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CZĘŚĆ  I :  BŁO N Y  B I O L O G I C Z N E 
 

1.  BU D O W A  I  FU N K C J E  BŁO N Y  KO M Ó R K O W E J 
 Błona komórkowa oddziela komórkę od środowiska zapewniając integralność komórki. 

Jednocześnie odpowiada ona za wymianę materii i informacji pomiędzy komórką a jej otoczeniem. 

Błony komórkowe spełniają 3 podstawowe funkcje: 

1. przekazują informacje ze środowiska do wnętrza komórki 

2. kontrolują, a w niektórych przypadkach aktywnie uczestniczą, w transporcie cząsteczek 

chemicznych do i z komórki 

3. pozwalają, bez utraty powyższych funkcji, na wzrost, podział i ruch komórki 

przedstawione schematycznie na poniższym rysunku: 

 
Aby poprawnie wypełniać te funkcje błona komórkowa ma charakterystyczny skład chemiczny i 

unikalne właściwości fizykochemiczne. 

1.1 Składniki błony komórkowej 
 Już proste metody analityczne pozwalają stwierdzić, że podstawowymi składnikami błony 

komórkowej są: 

• lipidy 

• białka 

• cukry. 

Lipidy stanowią od 30 do 40% masy błony komórkowej. Podobna jest w błonie zawartość białka. 

Resztę masy błony stanowią cukry. Jest przy tym charakterystyczne, że cukry w błonie komórkowej są 

zawsze związane kowalencyjnie z lipidami (glikolipidy) lub białkami (glikoproteiny). 
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1.1.1 Lipidy błonowe 

 Pod względem budowy chemicznej lipidy błonowe podzielić można na 3 grupy: 

• fosfolipidy 

• sfingolipidy 

• sterole 

Fosfolipidy 

Pod względem chemicznym fosfolipidy są pochodnymi kwasu fosfatydylowego. Jego rdzeniem jest 

cząsteczka glicerolu zestryfikowana dwoma długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i kwasem 

fosforowym. 

 
 

 
Kwas fosfatydylowy 

 
Fosfatydylocholina (lecytyna) 

 
W fosfolipidach błonowych jedna z grup hydroksylowych kwasu fosfatydylowego zestryfikowana jest 

jeszcze cząsteczką alkoholu. W zależności od rodzaju alkoholu mamy więc fosfatydylocholinę 

(lecytynę), fosfatydyloserynę itd. (rysunek poniżej). 

 

 
etanoloamina  

cholina 

 
seryna 
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glicerol 

 
inozytol 

 
Ogromna różnorodność fosfolipidów wynika zarówno z różnorodności alkoholi tworzących estry z 

atydylowym jak i z dużej różnorodności kwasów tłuszczowych, jakie mogą być 

wych. 

fingolipidy 

 Sfingolipidy występują w dużych ilościach głównie w komórkach układu nerwowego i z nich 

została po raz pierwszy wyizolowana. Jej podstawowym element  st

długołańcuchowy aminoalkohol sfingozyna.  

 

kwasem fosf

przyłączone do glicerolu. Fosfolipidy występują powszechnie w błonach komórkowych wszystkich 

typów komórek. Różnice międzygatunkowe czy międzynarządowe dotyczą jedynie proporcji 

poszczególnych frakcji tej klasy lipidów błono
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 Sfingozyna Sfingomielina Lecytyna 
 

Sfingolipidy dzielą się na dwie podgrupy: 

• sfingomieliny 

• glikolipidy 

 W sfingomielinach pierwszorzęd

 3

owa grupa hydroksylowa zestryfikowana jest kwasem 

elementem strukturalnym glikolipidów jest ceramid, czyli sfingozyna 

połączona wiązaniem amidowym z kwasem tłuszczowym. Jednakże w glikolipidach nie występuje 

kwas fosforowy. Pierwszorzędowa grupa hydroksylowa sfingozyny tworzy wiązanie glikozydowe z 

fosforowym. Z kolei jedna z grup hydroksylowych tego kwasu zestryfikowana jest 

krótkołańcuchowym aminoalkoholem, np. choliną. Grupa aminowa sfingozyny tworzy wiązanie 

amidowe z kwasem tłuszczowym. Pod względem kształtu i właściwości fizykochemicznych 

sfingomieliny są analogami fosfolipidów. 

 Podstawowym 
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cukrem. W cerebrozydach występuje z reguły jedna cząsteczka cukru, a w gangliozydach występuje 

kilka reszt cukrowych. 
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Sterole 

 Cechą charakterystyczną steroli błonowych jest występowanie pojedynczej grupy 

hydroksylowej w pozycji 3 pierścienia A oraz obecność rozgałęzionego łańcucha alifatycznego na 

rzeciwnym końcu cząsteczki. Zarówno w układzie pierścieniowym jak i w łańcuchu mogą 

występować wiązania podwójne. 

 

p

OH  
cholesterol 

OH  
ergosterol 

 
Sterole występują jedynie w błonach komórek eukariotycznych. Typowym sterolem błonowym w 

komórkach zwierzęcych jest cholesterol, a w komórkach grzybowych ergosterol. W błonach komórek 

jest sitosterol. 

im wpływ na właściwości fizykochemiczne błony takie jak 

roślinnych występuje wiele różnych steroli błonowych, czasami o bardzo dziwnej budowie. Typowym 

przedstawicielem roślinnych steroli błonowych 

Sterole błonowe mają przede wszystk

płynność i wrażliwość na zmiany temperatury. 
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mat budowy błon komórkowych. Wyjaśniały one jednak tylko pewne 

ażnego układu biologicznego. Dopiero dzięki pracom ze 

sztuczn

1.2 Budowa błony komórkowej 
 Jakościowy skład błon komórkowych poznano na przełomie XIX i XX w. Przez długi czas nie 

było jednak jasne jak rozmieszczone są poszczególne składniki błony, zwłaszcza białka i lipidy. 

Powstało wiele hipotez na te

aspekty właściwości tego bardzo w

ymi błonami lipidowymi zaproponowano w latach ’70 XX w. spójny model błony 

komórkowej. Obowiązujący do dzisiaj tzw. mozaikowy model błony zaproponowany został w 1972 

przez Singera i Nicholsona.  

1.2.1 Mozaikowy model płynnej błony 

Zgodnie z tym modelem podstawą błony komórkowej jest biwarstwa lipidowa. To ona 

zapewnia integralność środowiska wewnątrz komórki stanowiąc barierę dyfuzyjną. Biwarstwę 

lipidową można przy tym traktować jako dwuwymiarową ciecz: ruch w płaszczyźnie błony odbywa 

się w zasadzie bez specjalnych przeszkód. Jedynym ograniczeniem jest lepkość. 

 

 
 

W skład błony komórkowej wchodzą również białka błonowe. Związane one mogą być z 

są również tzw. białka integralne, zielone na rysunku powyżej, których nie można 

iszczenia jej struktury. Białka integralne mogą być jedynie zakotwiczone w 

onie 

biwarstwą lipidową na dwa różne sposoby. Tzw. białka powierzchniowe, nie pokazane na rysunku 

powyżej, wiążą się z błoną względnie luźno głównie poprzez oddziaływania elektrostatyczne i w 

pewnym zakresie poprzez wiązania wodorowe. Białka te można oddzielić od błony bez jej zniszczenia 

poprzez zmianę siły jonowej roztworu i/lub jego pH. 

Z błoną związane 

wyizolować z błony bez zn

bł lub też przebijać ją na wylot. Te ostatnie, tzw. białka transbłonowe odpowiedzialne są za 

kontrolowany transport substancji do i z komórki oraz za przekazywanie informacji ze środowiska do 

wnętrza komórki. 

1.2.2 Biwarstwa lipidowa 

 Biwarstwa lipidowa jest strukturą supramolekularną rozdzielającą dwa roztwory wodne. Siłą 

zapewniającą jej stabilność termodynamiczną są oddziaływania hydrofobowe. Do powstania 

biwarstwy lipidowej niezbędna jest obecność lipidów posiadających długie lipofilowe łańcuchy 
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j monowarstwy do drugiej. Jak dotychczas nie udało się wykazać eksperymentalnie 

obecne są specjalne białka, tzw. 

ipazy, których zadaniem jest przenoszenie fosfolipidów i sfingolipidów z jednej monowarstwy do 

drugiej (p. 1.2.4). 

 Badania eksperymentalne oraz wyniki obliczeń metodami modelowania molekularnego 

pokazują wyraźnie, że biwarstwa jest strukturą wysoce dynamiczną. 

 

alifatyczne oraz silnie polarną, najczęściej jonową część tzw. głowę. Tak więc spośród lipidowych 

składników błony najlepszymi kandydatami są fosfolipidy i sfingomieliny oraz w mniejszym stopniu 

glikolipidy. Sterole błonowe same nie są w stanie utworzyć stabilnej biwarstwy lipidowej nadają 

jednak już istniejącej biwarstwie pewne korzystne cechy fizykochemiczne.  

Dyfuzja lateralna (w płaszczyźnie błony) zachodzi przy tym stosunkowo łatwo i to zarówno w 

przypadku lipidów jak i białek. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z dyfuzją wertykalną (w poprzek 

błony). Spośród składników błony komórkowej jedynie sterole przemieszczają się względnie 

swobodnie z jedne

samorzutnego przemieszczania się fosfolipidów, sfingolipidów i białek z jednej monowarstwy do 

drugiej, tzw. zjawisko flip-flop. W większości błon komórkowych 

fl

 
 
W temperaturze pokojowej łańcuchy kwasów tłuszczowych nie przyjmują konformacji rozciągniętej, 

lecz posiadają znaczną swobodę rotacji wokół wiązań C-C. Swoboda ta maleje wraz z oddalaniem się 

 

.2.3

od powierzchni błony.

