe, nabłonkowe 
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Filamenty pośrednie 

• długie białka włókniste  związane razem - budową przypominają linę;  

• monomery białkowe (helisy) tworzą dwuniciowe, stabilne dimery  owinięte wokół 

siebie - tworzące superhelisę; 

•  dwa dimery ułożone antyrównolegle tworzą tetramery, które z kolei układając się 

równolegle budują filamenty.  

część globularna 

       ogon 

część globularna 

       głowa 

Region α-helikalny 

          dimer 

N-koniec C-koniec 

Filamenty pośrednie 

Zbudowane są z różnych niespolaryzowanych  białek, 

 w zależności od tkanki;  

 

Istnieją cztery klasy białek tworzących filamenty pośrednie: 

  

− keratyny (cytokeratyny kwaśne i zasadowe), charakterystyczne dla tkanek 

   nabłonkowych, 

 

 − wimentyny i wimentynopodobne, np. wimentyna (występująca w tkankach 

   pochodzenia mezenchymalnego), desmina, (charakterystyczne dla tkanek 

   mięśniowych), peryferyna (tkanka nerwowa), 

 

− neurofilamenty L, M i H, występujące w neuronach,  

 

− laminy (A, B, C), budujące szkielet jądra komórkowego.  

Keratynocyty 

    tworzą wielowarstwową strukturę, są wysoce wyspecjalizowane by  zapewnić silne wsparcie 

mechaniczne, a także ochronę przed parowaniem czy wnikaniem antygenów (odpowiedź 

nieswoista). Ponadto mogą przyczynić się do adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych. 

 

Funkcja bariery skórnej w znacznym stopniu zależy od struktury i składu warstwy 

rogowej naskórka (SC), która składa się ze spłaszczonych, pozbawionych jądra 

komórek otoczonych wysoce zorganizowaną i ciągłą matrycą lipidową. Wnętrze 

korneocytów składa się głównie z filamentów keratynowych połączonych  przez 

białko filagrynę (FLG). 

warstwy naskórka 
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Produkcja 

filagryny:  

 

  kluczowy czynnik wspierający funkcję bariery skórnej  

  monomery wiążą się z  filamentami pośrednimi  ! 

  tworzą tzw. kopertę rogową (zapewnia mechaniczną wytrzymałość 

 martwych korneocytów)  

  produkty rozkładu filagryny przyczyniają się do uwodnienia warstwy 

 rogowej naskórka 

  korzystnie wpływa na pH skóry (pH 5,5- odporność nieswoista)   

Filagryna  

Zmniejszona 

ekspresja filagryny, 

upośledza  barierę 

skórną, co może się 

objawić alergicznymi 

manifestacjami 

skórnymi (AZS)  

Warstwa ziarnista 

naskórka 

(profilagryna)  

Rogowacewnie 

keratynocytów 

Uwolnienie 

profilagryny 

Monomery 

filagryny  

Mutacje w genie kodującym filagrynę  

predysponują do atopowego zapalenia skóry (AZS) 

 

U nawet  50% pacjentów z ciężką postacią choroby , dochodzi do całkowitej utraty funkcji tego 

genu 

 

Wśród nosicieli mutacji genu :  

o  Heterozygoty = 8 krotne ryzyko 

o  Homozygoty = 150 krotne ryzyko 

Oznacza to, że prawie u wszystkich 

nosicieli mutacji rozwinie się choroba 

duża część pacjentów z AZS nie ma 

genetycznej predyspozycji, jednak nadal 

wykazuje zmniejszoną ekspresję filagryny 

 

 odpowiedź immunologiczna mediowana 

przez Th2 związana z podwyższoną 

aktywnością IL4 i IL13 (interleukiny 

związane z reakcjami alergicznymi) 

 

Zahamowanie syntezy filagryny  

https://www.researchgate.net/figure/Integration-of-the-vitamin-D-deficiency-hygiene-and-dual-allergen-exposure-hypotheses_fig5_301238829 
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 Hipoteza podwójnej ekspozycji na alergeny 

Sugeruje się, że ekspozycja  na antygen w kontekście 

przerwanej bariery naskórkowej, może predysponować do 

powstania alergii pokarmowej. 

