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Sygnalizacja międzykomórkowa 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz

Zakład Biologii Medycznej

Receptor – cząsteczka chemiczna ( peptyd lub glikoproteina) zlokalizowana 

na powierzchni lub wewnątrz komórki  zdolna  do rozpoznania, 

odebrania i przetwarzania informacji niesionej przez informator

(przekaźnik) pierwotny  

Agonista – ligand zdolny do swoistego wiązania  receptora i jego aktywacji  

Antagonista – ligand zdolny do swoistego wiązania  receptora  pozbawiony 

jednak  właściwości do  jego aktywacji.

(np. propranolol – antagonista receptorów β2; stosowany  w leczeniu 

nadciśnienie tętniczego i innych chorób układu krwionośnego)                       

Informator (przekaźnik) pierwotny – czynnik fizyczny lub chemiczny 

będący nośnikiem informacji odebranej 

przez komórkę. 

Ligand - cząsteczka chemiczna zdolna do swoistego wiązania się z receptorem

Transdukcja – proces przeniesienia i przekształcania sygnału

Komórki w organizmach wielokomórkowych  używają setek różnych

cząsteczek do przesyłania sygnałów między sobą 

komórka sygnalizująca → cząsteczka sygnałowa → komórka docelowa
(przekaźnik  pierwotny)

• komórka docelowa dysponuje białkiem receptorowym  dla cząsteczki sygnałowej 

• sygnał zewnątrzkomórkowy zostaje przekształcony w sygnał wewnątrzkomórkowy 

• skutek - zmiana zachowania komórki

(np. wpływać na ekspresję genów, 

zmieniać jej metabolizm i kształt, 

pobudzać ją do ruchu, itp.).

Sygnalizacja komórkowa - odbieranie i przekształcanie sygnału
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Sygnalizacja międzykomórkowa

ENDOKRYNOWA  

hormonalna
PARAKRYNOWA

NEURONALNA

KONTAKT BEZPOŚREDNI

AUTOKRYNOWA

• rozesłanie sygnału po całym ciele

• cząsteczki sygnałowe: hormony

• komórki wytwarzające hormony – komórki endokrynowe  

• przykład: trzustka jest organem endokrynowym  - produkcja insuliny-

insulina reguluje pobieranie glukozy  przez inne komórki

ENDOKRYNOWA

krew
kom.

docelowa

hormon

Kom. endokrynowa

• neurony mogą przesyłać wiadomości na duże odległości

(akson łączący rdzeń kręgowy i duży palec stopy -długość 1 metr )

• bardzo szybki sygnał ( ~100 m/s) 

• swoisty sygnał (akson neuronu łączy się z komórką docelową wyspecjalizowanym

połączeniem (synapsą)

• sygnał elektryczny stymuluje uwolnienie cząsteczek sygnałowych – neuroprzekaźników

( zamiana impulsu elektrycznego w sygnał chemiczny)

Komórka sygnalizująca

NEURONALNA

neuron    
synapsa

akson

ciało

komórki

Komórka  docelowa

Neuroprzekaźnik     
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• cząsteczki sygnałowe uwalniane do płynu międzykomórkowego

• działają miejscowo (mediatory lokalne)

• przykład: - regulacja stanu zapalnego  w miejscu infekcji

- stymulacja proliferacji komórek podczas gojenia się ran

PARAKRYNOWA

kom.

docelowa

Kom.

sygnalizująca

Miejscowy

mediator

(D)    KONTAKT BEZPOŚREDNI

Komórka sygnalizująca = Komórka docelowa

Cząsteczka 

sygnałowa 

Obraz zmodyfikowany na podstawie "Signaling molecules and cellular receptors: Figure 1," by OpenStax College, Biology

• cząsteczki sygnałowe uwalniane  i odbierane przez  tę samą komórkę 

• cząsteczki sygnałowe mogą wiązać się z receptorami na swojej powierzchni.

• sygnalizacja pomiędzy komórkami sąsiadującymi

• sygnalizacja bezpośrednia wykorzystywana jest, np. przy  prezentacji antygenu limfocytom T

przez komórki APC  (ang. antigen presenting cells; komórki prezentujące antygen).

• cząsteczki sygnałowe nie są uwalniane z komórki

• cząsteczki sygnałowe znajdują się w błonach komórkowych

• przykład: rozwój embrionalny

Komórka sygnalizującaKomórka docelowa

Cząsteczka 

sygnałowa 

związana z błoną

(D)      KONTAKT BEZPOŚREDNI

http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@9,87:46/Signaling-Molecules-and-Cellul
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- dwie komórki mogą wiązać się ze sobą, ponieważ posiadają one komplementarne białka na 

swojej powierzchni;  

- gdy białka wiążą się ze sobą, to oddziaływanie zmienia kształt jednego lub obu białek, które 

transmitują sygnał; 

- w układzie odpornościowym:  komórki immunologiczne wykorzystują markery 

powierzchniowe komórek do rozpoznawania "własnych" komórek (komórki organizmu) 

i komórek zakażonych patogenami;

(D)      KONTAKT BEZPOŚREDNI

 komórka eksponowana jest na setki różnych cząsteczek sygnałowych

 komórka odpowiada selektywnie

 na powierzchni komórki jest zbiór różnych receptorów

 sygnały działające równocześnie modulują odpowiedź na inny sygnał

PODZIAŁ

PRZETRWANIE

RÓŻNICOWANIE

ŚMIERĆ

Klasy cząsteczek  sygnałowych

Duże hydrofilowe, nie mogą przekroczyć błony wiążą się na 

powierzchni  komórki z receptorami,  które  generują sygnał 

wewnątrz komórki

receptor

zewnątrzkomórkowy

hydrofilowa

cząsteczka  sygnałowa 2
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Klasy cząsteczek  sygnałowych

hydrofobowa

cząsteczka  sygnałowa

receptor

wewnątrzkomórkowy

1

Małe hydrofobowe,  swobodnie dyfundują przez błonę komórki docelowej,

i aktywują enzymy lub wiążą się z receptorem wewnątrzkomórkowym w 

cytozolu lub w jądrze. (gaz tlenek azotu – NO; hormony steroidowe

-kortyzol, estradiol, testosteron), hormony tarczycy ( tyroksyna)

Ta sama cząsteczka sygnałowa  może stymulować różną 

odpowiedź w różnych komórkach docelowych

( a ) kom. mięśnia sercowego ( b ) kom. gruczołów ślinowych ( c ) kom. Mięśnia szkieletowego

acetylocholina

Obniżona częstość

skurczów

Wydzielanie
białko 

receptorowe

Skurcz

CZĄSTECZA

SYGNAŁOWA

MIEJSCE

POWSTANIA
EFEKT

Hormony

Adrenalina nadnercza podwyższa ciśnienie, przyśpiesza akcję serca

Glukagon trzustka stymuluje syntezę glukozy, oraz rozpad glikogenu

Tyroksyna tarczyca stymuluje metabolizm kom.

Mediatory lokalne

Histamina kom. tuczne rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa 

przepuszczalność

Tlenek azotu kom. nerwowe rozkurcz kom. mięśni gładkich

Naskórkowy

czynnik różne kom stymuluje proliferacje 

wzrostu  (EGF)

Neuroprzekażniki

Acetylocholina nerw pobudza przewodzenie w wielu synapsach

Kwas γ

aminomasłowy nerw neuroprzekaźnik hamujący ukł. nerwowy