Stwierdzono również, że cząsteczki wody mogą penetrować stosunkowo głęboko w strukturę 

biwarstwy. Występują nie tylko w obrębie polarnych głów, ale docierają również na głębokość kilku 

atomów węgla w warstwie lipidowej. 

1  Białka błonowe 

 Rysunek poniżej pokazuje poszczególne rodzaje białek błonowych. Kolorem zielonym 

zaznaczono na nim białka powierzchniowe związane z błoną oddziaływaniami elektrostatycznymi i w 

pewnym stopniu również poprzez wiązania wodorowe. 
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Białka integralne, niebieskie na rysunku powyżej, związane są z błoną bardzo silnymi 

oddziaływaniami hydrofobowymi. Niektóre z nich związane są tylko z jedną monowarstwą (lewa 

część rysunku). W tym przypadku oddziaływania hydrofobowe wynikać mogą z dwóch różnych 

przyczyn: 

 jedna z domen białka posiada powierzchnię hydrofobową i dzięki temu lokuje się w 

lipofilowym środowisku łańcuchów kwasów tłuszczowych, 

 z łańcuchem białkowym związana jest reszta kwasu tłuszczowego, której łańcuch alifatyczny 

zakotwiczony jest w strukturze biwarstwy. 

Znane są dwa typowe zakotwiczenia: poprzez kwas mirystylowy lub palmitylowy, rysunek poniżej. 
 

 
 

Poza białkami związanymi z jedną monowarstwą istnieją również białka przebijające błonę na wylot. 

Fragment łańcucha peptydowego znajdujący się w błonie ma zwykle postać jednej lub kilku α-helis o 

bardzo charakterystycznej sekwencji.  

1.2.4 Modyfikacje modelu mozaikowego 

 Stworzony w latach ’70 XX w. mozaikowy model błony komórkowej wyjaśniał większość 

znanych wówczas faktów doświadczalnych. Od czasu jego powstania pojawiły się jednak nowe dane, 

więc model ten jest systematycznie modyfikowany. Poniżej omówione zostaną dwie modyfikacje 

powszechnie akceptowane przez środowisko biofizyków. 
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Asymetria składu lipidowego 

 W większości błon komórkowych obserwujemy charakterystyczną asymetrię w składzie 

lipidowym obu monowarstw (rysunek powyżej). Warstwa zewnętrzna zawiera głównie cząsteczki 

fosfatydylocholiny i sfingomieliny oraz praktycznie wszystkie glikolipidy. Na przykład w erytrocytach 

ludzkich w warstwie tej występuje 80 % całej puli sfingomieliny i 75 % puli fosfatydylocholiny. 

 

 
 
Z kolei monowarstwa wewnętrzna bogata jest w cząsteczki fosfatydyloseryny, 

fosfatydyloetanoloaminy i fosfatydyloinozytolu. Pozbawiona jest przy tym praktycznie glikolipidów. 

W erytrocytach zawiera ona 100 % ogólnej puli fosfatydyloseryny i ponad 70 % puli 

fosfatydyloetanoloaminy. 

Próbując wyjaśnić przyczynę tak silnej asymetrii składu lipidowego stwierdzono, że w błonach 

komórkowych istnieją specjalne białka, tzw. flipazy, które wykorzystując energie zawartą w ATP 

przenoszą lipidy z jednej monowarstwy do drugiej. Okazała się ponadto, że jednym z pierwszych 

wskaźników śmierci komórki jest pojawienie się w fosfatydyloseryny w monowarstwie zewnętrznej. 

Mikrodomeny lipidowe 

 W latach ’90 XX w. w środowisku biofizyków błonowych ugruntowało się przekonanie, że 

biwarstwa tworząca błonę komórkową nie jest jednorodna nie tylko wertykalnie (patrz powyżej), ale 

że istnieją w niej również względnie trwałe niejednorodności lateralne (w płaszczyźnie błony). 

Niejednorodności te nazwano mikrodomenami.  

Najlepiej poznanym rodzajem mikrodomen są tzw. tratwy cholesterolowe. Charakteryzują się one 

ponadprzeciętną zawartością cholesterolu i sfingomieliny (mikrodomany sfingomielinowo-

cholesterolowe). Są one odporne na działanie zimnych detergentów niejonowych takich jak Triton X. 

Preparaty błon komórkowych traktowane Tritonem X w temperaturze ok. 4°C ulegają rozpadowi, ale 

nie całkowicie. Podczas ultrawirowania na powierzchni roztworu wodnego zaczyna się gromadzić faza 

lipidowa bogata w sfingomielinę i cholesterol. Faza ta ulega micelizacji dopiero w temp. ok. 20°C lub 

w obecności detergentów jonowych. 
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 Z tratwami lipidowymi związane są specyficzne białka enzymatyczne i receptorowe. Typowa 

tratwa lipidowa ma średnicę od 30 do 50 nm i zawiera ok. 3 500 cząsteczek lipidów i ok. 30 

cząsteczek białkowych. 

2.  TR A N S P O R T  P R Z E Z  BŁO N Y  KO M Ó R K O W E 
 Jedna z podstawowych funkcji błony komórkowej jest kontrola transportu substancji do i z 

komórki. Błona jest w stanie spełniać tą funkcję dzięki obecności w niej wielu różnych rodzajów 

białek transbłonowych, które w sposób kontrolowany regulują przepływ dziesiątków substancji 

zapewniając homeostazę środowiska wewnętrznego komórki. Jest to przy tym proces dynamiczny. 

Przepływ substancji zależny jest zarówno od sygnałów napływających do komórki z otoczenia jak i od 

stanu wewnętrznego komórki i zachodzących w niej procesów.  

 Pełne zrozumienie mechanizmów transportu przez błonę komórkową oraz sposobów jego 

kontroli i regulacji stanowiło ogromne wyzwanie 

dla badaczy. Szybkie rozwiązanie tych 

problemów stało się możliwe dzięki zastosowaniu 

szeregu układów modelowych, w tym przede 

wszystkim sztucznych błon lipidowych. W takich 

układach modelowych można badać pojedyncze 

białka w pełni kontrolowanych warunkach. 

2.1 Transport przez biwarstwę lipidową 
 Biwarstwa lipidowa stanowi barierę transportową dla większości ważnych biologicznie 

substancji, a szczególnie dla jonów. Nawet woda przenika przez nią jedynie w bardzo ograniczonym 

stopniu. W takich warunkach badanie jakiegokolwiek układu ułatwiającego transport jest szczególnie 

łatwe i precyzyjne (brak lub niski poziom tła). 

 Bardzo szybko okazało się, że substancje mogą przenikać przez sztuczne błony lipidowe dzięki 

dwom zdecydowanie różnym mechanizmom: 

• biernej dyfuzji, oraz 

• transportowi ułatwionemu. 

2.1.1 Bierna dyfuzja przez biwarstwę lipidową 
 Siłą napędową zjawiska biernej dyfuzji jest gradient stężenia po obydwu stronach biwarstwy. 

Warunkiem jego wystąpienia jest możliwość pokonania dwóch granic faz: woda-błona i błona-woda 

oraz pokonania wewnątrzbłonowej warstwy lipidowej. Istotnym czynnikiem limitującym dyfuzje 

przez błony (naturalne i sztuczne) jest wielkość cząsteczki. Z mierzalną wydajnością dyfundują 

jedynie substancje małocząsteczkowe.  
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 Proste eksperymenty myślowe pozwalają przewidzieć jakie substancje mogą być najwydajniej 

transportowane na tej drodze. Substancje jonowe i silnie polarne będą miały trudności z pokonaniem 

bariery woda-błona. Z kolei substancje lipofilowe bardzo łatwo wnikną do błony i będą mogły się w 

niej poruszać, napotkają jednak duże trudności z pokonaniem bariery błona-woda i wyjściem z błony. 

Jedynie w przypadku substancje niejonowych o średniej polarności możemy się spodziewać względnie 

łatwego pokonania biwarstwy na drodze biernej dyfuzji. Jest bardzo charakterystyczne, że praktycznie 

wszystkie leki spełniają ten wymóg i są transportowane do wnętrza komórek na drodze dyfuzji. 

Zamieszczony obok wykres 

pokazuje wartości współczyn-

ników przepuszczalności przez 

biwarstwę dla kilku wybranych 

substancji. Widać wyraźnie, że 

najłatwiej dyfunduje przez 

biwarstwę woda. Już małe 

polarne związki organiczne takie jak mocznik czy glicerol dyfundują ok. 1000 razy trudniej. Jeszcze 

trudniej dyfundują silnie polarne substancje odżywcze takie jak aminokwasy i cukry. Na wykresie 

pokazano, jak ważny dla dyfuzji transbłonowej jest brak grup zjonizowanych. Indol, stanowiący 

łańcuch boczny tryptofanu, dyfunduje ponad 1000-krotnie szybciej niż aminokwas posiadający 

charakter jonu obojnaczego. Skrajnie trudno dyfundują silnie hydratowane proste jony nieorganiczne. 

Ich dyfuzja jest o ponad 9 rzędów słabsza niż dyfuzja wody i daje się w ogóle wykryć tylko dzięki 

zastosowaniu specjalnych technik, np. z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych. W typowych 

pomiarach biofizycznych można spokojnie założyć, że jony takie praktycznie nie dyfundują poprzez 

biwarstwę. 