Dochodzi do uwolnienia cytokin i  

innych prozapalnych czynników 

Działa to chemotaktycznie na leukocyty, 

 głw.  limfocyty T (dominacja Th2- 

typowych dla reakcji alergicznych ) 

powodując ich migrację do naskórka i  

utrzymanie reakcji  zapalnej 

Wnikanie alergenu prowadzi do 

pobudzenia komórek nabłonka 

 

Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012 129, 1187-1197DOI: (10.1016/j.jaci.2012.02.036)  

Copyright © 2012 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Terms and Conditions 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
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Filamenty 

 pośrednie Mikrotubule 

 Filamenty  

 aktynowe 

Mikrotubule 

Filamenty 

 pośrednie 

 Filamenty  

 aktynowe 

Mikrotubule 

Mikrotubule 

•  włóknista rurkowata struktura (~25 nm) 

•  długie stosunkowo sztywne rurki białkowe 

•  powstaje w wyniku polimeryzacji  białka tubuliny 

•  mogą być szybko zdemontowane w jednym miejscu i uformowane w 

 innym 

Mikrotubule 

Tubulina – dimer : α-tubulina i β-tubulina  

                    γ tubulina (w centrosomie) - punkt startowy do wzrostu mikrotubuli 

-  spolaryzowanie protofilamentu nadaje polarność mikrotubul 

 

-  polarność określa kierunek transportu wewnątrzkomórkowego 

 Dynamiczna niestabilność - polega na nieoczekiwanych zmianach długości  

      mikrotubul (gwałtowny wzrost lub skracanie) 
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Mikrotubule 
Budowa mikrotubul: 

Dynamiczna niestabilność mikrotubul: 

Mikrotubule 

CENTROSOM    

   - ośrodek organizacji mikrotubul  

   - obecny po jednej stronie jądra 

   -  organizuje mikrotubule w układ promieniujący od jądra 

   - zawiera setki struktur o kształcie pierścienia ( utworzony przez tubulinę ) 

  - każdy pierścień tubuliny γ – miejsce wzrostu jednej mikrotubuli 

centrosom 

Mikrotubule – funkcje  

a)   transport  wewnątrzkomórkowy 

b)   tworzą  wici i rzęski umożliwiające ruch komórki 

c) włókna wrzeciona kariokinetycznego 
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a) Transport   wewnątrzkomórkowy 

Mikrotubule – funkcje  

koniec  minus 
 (w kierunku 

centrosomu, do 

wewnątrz) 

koniec  plus 
( w kierunku od 

centrosomu, na 

zewnątrz) 

Białka motoryczne- dyneina  

      Dyneina jest na stałe przyłączona do cytoplazmatycznych mikrotubul  

  i  przemieszcza je w kierunku  końca minus ( w kierunku centrosomu, do wewnątrz) 

dyneina : skurcz mięśni , ruch wici 

mirotubule 

a)  transport wewnątrzkomórkowy 

Białka motoryczne - kinezyna  

•   kinezyna : ruch organelli i pęcherzyków w obrębie komórki           

•   odwracalne zmiany kształtu białka kinezyny przy użyciu  energii  ATP  

Kinezyna -  białka przemieszczają się w kierunku końca plus mikrotubuli  

          (od centrosomu, na zewnątrz)  

a)  transport wewnątrzkomórkowy 

Wodniczki lub  

organelle 

mikrotubula 

kinezyna 
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Mikrotubule – funkcje  

 

Kolchicyna :    wiąże się z wolnymi cząsteczkami tubuliny   

          efekt : zahamowanie polimeryzacji, wrzeciono zanika 

                          i brak rozdziału chromosomów 

 

Taksol   :          wiąże się ściśle z mikrotubulami  efekt:  

         zapobiega uwalnianiu się podjednostek tubulinowych, 

        które stale rosną , a nie są w stanie się skraca 

  

c) tworzą  włókna wrzeciona kariokinetycznego 

Leki antynowotworowe (antymitotyczne)  

 stabilizują lub destabilizują  mikrotubule 

ŁĄKOWY ZIMOWIT JESIENNY  
Colchicum autumnale  

 Zawiera kolchicynę 

 

 Dawka śmiertelna to 20-40 mg  

     (5-10 nasion), 

 

 U ludzi po 4-6 godzinach objawy: drętwienie 

i pieczenie w ustach, trudności w 

przełykaniu, mdłości i wymioty, ostra 

biegunka (czasami krwawa), obniżenie 

temperatury ciała i ciśnienia krwi, w końcu 

paraliż i śmierć w wyniku paraliżu 

oddechowego 

 

  Śmiertelność do 90%, 

duplet 

Ciałko podstawowe 

Błona kom. 

Ciałko 

 podstawowe 

Rzęska 

cilium 

b) tworzą  wici i rzęski 

Mikrotubule – funkcje  