 
Charakterystyczne czasy dyfuzji 

Substancja Przez biwarstwę Przez warstwę wody Stosunek 

woda 0,5 ms 10 ns 104

małe nieelektrolity 0,5 s 10 ns 107

glukoza 50 s 10 ns 109

jony 14 godz. 10 ns 1012

 
 Innym wskaźnikiem pozwalającym wyrobić sobie opinię o zdolności substancji do dyfuzji 

przez biwarstwę lipidową jest tzw. czas charakterystyczny dyfuzji (tabela powyżej). Wskaźnik ten 

pozwala porównać szybkość dyfuzji danej substancji w wodzie i poprzez biwarstwę. Widać, że nawet 

dyfuzja wody jest w biwarstwie o 4 rzędy wolniejsza niż w samej wodzie. W przypadku jonów 

nieorganicznych dyfuzja przez biwarstwę jest o 12 rzędów wielkości wolniejsza niż w wodzie. 
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2.1.2 Jonofory 

 Praktyczna nieprzepuszczalność sztucznych błon lipidowych dla jonów nieorganicznych, a z 

drugiej strony istotna rola transportu tych jonów praktycznie we wszystkich typach komórek 

spowodowała ogromne zainteresowanie możliwością wywołania transportu jonów poprzez dodatek 

małocząsteczkowych związków chemicznych. Związki o takich właściwościach nazywamy 

jonoforami. 

 
Przenośnikowe Kanałowe 

I [mA]

U [mV]

 

I [mA]

U [mV]

 

  
Walinomycyna 

 

Gramicydyna 

 
 
 Okazało się, że właściwości jonoforowe wykazuje wiele klas związków chemicznych 

poczynając od tak prostych, jak kwasy karboksylowe i fenole, a kończąc na antybiotykach i peptydach. 

Szczegółowe badania nad transport jonów przez sztuczne błony lipidowe wykazały, że istnieją dwa 

odmienne mechanizmy tego zjawiska. Różnice pomiędzy tymi mechanizmami są szczególnie 

wyraźnie widoczne na charakterystykach prądowo-napieciowych: wykresach zależności natężenia 

prądu płynącego przez błonę w funkcji przyłożonego do błony napięcia (rysunek powyżej). 

W przypadku jednego z tych mechanizmów, zwanego mechanizmem przenośnikowym, 

charakterystyki prądowo-napieciowe mają kształt sigmoidalny. Natężenie płynącego prądu zależy od 

przyłożonego napięcia jedynie w wąskim przedziale napięcia wokół wartości zerowej. Poza tym 

przedziałem prąd ma charakter prądu nasycenia. Natężenie prądu nasycenia zależy przy tym od 

stężenia jonoforu, a prawie nie zależy od stężenia jonów. 
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W przypadku kanałowego mechanizmu przewodzenia charakterystyka prądowo-napieciowa ma w 

całym dostępnym przedziale charakter liniowy. Nachylenie charakterystyki jest zależne zarówno od 

stężenia jonoforu jak i stężenia przepływających jonów. 

 Typowym jonoforem o mechanizmie nośnikowym jest walinomycyna - cykliczny depsipeptyd 

zbudowany z 4 aminokwasów i 4 hydroksykwasów. Bardzo charakterystyczna jest struktura 

przestrzenna tego związku. Tworzy on sztywny torus, którego powierzchnia zewnętrzna ma charakter 

silnie lipofilowy, a wewnątrz pustej przestrzeni torusa znajduje się 8 grup karbonylowych ułożonych w 

dwóch poziomach. Walinomycyna nawet w roztworach wodnych silnie kompleksuje kationy potasu. 

Kation lokuje się wewnątrz torusa i silnie oddziałuje z wolnymi parami atomów tlenu grup 

karbonylowych. Atomy te zastępują przy tym otoczkę hydratacyjną cząsteczek wody. 

Walinomycyna dodana do lipidów na etapie formowania błony lipidowej lub nawet do roztworu 

wodnego otaczającego gotową już błonę lokuje się we wnętrzu biwarstwy. Zdolna jest przy tym do 

wychwytywania jonów potasu z roztworu wodnego. Tak zakamuflowany jon potasu może pokonać 

biwarstwę na drodze biernej dyfuzji i oddysocjować od nośnika po drugiej stronie. Występowanie 

prądu nasycenia w charakterystyce prądowo-napieciowej jest przy tym związane z ograniczoną 

szybkością dyfuzji kompleksu jon-nośnik. W przypadku jonoforów o dużych zdolnościach 

kompleksujących, takich jak walinomycyna, natężenie prądu nasycenia zależy od liczby cząsteczek 

przenośnika, a nie od stężenia jonów. 

Duże zainteresowanie walinomycyną wynika również z faktu, że wykazuje ona bardzo dużą jono-

selektywność: jej powinowactwo do jonów potasu jest ok. 1000-krotnie większe niż do jonów sodu. 

Swego czasu był to pierwszy jonofor niebiałkowy o tak dużej selektywności. 

 Odpowiednikiem walinomycyny w grupie jonoforów kanałowych jest gramicydyna. Jest to 

antybiotyk będący niewielkim poliptydem. W konformacji natywnej gramicydyna przyjmuje formę 

helisy (ale nie α-helisy), której powierzchnia zewnętrzna jest silnie lipofilowa. Helisa gramicydyny ma 

na tyle dużą średnicę wewnętrzną, że może się w jej wnętrzu zmieścić jon alkaliczny. Wchodzenie 

kationu (ale nie anionu) do wnętrza helisy ułatwiają znajdujące się w jej wnętrzu atomy tlenu grup 

karbonylowych pełniące rolę zastępczej warstwy hydratacyjnej. Taki skompleksowany jon może 

przemieszczać się wzdłuż osi helisy zgodnie z gradientem stężenia lub zgodnie z kierunkiem 

przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Natężenie prądu jonowego zależy przy tym przede 

wszystkim od przyłożonego napięcia i stężenia jonów.  

Jest przy tym ciekawe, że aby uzyskać funkcjonalny kanał gramicydyna musi być dodana po obu 

stronach biwarstwy lub w trakcie jej formowania. Dodana po jednej stronie gotowej już błony nie 

ułatwia ruchu jonów. Wynika to z długości helisy: jest ona za krótka, aby przebić całą biwarstwę. 

Kanał powstaje dopiero gdy dwie cząsteczki gramicydyny, każda w innej połówce biwarstwy, spotkają 

się w układzie „ogon do ogona”. 
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Kanał gramicydynowy ułatwia transport kationów, ale jego zdolność do rozróżniania pomiędzy 

poszczególnymi kationami jest dużo mniejsza niż w przypadku walinomycyny. 

2.1.3 Prąd pojedynczego kanału 

 Badając charakterystyki prądowo-napięciowe jonoforów kanałowych przy skrajnie niskich 

stężeniach jonoforu zaobserwowano bardzo ciekawe zjawisko: skokowe zmiany płynącego prądu, przy 

czym zarówno częstotliwość skoków jak i ich wysokość była niezależna od przyłożonego napięcia. 

Rejestrowane skoki prądu są przy tym rzędu pikoampera (10-12 A). Rysunek poniżej pokazuje zmiany 

natężenia prądu płynącego przez biwarstwę w czasie. 

 
Nasuwała się prosta, ale obiecująca interpretacja tego zjawiska: obserwujemy prądy płynące przez 

pojedynczy kanał. Otwierało to bardzo ciekawe perspektywy badawcze: korzystając z 

makroskopowego układu pomiarowego, np. „czarnej” błony lipidowej, możemy badać zjawiska na 

poziomie molekularnym. Skrupulatne badania w wielu ośrodkach naukowych potwierdziły w pełni tą 

interpretację. 

2.1.4 Preparaty białek transbłonowych 
 Doświadczenie zdobyte podczas badań nad jonoforami otworzyło drogę do zbudowania 

kolejnego układu modelowego: naturalnych układów transportujących wbudowanych w sztuczne 

błony lipidowe. Aby zbudować taki model należało jednak najpierw opracować sposób pozyskania 

pojedynczego naturalnego układu transportującego z błony komórkowej. 

 Pierwszy problem polegał na tym, że naturalne układu 

transportujące błon komórkowych okazały się białkami transbłonowymi lub 

ich kompleksami. Należało więc opracować taki sposób rozbicia struktury 

błony, aby białka transbłonowe nie utraciły swej natywnej struktury. Po 

wielu niepowodzeniach ustalono, że najlepszy sposób polega na 

zastosowaniu roztworu odpowiedniego detergentu. Cząsteczki detergentu 

nie tylko rozbijają strukturę błony, ale również opłaszczają lipofilowe 

fragmenty białek zapobiegając ich denaturacji. Takie kompleksy 

białko-detergent można również bezpiecznie poddać rozdziałowi 

chromatograficznemu w celu uzyskania pojedynczych białek.  
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2.1.5 Rekonstrukcja pompy błonowej 

 Okazało się, że metodę detergentową można zastosować nie tylko do izolacji białek 

odpowiedzialnych za transport substancji zgodnie z gradientem stężeń, ale również do izolacji, 

oczyszczenia, a następnie rekonstrukcji białek zdolnych do transportu substancji wbrew gradientowi 

stężeń, czyli tzw. pomp błonowych. 

 
Aby zrekonstruować naturalny układ transportowy w sztucznej błonie lipidowej należy do roztworu 

oczyszczonego białka z detergentem dodać odpowiednich lipidów błonowych i całość poddać dializie. 

W miarę jak obniża się stężenie detergentu jego funkcje w opłaszczaniu białka przejmują lipidy 

błonowe. Dobierając odpowiednio warunki dializy można doprowadzić również do utworzenia 

lipidowych struktur supramolekularnych, np. pęcherzyków. Można też już po powstaniu pęcherzyków 

wytworzyć w poprzek ich błony gradient stężenia pożądanego jonu lub związku chemicznego i układ 

pomiarowy mamy gotowy. Jeżeli rekonstruujemy pompę błonową, to należy dostarczyć jeszcze 

odpowiednie źródło, np. ATP. 

2.1.6 Technika patch-clamp 

 Podczas rekonstrukcji białkowych systemów transportowych w sztucznych błonach lipidowych 

okazało się, że selektywność i wydajność wielu takich systemów zależy w istotny sposób od składu 

lipidowego otaczającej je biwarstwy lipidowej. Rozpoczęto więc poszukiwanie sposobu badania 

pojedynczego białka transportującego wraz z jego naturalnym otoczeniem. Poszukiwania te 

zaowocowały powstaniem techniki patch-clamp.  

Połączenie
niskoomowe

Połączenie
gigaomowe

Tryb 
jednokanałowy

Tryb 
komórkowy

Połączenie
niskoomowe

Połączenie
gigaomowe

Tryb 
jednokanałowy

Tryb 
komórkowy

 
W technice tej korzysta się z kapilary szklanej z umieszczoną wewnątrz elektrodą. Drugą elektrodę 

umieszcza się w badanym roztworze. Po zetknięciu kapilary z powierzchnią komórki otrzymuje się 

tzw. połączenie niskoomowe – prąd jonowy pomiędzy elektrodami przepływa po powierzchni błony 

komórkowej. Wytwarzając w kapilarze niewielkie podciśnienie można zassać fragment błony do 

końcówki kapilary. Takie złącze uniemożliwia już ruch jonów i opór układu sięga gigaomów. 
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Połączenie gigaomowe odznacza się na tyle dużą wytrzymałością mechaniczną, że poruszając 

delikatnie kapilarą można oderwać skrawek błony komórkowej od reszty komórki. Jeżeli w zassanym 

fragmencie błony znajdzie się białko transportujące, to otrzymujemy idealny układ pomiarowy do 

badania charakterystyki tego białka. 

Połączenie gigaomowe można również wykorzystać do pomiarów wypadkowego transportu przez całą 

błonę komórkową. Należy w tym celu gwałtownie zwiększyć podciśnienie w kapilarze. Zassany 

fragment błony zostanie przerwany i prąd pomiędzy elektrodami płynąć będzie przez całą 

powierzchnię błony komórkowej. 

2.2 Transport w komórce 
 Poznanie poszczególnych układów transportowych w układach modelowych pozwoliło 

zrozumieć znaczenie i mechanizm działania transportu w błonach komórkowych. Przede wszystkim 

okazało się, że transport ten odbywa się na trzech drogach, jako: 

• bierna dyfuzja, 

• transport ułatwiony, oraz 

• transport aktywny. 

2.2.1 Bierna dyfuzja 

 Znaczenie biernej dyfuzji w przypadku błon komórkowych jest bardzo ograniczone i dotyczy 

przede wszystkim ruchu wody i wynikającej z tego wrażliwości osmotycznej komórek. Bierna dyfuzja 

innych substancji ma raczej dla komórki znaczenie negatywne. Wynika to przede wszystkim z faktu, 

że ten rodzaj transportu nie podlega kontroli. Jednakże fakt występowania dyfuzji przez błonę 

komórkową ma duże znaczenie w medycynie: pozwala na wprowadzenie do wnętrza komórki leków. 

W trakcie ewolucji komórki wypracowały specjalne mechanizmy pozwalające na usuwanie z komórki 

substancji, które wniknęły do jej wnętrza korzystając z tej drogi transportu. 

2.2.2 Transport ułatwiony 

 Podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania 

komórki ma za to transport ułatwiony. Na tej drodze 

wnika do wnętrza komórki większość niezbędnych dla jej 

życia związków chemicznych. Również produkty 

przemiany materii opuszczają komórkę głównie dzięki 

transportowi ułatwionemu. Ten mechanizm transportu jest 

również kluczowy przy wymianie materii pomiędzy cytoplazmą komórki a znajdującymi się w jej 

wnętrzu organellami. 

 Podobnie jak w przypadku transportu ułatwionego w sztucznych błonach lipidowych 

wykazano, że transport ułatwiony w błonach komórkowych może odbywać się według dwóch 
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odmiennych mechanizmów: przenośnikowego i kanałowego. Przy czym w obu przypadkach rolę 

czynnika ułatwiającego transport odgrywa białko transbłonowe. 

 
 Siłą napędową w obydwu mechanizmach transportu ułatwionego jest występujący na błonie 

gradient chemiczny lub elektrochemiczny. Oba mechanizmy wykazują przy tym bardzo wysoką 

selektywność transportu i są podatne na mechanizmy regulacyjne. 

Przenośnik białkowy 

 Jednakże mechanizm działania przenośników białkowych jest zupełnie odmienny od 

mechanizmu działania przenośników małocząsteczkowych takich jak walinomycyna. Ze względu na 

wielkość cząsteczki białka i jej zakotwiczenie po obu stronach biwarstwy trudno sobie wyobrazić, aby 

dyfundowało ono swobodnie w poprzek błony. Również mechanizm flip-flop jest w przypadku białek 

niemożliwy. 

 Włożono wiele wysiłku w wyjaśnienie tego fenomenu. Pierwszych przesłanek pozwalających 

na zbudowanie wiarygodnego obrazu działania przenośnika białkowego dostarczyły wyniki badań nad 

przenośnikami poddanymi modyfikacjom chemicznym. Okazało się, że w wielu przypadkach 

niewielkie modyfikacje chemiczne, takie jak np. redukcja mostków dwusiarczkowych, prowadzą do 

przemiany białka przenośnikowego w niepoddające się regulacji białko kanałowe. Oznacza to, że 

przenośnik białkowy ma jednoczesny kontakt z obiema powierzchniami błony. Dalsze badania nad 

dynamiką białek przenośnikowych wykazały, że mogą one występować w dwóch stanach 

konformacyjnych. W jednym z nich wnętrze białka kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym, a w 

drugim z cytoplazmą komórki. Stwierdzono również, że w jednym ze stanów konformacyjnych we 

wnętrzu białka istnieją miejsca wiążące transportowaną substancję.  

 Łącząc wszystkie powyższe 

obserwacje zaproponowano mechanizm 

transportu ułatwionego zilustrowany na 

schemacie obok. W stanie A przenośnik 

otwarty jest do roztworu, który ma być 

źródłem transportowanej substancji (może to 

być np. otoczenie komórki). Umożliwia to 

cząsteczkom substancji transportowanej związanie się z miejscami wiązania wewnątrz cząsteczki 

białka. Związanie się cząsteczek transportowanej substancji z miejscami wiążącymi wyzwala zmianę 
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konformacyjną białka: przechodzi ono w stan B. W stanie tym kontakt ze środowiskiem zewnętrznym 

jest niemożliwy. Dostępne za to staje się wnętrze komórki. W stanie B zmianie ulega również 

konformacja miejsca wiążącego cząsteczkę transportowaną w taki sposób, że obniża się stała wiązania. 

W efekcie cząsteczka transportowana przechodzi do przestrzeni wewnątrzkomórkowej. 

Oddysocjowanie wszystkich (lub co najmniej większości) cząsteczek transportowanych jest sygnałem 

do kolejnej zmiany konformacyjnej: stan B przechodzi w stan A i proces się powtarza. 

 Wydajność transportowa przenośników białkowych jest w komórce precyzyjnie regulowana. 

Wydaje się, że mechanizm regulacji polega na modyfikacji chemicznej wybranych miejsc w 

cząsteczce białka. Pomimo zgromadzenia wielu szczegółowych danych doświadczalnych nie powstała 

jeszcze ogólna teoria regulacji białek przenośnikowych. 

Transport kanałowy - regulacja 

 Mechanizm działania błonowych kanałów białkowych jest stosunkowo prosty. Białka takie 

tworzą w błonie hydrofilowy kanał, przez który mniej lub bardziej swobodnie mogą dyfundować 

substancje o dostatecznie małej średnicy i odpowiednim ładunku elektrycznym. 

 
 Dużo ciekawszy jest problem selektywności i regulacji transportu przez kanały białkowe. Na 

rysunku powyżej pokazano 4 podstawowe mechanizmy regulacji (tzw. bramkowania) pracy kanału 

błonowego. 

Kanał bramkowany potencjałem błonowym 

 W większości komórek występuje różnica potencjału elektrycznego po obydwu stronach błony 

komórkowej. Zjawisko to nazywamy polaryzacją błony. W określonych warunkach potencjał ten 

może zaniknąć, depolaryzacja błony, lub zmienić się na przeciwny, repolaryzacja. Zmiana polaryzacji 

błony może wywołać taką zmianę konformacji białka kanałowego, że kanał przechodzi ze stanu 

zamkniętego w otwarty lub odwrotnie. 

Kanał bramkowany ligandem zewnątrzkomórkowym 

 Ten mechanizm regulacji jest powszechnie wykorzystywany do przekazywania do wnętrza 

komórki sygnałów pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Związanie cząsteczki sygnałowej z 

miejscem receptorowym kanału prowadzi do zmian konformacyjnych wywołujących jego otwarcie. 
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Charakterystyczne jest przy tym, że oddziaływanie cząsteczki sygnałowej z miejscem receptorowym 

jest odwracalne i ma charakter dynamiczny, równowagowy. Obniżenie stężenia powoduje 

oddysocjowanie cząsteczki sygnałowej i zamknięcie kanału. 

Kanał bramkowany ligandem wewnątrzkomórkowym 

 Ten rodzaj regulacji pozwala na uruchomienie transportu określonych substancji w odpowiedzi 

na sygnał pochodzący z wnętrza komórki. Komórka może w ten sposób dostosować ruch substancji do 

swego stanu wewnętrznego i aktualnie przebiegających procesów. 

Kanał bramkowany naprężeniami mechanicznymi 

 Ostatnio odkryto kanały błonowe regulowane naprężeniami mechanicznymi pojawiającymi się 

w błonie. Kanały takie współdziałają z układem znajdujących się bezpośrednio pod błoną komórkową 

włókien białkowych stanowiących element cytoszkieletu komórki. Wiele z tak regulowanych kanałów 

stanowi podstawowy element czujnikowy w receptorach dotyku oraz w receptorach informujących 

system nerwowy o położeniu i ruchu kończyn. Istnieją przesłanki, że również zmysł słuchu korzysta z 

tego typu kanałów. 

 Powyżej zasygnalizowaliśmy tylko najbardziej ogólne mechanizmy regulacji transportu 

kanałowego. Jednakże każdy konkretny kanał błonowy posiada wiele indywidualnych cech 

charakterystycznych. Poniżej omówimy kilka przykładów kanałów błonowych, o których funkcji i 

znaczeniu będzie jeszcze mowa w dalszej części wykładu. 

Kanał sodowy bramkowany acetylocholiną 

 Kanały tego typu występują powszechnie w centralnym układzie nerwowym odpowiadając za 

przekazywanie impulsów nerwowych w synapsach nerwów ruchowych. Synaptyczny receptor 

acetylocholinowy ma masę ok. 268 kD i jest pentamerem złożonym z 4 typów podjednostek o układzie 

α2βγδ. Każdy łańcuch α zawiera jedno miejsce wiążące acetylocholinę. Połowa łańcucha 

peptydowego każdej jednostki od strony N końca tworzy hydrofilową domenę zewnątrzkomórkową. 

Natomiast druga połowa zawiera 4 segmenty o charakterze wyraźnie lipofilowym przechodzące w 

poprzek biwarstwy. 
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 Pięć podjednostek receptora ustawionych jest regularnie wokół centralnej osi (rysunek 

powyżej). Receptor ma kształt cylindryczny o przeciętnej średnicy ok. 6,5 nm. Wszystkie podjednostki 

o podłużnym kształcie ustawione są prostopadle do powierzchni błony i przechodzą przez nią. 

Receptor wystaje około 6 nm po stronie zewnętrznej błony i ok. 2 nm po stronie wewnętrznej. Światło 

kanału przebiega wzdłuż osi symetrii receptora. Dwa miejsca wiązania acetylocholiny znajdują się 

przy zewnętrznym krańcu podjednostek α z dala od siebie i od światła kanału. 

Wejście kanału od strony zewnętrznej jest stosunkowo szerokie (ok. 2 nm). Na poziomie polarnych 

główek zewnętrznej warstwy fosfolipidów zwęża się gwałtownie do poniżej 1 nm i rozszerza 

ponownie do ok. 2 nm na poziomie główek fosfolipidów po stronie cytoplazmatycznej. Najwęższa 

transbłonowa część kanału utworzona jest z 5 α-helis, po jednej z każdej podjednostki. 

 Do otwarcia kanału niezbędne jest związanie z receptorem dwóch cząsteczek acetylocholiny. 

Szybkość wiązania acetylocholiny do miejsc receptorowych jest bardzo duża i zbliżona do wartości 

granicznej wyznaczanej przez szybkość dyfuzji. Dlatego też w warunkach fizjologicznych wiązanie 

acetylocholiny zachodzi w czasie krótszym niż 100 µs. Również przejście ze stanu zamkniętego w 

otwarty jest bardzo szybkie, ok. 30 µs. Przez otwarty kanał z łatwością przepływają jedno- i 

dwuwartościowe małe kationy, lecz nie aniony. Przyczyna tej selektywności kationowej jest 

specyficzny rozkład ładunków wewnątrz kanału. Po obydwu stronach najwęższej części kanału 

znajdują się ujemnie naładowane łańcuchy boczne aminokwasów. Aniony takie jak anion Cl- nie mogą 

wejść do tego wąskiego segmentu, gdyż są silnie odpychane przez znajdujące się na powierzchni 

kanału ładunki ujemne. Badania przepuszczalności szeregu kationów o różnych wielkościach sugerują, 

że najwęższa część kanału ma średnicę 0,65 nm. 

Kanał sodowy bramkowany potencjałem 

 Kanały tego typu występują we wszystkich komórkach nerwowych i ich prawidłowe 

funkcjonowanie jest niezbędne dla sprawnego przekazywania impulsów nerwowych. Jest to kanał 

bramkowany potencjałem błonowym. Przy normalnej 

wartości potencjału błonowego (tzw. potencjał 

spoczynkowy wynoszący ok. -60 mV) kanały sodowe są 

zamknięte. Jednakże, gdy na skutek depolaryzacji potencjał 

błonowy zbliża się do zera kanały sodowe coraz częściej się 

otwierają. Jaki jest mechanizm molekularny powodujący, że 

białko kanału jest wrażliwe na potencjał transbłonowy? 

Białko kanału sodowego jest pojedynczym łańcuchem 

polipeptydowym zawierającym 4 powtórzenia fragmentów o 

bardzo podobnej sekwencji. Profil hydrofobowy tych powtarzalnych fragmentów wskazuje, że każdy z 

nich zawiera 5 segmentów hydrofobowych oraz jeden segment, S4, o silnym ładunku dodatnim.  
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Wszystko wskazuje, że segmenty te są α-helisami przenikającymi 

błonę.

CytozolCytozol

Z rozważań 

termodynamicznych wynika, że stan kanału może być zależny od potencjału błonowego tylko wtedy, 

gdy przejściu od stanu zamkniętego Z do stanu otwartego O towarzyszy ruch ładunku w poprzek 

błony.  
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Z zależności tej wynika, że wykres zależności ln([O]/[Z]) od przył 

ożonego potencjału powinien mieć postać linii prostej o nachyleniu 

równym zF/RT, gdzie z jest liczbą ładunków przemieszczających się w 

poprzek błony podczas zmiany stanu konformacyjnego kanału. Z 

wielokrotnie powtarzanych doświadczeń wynika, że w przypadku 

kanału sodowego bramkowanego potencjałem otwarcie kanału wymaga 

przemieszczenia się 6 dodatnich ładunków elementarnych od strony cytozolowej do strony 

zewnętrznej błony. Istnieje szereg przesłanek, że ruch ładunków jest wynikiem ruchu śrubowego 

segmentów S4. Podobnie jak w przypadku kanału sodowego bramkowanego acetylocholiną ruch taki 

może skutkować udrożnieniem kanału. 
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Kanał sodowy ulega samorzutnej inaktywacji w ciągu ok. 1 ms 

niezależnie od potencjału błonowego. Przechodzi przy tym nie w 

stan zamknięty, lecz w trzeci stan zwany stanem nieaktywnym. 

Powrót do stanu zamkniętego wymaga ponownej polaryzacji błony. Wykazano, że zdolność do 

przechodzenia kanału sodowego w stan nieaktywny związana jest z obecnością pętli w domenie 

cytozolowej pomiędzy powtórzeniami III i IV (kolorowa elipsa na rysunku poniżej).  
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Kanał sodowy bramkowany potencjałem jest kanałem kationoselektywnym – przepuszcza jedynie 

kationy. Jest również kanałem kationospecyficznym – kationy sodu przepuszcza ok. 10 razy łatwiej 

niż kationy potasu, tabela poniżej. 

Jon Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ NH4
+ HONH3

+ H2NNH3
+ CH3NH3

+

Przepuszczalność 
względna 

0,93 1,00 0,09 < 0,01 < 0,01 0,16 0,94 0,59 < 0,01 

Z badań nad zależnością przepuszczalności jonów od ich średnicy wynika, że filtr selektywności tego 

kanału jest wąski. Przez kanał przechodzą tylko jony o średnicy mniejszej niż 0,5 nm. Jednakże filtr 

różnicuje nie tylko ze względu na wielkość jonu. Chociaż kationy hydroksyloaminy, hydrazyny i 

metyloaminy mają taką samą wielkość to jednak ich przepuszczalność przez kanał różni się o dwa 

rzędy wielkości. Na podstawie obserwowanej kationospecyficzności wysunięto wniosek, że przez 

kanał przechodzą kationy nieorganiczne wraz z cząsteczką wody lub kationy organiczne zdolne do 

tworzenia wiązania wodorowego. Uwodniony kation potasu jest za duży, a jon metyloamoniowy nie 

jest zdolny do tworzenia wiązania wodorowego. 

 
Stwierdzono ponadto, że przewodnictwo kanału dla danego jonu zależy od pH – spada ze spadkiem 

pH. Zależność przewodnictwa od pH ma przy tym kształt typowy dla krzywej miareczkowania słabego 

kwasu o pKa = 5,2. Wyciągnięto z tego wniosek, że istotnym składnikiem filtru selektywności tego 

kanału musi być co najmniej jedna zdysocjowana grupa karboksylowa. Hipoteza ta wyjaśnia zarówno 

zależność od pH jak i brak przepuszczalności kanału dla anionów. 

Z połączenia obydwu spostrzeżeń powstał model filtru selektywności 

pokazany na rysunku obok. W najwęższym miejscu filtru 

selektywności kanału sodowego bramkowanego potencjałem znajdują 

się naprzeciw siebie zdysocjowana grupa karboksylowa i akceptor 

wiązania wodorowego (prawdopodobnie atom tlenu wiązania 

peptydowego).  
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Kanał potasowy bramkowany potencjałem 

 Kanały tego typu występują we wszystkich komórkach nerwowych i ich prawidłowe 

funkcjonowanie jest niezbędne dla sprawnego przekazywania impulsów nerwowych. Jest to kanał 

bramkowany potencjałem błonowym. Przy normalnej wartości potencjału błonowego kanały potasowe 

są zamknięte. Jednakże, gdy na skutek depolaryzacji potencjał błonowy stanie się dodatni kanały 

potasowe otwierają się.  

Funkcjonalny kanał potasowy komórek nerwowych jest tetramerem złożonym z czterech 

bardzo podobnych białek o m.cz. ok. 70 kDa. Profil hydrofobowy każdego z tych białek jest bardzo 

podobny do powtarzalnych fragmentów białka tworzącego kanał sodowy. 

Kanał
potasowy

Kanał
sodowy

bramka

Kanał
potasowy

Kanał
potasowy

Kanał
sodowy

bramka
Kanał

sodowy
Kanał

sodowy

bramka

 
Białko kanału potasowego zawiera również 5 helis hydrofobowych i 1 silnie kationowy segment S4. 

Otrzymanie w stanie czystym białka kanału potasowego z komórek nerwowych jest dużo trudniejsze 

niż białka kanału sodowego. Na szczęście kanały potasowe występują również w komórkach 

bakteryjnych. Białko to jest łatwiejsze do izolacji a jego właściwości tworzonego kanału 

(przewodnictwo, selektywność, inhibitory) są bardzo podobne do właściwości neuronalnego kanału 

potasowego bramkowanego potencjałem. Podstawowa różnica polega na tym, że nie jest on wrażliwy 

na potencjał błonowy. 

Kanał
neuronalny

filtr
Kanał

bakteryjny
Kanał

neuronalny
Kanał

neuronalny

filtr
Kanał

bakteryjny

filtr
Kanał

bakteryjny
Kanał

bakteryjny  
Białko tworzące kanał potasowy w komórkach bakteryjnych zawiera tylko dwie helisy transbłonowe 

odpowiadające segmentom S5 i S6. Funkcjonalny kanał bakteryjny jest homotetramerem którego 

podjednostki ułożone są ukośnie na pobocznicy stożka. Poznano strukturę tego kanału dzięki 

zastosowaniu analizy rentgenostrukturalnej monokryształu. 

cytozolcytozol

 
Pętla i krótka helisa pomiędzy segmentami (ciemnoczerwone na prawym panelu rysunku powyżej) 

pełni rolę filtra selektywności.  
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Od strony wnętrza komórki kanał ma średnicę ok. 1 nm z niewielkim 

przewężeniem (do ok. 0,8 nm). Zarówno wnętrze kanału jak i jego 

ujście wypełnione jest wodą tak że jony potasu występują w pełnej 

otoczce hydratacyjnej: [K(H2O)6]+. Na 2/3 długości kanału występuje 

filtr selektywności i średnica kanału zwęża się do 0,3 nm. Przy tej 

średnicy kanału kation musi pozbyć się swojej otoczki hydratacyjnej. 

Jej funkcję przejmują atomy tlenu białka.  

We wszystkich przebadanych dotychczas kanałach potasowych sekwencja aminokwasów 

tworzących filtr selektywności jest identyczna: Thr-Val-Gly-Tyr-Gly. Pozbawione otoczki 

hydratacyjnej jony potasu tworzą kompleks z atomami tlenu wiązań peptydowych tej właśnie 

sekwencji. 

 
Jest charakterystyczne, że w filtrze selektywności występować mogą jednocześnie 2 jony potasu. 

Odpychanie elektrostatyczne pomiędzy nimi wypycha jeden z nich z filtru. To, który z jonów zostanie 

wypchnięty ma charakter statystyczny, jednak bardziej prawdopodobne jest przemieszczenie się jonu 

do przestrzeni w której stężenie identycznych jonów jest mniejsze. 

Kanały potasowe ok. 100 razy lepiej przepuszczają jony potasu niż sodu. Nie może to wynikać ze 

średnicy jony, gdyż kation sodowy jest mniejszy (d = 0,19 nm) niż kation potasowy (d = 0,266 nm). 

Aby zrozumieć podstawy selektywności kanałów potasowych należy wziąć pod uwagę jednoczesne 

występowanie dwóch procesów: 

1. dehydratacji jonu podczas której muszą zostać usunięte co najmniej 4 cząsteczki wody – 

wymaga to znacznego nakładu energii 

2. kompleksowania jonu przez atomy tlenu wiązań peptydowych – proces ten dostarcza pewnej 

ilości energii 
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Samorzutnie zachodzić mogą tylko zjawiska korzystne energetycznie, czyli takie w których 

sumarycznie dochodzi do wydzielenia energii. Rozważmy więc stronę energetyczną obydwu procesów 

na przykładzie jonów potasu i sodu. 
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(zielona strzałka) przeważa nad kos

ja jest odmienna. Jon sodu ma 

Wnętrze filtru selektywności ma geometrię wręcz idealnie 

odtwarzającą geometrie otoczki hydratacyjnej jonu potasu. Np. w 

otoczce hydratacyjnej odległość środka jonu od środka atomu 

tlenu wynosi 0,272 nm, a w kompleksie we wnętrzu kanału 

odległość jonu od atomów tlenu wynosi 0,273 nm. Atomy tlenu 

wiązań peptydowych mają korzystniejsze właściwości 

kompleksujące niż atomy tlenu cząsteczek wody, więc korzyść energetyczna z kompleksowania 

ztem energetycznym dehydratacji (czerwona strzałka). 

W przypadku jonów sodu sytuac

mniejszą średnicę i wytwarza wokół siebie pole elektryczne o 

większym natężeniu. Również odległość atomów tlenu cząsteczek 

wody tworzących otoczkę od środka jonu jest mniejsza i wynosi 

tylko 0,235 nm. W tych warunkach dehydratacja jonów sodu 

wymaga większego nakładu energii (301 kJ/mol) niż dehydratacja 

większego jonu potasu (230 kJ/mol). Ponadto korzyść energetyczna wynikająca z kompleksowania 

mniejszego jonu sodu jest mniejsza – geometria rozmieszczenia atomów tlenu w kompleksie jest 

przecież stałą. W efekcie kation sodu nie ulega dehydratacji a w formie hydratowanej nie mieści się w 

filtrze selektywności! 

 Kanał potasowy ulega również samorzutnej inaktywacji w ciągu milisekund po przejściu w 

stan otwarty. Nie przechodzi przy tym w stan zamknięty, lecz w stan nieaktywny. Wydaje się, że 

mechanizm inaktywacji jest analogiczny w kanałach sodowych i potasowych. Został on najbardziej 

szczegółowo poznany w przypadku bakteryjnych kanałów potasowych. 

Wykazano, że działanie enzymami proteolitycznymi na cytozolową powierzchnię błony zawierającej 

kanały potasowe usuwa ich zdolność do przechodzenia w stan nieaktywny. Znaleziono mutacje białka 

kanałowego z ubytkiem 42 aminokwasów w pobliżu N-końca, które również nie były w stanie 

przechodzić w stan nieaktywny. Co najciekawsze zdolność do inaktywacji powracała po dodaniu 

syntetycznego polipeptydu o sekwencji odpowiadającej pierwszym 20 resztom natywnego białka 

kanałowego. Na podstawie tych i innych jeszcze doświadczeń zaproponowano model procesu 

inaktywacji zwany modelem „kuli na łańcuchu”. Model ten zakłada, że pierwsze 20 reszt białka 

kanałowego tworzy dodatnio naładowaną domenę cytoplazmatyczną (kula) połączoną z resztą białka 

poprzez giętki segment (łańcuch). Gdy kanał jest zamknięty kula przemieszcza się w miarę swobodnie 

w cytoplazmie. Po przebiegunowaniu błony i otwarciu kanału kula odnajduje dzięki 
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dalekozasięgowym oddziaływaniom elektrostatycznym niedostępne w stanie zamkniętym miejsce 

wiążące w świetle kanału i przywiera do niego (ulega okluzji). Czas otwarcia kanału determinowany 

jest więc przez szybkość okluzji. Wykazano, że skrócenie łańcucha przyspiesza inaktywację, ponieważ 

wtedy kula szybciej odnajduje swoje miejsce docelowe. Z kolei wydłużenie łańcucha opóźnia 

inaktywację. Tak więc czas otwarcia kanału potasowego zależny jest od długości i elastyczności 

segmentu łączącego (łańcucha). 

 
 

2.2.3 Transport aktywny 

 Białka odpowiedzialne za transport ułatwiony, a zwłaszcza kanały białkowe, umożliwiają w 

zasadzie przepływ substancji w obie strony. Kierunek przepływu określony jest przez gradient stężenia 

(substancje obojętne) lub gradient elektrochemiczny (jony). Jak jednak dochodzi do wytworzenia i 

utrzymywania się przez długi czas gradientu na błonie? Przecież transport ułatwiony powinien w 

końcu doprowadzić do wyrównania się stężeń. Nie da się również za pomocą mechanizmów transportu 

ułatwionego wyjaśnić jak dochodzi do nagromadzenia się w komórce pewnych substancji w stężeniu o 

wiele większym niż w środowisku zewnętrznym. 

 Wyjaśnienie wspomnianych powyżej zjawisk wymaga przyjęcia założenia, że w błonie 

komórkowej istnieją systemy zdolne do transportu substancji wbrew gradientowi stężenia lub 

gradientowi elektrochemicznemu. Systemy takie noszą nazwę systemów transportu aktywnego lub 

pomp błonowych. Ruch substancji wbrew gradientowi wymaga bowiem nakładu energii. 

Obecnie znamy 3 źródła energii wykorzystywane w 

transporcie aktywnym. Źródłem energii dla transportu 

aktywnego jednej substancji może być przepływ innej 

substancji zgodnie z dużym gradientem stężenia. 

Mówimy wtedy o transporcie sprzężonym. Siłą 

napędową transportu aktywnego może być również ene

hydrolizy wiązań wysokoenergetycznych. Takim uniwersalnym paliwem dla pomp błonowych jest 

hydroliza ATP. Wreszcie w procesie fotosyntezy źródłem energii dla pompy błonowej są kwanty 

światła. 

rgia chemiczna wydzielająca się w trakcie 
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Transport sprzężony 

 Mechanizm molekularny transportu sprzężonego podobny 

jest do mechanizmu przenośnikowego w transporcie ułatwionym. 

Różnica polega jednak na tym, że białko przenośnikowe posiada 

miejsca wiążące dwie substancje. W zależności od kierunku 

transportu substancji transportowanej w stosunku do kierunku 

przepływu substancji towarzyszącej rozróżniamy symport, gdy obie substancje przepływają w tym 

samym kierunku, oraz antyport, gdy kierunki przepływu są przeciwne. 

 Mechanizm transportu sprzężonego prześledzimy teraz na przykładzie symportu glukozy 

napędzanego gradientem jonów sodu. W typowych komórkach silny gradient elektrochemiczny 

skierowany jest od otoczenia komórki do jej wnętrza. Z kolei gradient stężenia glukozy jest odwrotny. 

Jednakże komórki potrafią wykorzystać ruch jonów sodu zgodny z gradientem elektrochemicznym do 

transportu glukozy wbrew gradientowi stężeń. 

 
W stanie A białko przenośnikowe otwarte jest do środowiska zewnętrznego. Wewnątrz białka znajdują 

się miejsca wiążące glukozę i jony sodu. Gdy miejsca wiążące glukozę zostaną obsadzone dochodzi do 

zmiany stanu konformacyjnego przenośnika. W nowym stanie konformacyjnym B białka otwiera się 

do wnętrza komórki, a miejsca wiążące tracą zdolność do wiązania sodu i glukozy. Po uwolnieniu 

transportowanych substancji białko powraca do stanu A i cykl może się powtórzyć. 

 Ciekawy przykład wykorzystania transportu 

sprzężonego do przenoszenia glukozy nie tylko przez 

błonę komórkową, ale przez warstwę komórek napotkać 

można w ścianie jelita. W błonie komórek 

wyścielających jelito znajdują się białka zdolne do 

symportu glukoza - jony sodu. Przenośniki te 

zlokalizowane są w tej części błony komórkowej, która 

tworzy kosmki jelitowe. Dzięki ich działaniu glukoza 

przepływa do wnętrza komórek ściany jelita wbrew 

gradientowi stężeń. Jednak stężenie glukozy we wnętrzu 
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komórki nie rośnie. Dzieje się tak, ponieważ w tej części błony komórkowej, która styka się z 

naczyniami krwionośnymi lub limfatycznymi znajdują się przenośniki błonowe zdolne do ułatwionego 

transportu glukozy zgodnie z gradientem jej stężenia. W efekcie, glukoza niejako przepływa przez 

komórki wyścielające jelito. Przepływ odbywa się z przestrzeni o niskim stężeniu glukozy (światło 

jelita), poprzez przestrzeń o dużym stężeniu glukozy (wnętrze komórki nabłonkowej), do przestrzeni o 

niskim stężeniu (płyn zewnątrzkomórkowy). Cały ten skomplikowany przepływ możliwy jest dzięki 

przepływowi jonów sodu zgodnie z gradientem elektrochemicznym. 

Pompy błonowe 

 Co jednak dzieje się z jonami sodu, które napływają nieprzerwanym strumieniem do wnętrza 

komórek nabłonka? Aby komórki te mogły pracować nieprzerwanie jony sodu muszą być z nich 

usuwane. Funkcję tą spełniają pompy sodowo-potasowe napędzane energią hydrolizy ATP. 

Prześledźmy działanie takiej pompy bardziej szczegółowo. Działanie pompy ma charakter procesu 

cyklicznego, można go więc je analizować od dowolnego punktu. My rozpoczniemy od stanu [1] w 

którym przestrzeń wewnętrzna białka przenoszącego kontaktuje się z cytozolem. 

 
W przestrzeni tej znajduje się miejsce zdolne do wiązania jonów sodu. Gdy miejsce to zostanie 

obsadzone dochodzi do niewielkiej zmiany konformacyjnej odsłaniającej miejsce fosforylacji. Miejsce 

to znajduje się na powierzchni pompy od strony cytozolu. Odsłonięte miejsce fosforylacji zostaje teraz 

ufosforylowane dzięki przeniesieniu grupy fosforanowej z ATP - wykorzystana została energia 

chemiczna [2]. Fosforylacja białka wywołuje powstanie naprężenia konformacyjnego, które relaksuje 

się doprowadzając do kompleksowej zmiany konformacji [3]. W tym stanie konformacyjnym wnętrze 

białka przenośnikowego jest połączone ze środowiskiem zewnętrznym. Zanika też powinowactwo do 

jonu sodu, który na drodze dyfuzji opuszcza wnętrze białka. Jednocześnie w innym miejscu tworzy się 

miejsce wiążące jon potasu. Obsadzenie tego miejsca jonem potasu prowadzi do niewielkiej, ale 

istotnej zmiany konformacyjnej [4]. W jej wyniku uruchomione zostaje centrum katalityczne, które 

 27



Część I: Błony biologiczne 

hydrolizuje wiązanie fosfoestrowe i uwalnia cząsteczkę fosforanu nieorganicznego. Białko 

pozbawione grupy fosforanowej znajduje się z naprężonym stanie konformacyjnym [5]. Relaksacja 

tego naprężenia prowadzi do globalnej zmiany konformacyjnej [6]. W wyniku tej zmiany wnętrze 

białka otwiera się po stronie cytozolowej, zanika miejsce wiążące jon potasu i odtwarza się miejsce 

wiążące jon sodu. Oddyfundowanie jonu potasowego kończy cykl pracy pompy [1]. 

 Należy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych cech tego mechanizmu. Przede wszystkim 

zachowanie się białka przenośnikowego nosi cechy mechaniczne: proces transportu związany jest ze 

zmianami geometrii białka. W dwóch przypadkach, po związaniu jonów sodu i potasu w ich miejscach 

wiążących, są to zmiany niewielkie, lokalne. To jeszcze mieści się w typowym zachowaniu 

biopolimeru. Jednakże w dwóch przypadkach, [2]→[3] oraz [5]→[6], zmiany dotyczą praktycznie 

całej makrocząsteczki. Istnieją przy tym bardzo silne przesłanki, że tym globalnym zmianom 

konformacyjnym wcale nie towarzyszą duże zmiany konformacyjne w obrębie poszczególnych 

domen. To raczej domeny jako całość przemieszczają się względem siebie. I ten właśnie rodzaj zmian 

konformacyjnych nadaje całemu procesowi charakter mechaniczny: domeny białka zachowują się jak 

sztywne części jakiegoś precyzyjnego mechanizmu. Co jednak wywołuje ruch tych części? Szukając 

odpowiedzi na to pytanie natrafiamy na drugą cechą charakterystyczną pracy pompy. Jest nią 

przemiana energii wiązań chemicznych w mechaniczną energię naprężeń. To właśnie energia 

zgromadzona w tych naprężeniach wywołuje ruch poszczególnych domen. Jest przy tym bardzo 

znamienne, że sam proces uwalniania energii chemicznej oddzielony jest w czasie od procesu 

wykonania pracy. Jak zobaczymy później, na przykładzie innych białek, jest to typowa cecha żywych 

„maszyn białkowych”. 

Pompy utrzymują homeostazę w komórce 

 Gdy spojrzymy na procesy transportu w skali całej komórki (rysunek poniżej) to łatwo 

stwierdzimy, że główna rola pomp błonowych polega na utrzymaniu w stanie stacjonarnym 

podstawowych gradientów elektrochemicznych. W przypadku komórek zwierzęcych będzie to 

gradient jonów sodu, a w komórkach roślinnych i bakteryjnych gradient protonów.  
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Istnienie tych gradientów jest dla funkcjonowania komórek sprawą kluczową, gdyż dostarczają one 

siły napędowej do transportu sprzężonego wielu życiowo ważnych substancji takich jak cukry czy 

aminokwasy. 

Istnienie stałych w czasie gradientów transbłonowych pewnych substancji lub jonów jest również 

niezbędne dla funkcjonowania wielu organelli komórkowych, np. mitochondriów, chloroplastów, 

lizosomów, wodniczek itd. Na tym poziomie organizacji komórki za stabilność gradientu również 

odpowiadają odpowiednie pompy błonowe. 

3.  PR Z E W O D Z E N I E  IM P U L S Ó W  NE R W O W Y C H 
 Przykładem wykorzystania przez Naturę możliwości jakie stwarzają mechanizmy transportu 

przez błonę komórkową jest funkcjonowanie układu nerwowego. Aby zrozumieć mechanizm 

przetwarzania i przekazywania informacji w tym układzie musimy najpierw zapoznać się ze 

specyficzną budową komórki nerwowej. 

3.1 Budowa komórki nerwowej 
 Komórka nerwowa należy do najbardziej wyspecjalizowanych komórek organizmu 

zwierzęcego. Typowe organelle komórkowe, zapewniające komórce nerwowej zarówno możliwość 

przeżycia jak i spełniania jej specyficznych funkcji, znajdują się w tzw. ciele komórki (perykarionie). 

 
Poza perykarionem komórka nerwowa posiada wiele krótkich wypustek otaczających perykarion 

(dendryty) oraz jedną długą wypustkę (akson) zakończoną drzewiastym zakończeniem. Informacja 

dociera do komórki poprzez dendryty kontaktujące się z innymi komórkami nerwowymi, a opuszcza ją 

poprzez akson. 

 W obrębie pojedynczej komórki informacja przepływa w formie zmian potencjału błonowego. 

Jednakże w miejscu styku dwóch komórek nerwowych zostaje ona przekształcona w postać 

chemiczną: obecność małej cząsteczki organicznej, tzw. neuroprzekaźnika, wydzielanej przez jedną 

komórkę i rozpoznawanej przez sąsiednią. Miejsce w którym dochodzi do przekazania sygnału z 

jednej komórki do drugiej nosi nazwę synapsy. 
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3.1.1 Synapsa 

 Miejsce styku dwóch komórek nerwowych, w którym 

informacja przepływa z jednej komórki do drugiej ma bardzo 

charakterystyczną budowę. Wyróżniamy w nim 3 obszary: 
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• błonę presynaptyczną od strony komórki przekazującej 

sygnał, 

• szczelinę synaptyczną rozdzielającą obie komórki, oraz 

• błonę postsynaptyczną na powierzchni komórki odbierającej 

sygnał. 

Błona presynaptyczna tworzy gruszkowatą wypustkę na końcu 

rozgałęzionego zakończenia aksonu. W zgrubieniu tym znajduje się wiele pęcherzyków lipidowych, 

tzw. pęcherzyków synaptycznych, z których każdy zawiera ok. 104 cząsteczek neuroprzekaźnika, np. 

acetylocholiny. Na powierzchni bocznej zgrubienia znajdują się kanały wapniowe bramkowane 

potencjałem. Gdy do presynaptycznego zakończenia nerwu dociera impuls nerwowy w postaci fali 

depolaryzacji błony kanały te otwierają się umożliwiając napływ jonów wapniowych do wnętrza 

komórki. Lokalny wzrost stężenia jonów wapniowych powoduje połączenie się błony pęcherzyka 

synaptycznego z błoną presynaptyczną i uwolnienie neuroprzekaźnika do szczeliny synaptycznej z ok. 

300 pęcherzyków. Podnosi to stężenie przekaźnika w szczelinie synaptycznej z 10 nm do 500 µM w 

czasie krótszym niż 1 ms. 

 
 
Neuroprzekaźnik szybko dyfunduje przez wąską szczelinę synaptyczną, grubość ok. 50 nm, i wiąże się 

z receptorem znajdującym się na białku kanału jonowego wbudowanego w błonę postsynaptyczną. 

Jest to kanał jonowy bramkowany neuroprzekaźnikiem. Po związaniu neuroprzekaźnika kanał ulega 

otwarciu umożliwiając ruch odpowiednich jonów do wnętrza komórki. Wewnątrzkomórkowe zmiany 

stężenia jonów powodują lokalna zmianę polaryzacji błony. 
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 Stwierdzona, że istnieje wiele rodzajów synaps. Przede wszystkim synapsy mogą się różnić 

rodzajem neuroprzekaźnika. Poza wspomnianą powyżej acetylocholiną rolę przekaźnika w 

odpowiednich synapsach pełnią dopamina, serotonina, kwas γ-aminomasłowy (GABA) i szereg innych 

związków małocząsteczkowych. 

 
 Synapsy mogą się również różnić wpływem jaki wywierają na potencjał błony 

postsynaptycznej. W przypadku większości synaps związanie przekaźnika otwiera kanał selektywny w 

stosunku do kationów. Tak dzieje się np. w synapsach acetylocholinowych. Ze względu na duży 

gradient jonów sodu i kierunek polaryzacji błony otwarcie kanału kationoselektywnego wywołuje 

przede wszystkim napływ jonów sodu do wnętrza komórki wywołując lokalnie silną depolaryzację 

błony i pobudzając komórkę do wysłania własnego impulsu. Synapsy tego typu nazywamy synapsami 

pobudzającymi. 

Znane są również synapsy, które w odpowiedzi na wzrost stężenia neuroprzekaźnika indukują w 

błonie postsynaptycznej ruch anionów, głównie chlorków. Napływ jonów chlorkowych do wnętrza 

komórki pogłębia polaryzacje błony (tzw. hiperpolaryzacja) i zmniejsza prawdopodobieństwo 

wysłania przez nią impulsu. Synapsy takie noszą nazwę synaps hamujących. 

 Wiązanie przekaźnika z miejscem receptorowym kanału w błonie postsynaptycznej ma 

charakter równowagowy. W warunkach fizjologicznych kanał pozostaje otwarty tylko przez ok. 1 ms, 
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ponieważ przekaźnik w szczelinie synaptycznej ulega szybkim przemianom enzymatycznym. W 

przypadku najlepiej poznanej synapsy acetylocholinowej dochodzi do enzymatycznej hydrolizy 

przekaźnika na cholinę i anion octanowy. Za przemianę tą odpowiedzialny jest enzym esteraza 

acetylocholinowa zakotwiczony w błonie postsynaptycznej przez związaną kowalencyjnie grupę 

glikolipidową. Enzym ten ma bardzo dużą liczbę obrotów (25 000 na sekundę), co pozwala na bardzo 

sprawne usunięcie przekaźnika ze szczeliny synaptycznej. Spadek stężenia wolnej acetylocholiny 

prowadzi z kolei do oddysocjowania cząsteczek przekaźnika od miejsc receptorowych kanału i jego 

zamknięcie. 

 
Pompa 
sodowo-po

K+ 

 

Nie jest to jeszcz

postsynaptyczna je

sodu. Powrót do sta

Dokonuje tego wbu

3.1.2 Neuron przetw

 Wszystkie 

komórki. Tutaj nas

gdy jej stan pobudz

pobudzający jak i h

neuronu. Dzięki te

dochodzi do skomp

komórek nerwowyc

występują w najp

reagować na zmian

 

Na+
 
Acetylocholinoesteraza

tasowa 

e równoznaczne z powrotem synapsy do stanu początkowego, gdyż błona 

st ciągle zdepolaryzowana na skutek obecności pod błoną dużego stężenia jonów 

nu wyjściowego (spoczynkowego) wymaga więc usunięcia z komórki jonów sodu. 

dowana w błonę postsynaptyczną ATP-zależna pompa sodowo-potasowa. 

arza dochodzące do niego sygnały 

sygnały docierające do neuronu poprzez synapsy trafiają ostatecznie do ciała 

tępuje przetwarzanie informacji. Komórka wyśle aksonem swój impuls nerwowy, 

enia przekroczy pewna wartość progową. Synapsy mogą mieć zarówno charakter 

amujący, a ponadto każda z nich ma swoistą wagę, z jaką wpływa na ogólny stan 

mu ciało neuronu spełnia rolę swoistego biologicznego komputera, w którym 

likowanego przetwarzania informacji pochodzącej jednocześnie od wielu innych 

h. Wyjaśnia to, dlaczego nawet bardzo proste układy komórek nerwowych jakie 

rostszych organizmach wielokomórkowych potrafią w bardzo celowy sposób 

y zachodzące w organizmie i jego środowisku zewnętrznym. 
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Impuls 

nerwowy 

Hamowanie 

Pobudzenie 

 
 Gdy sumaryczne pobudzenie ciała komórki przekroczy wartość progową u nasady aksonu 

pojawia się lokalna depolaryzacja, a nawet przebiegunowanie błony komórkowej. Depolaryzacja ta 

zaczyna następnie przemieszczać się wzdłuż aksonu w postaci tzw. impulsu nerwowego. 

3.2 Propagacja impulsu nerwowego w aksonie 
 Gdy umieścimy cienkie elektrody w pewnych odstępach wzdłuż aksonu i pobudzimy komórkę 

dostatecznie silnie, aby wysłała pojedynczy impuls, to zmiany potencjałów tych elektrod w czasie 

będą miały bardzo charakterystyczna formę. 

 
Wzdłuż aksonu przemieszczać się będzie od ciała komórki fala zmian potencjału. Zmiana będzie 

początkowo gwałtowna, a to osiągnięciu maksimum zaobserwujemy wolniejszy powrót do stanu 

początkowego. 

Pobudzenie

Propagacja  
 

 Jednakże, gdy pobudzimy sztucznie wyizolowany fragment aksonu obraz będzie odmienny: 

fala zmian potencjału przebiegać będzie w obu kierunkach od miejsca pobudzenia. 
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3.2.1 Potencjał czynnościowy 

 We wnętrzu neuronu, podobnie jak większości innych komórek, stężenie jonów potasu jest 

duże, a sodu małe. W płynie zewnątrzkomórkowym proporcje stężeń tych jonów są odwrotne. Te 

gradienty jonowe są podtrzymywane dzięki ciągłej pracy ATP-zależnych pomp jonowych. W stanie 

spoczynkowym błona komórkowa jest bardzo słabo przepuszczalna dla obu jonów, jednak lepiej dla 

jonów potasu. W stanie spoczynku potencjał błonowy wynosi ok. -60 mV. Jest to wartość bliska 

potencjałowi równowagowemu jonów potasu (-75 mV), który występowałby w przypadku błony 

przepuszczalnej tylko dla jonów potasu. 

 Początkowo przyjmowano, że fala zmian potencjału wiąże się z depolaryzacją błony na skutek 

otwarcia kanałów jonowych. Szczegółowe badania zmian potencjału błony aksonu ujawniły jednak 

ciekawe szczegóły. W trakcie przechodzenia impulsu nerwowego dochodzi nie tylko do depolaryzacji 

błony, ale nawet do jej przebiegunowania. W czasie ok. 1 ms potencjał wzrasta do ok. +30 mV. Tego 

nie da się już wyjaśnić prostym rozładowaniem potencjału. 

 
Dzięki zastosowaniu miniaturowych elektrod jonoselektywnych stwierdzono, że mamy do czynienia z 

dwoma rodzajami prądów jonowych. Najpierw pojawia się ruch jonów sodu do wnętrza komórki. 

Lokalny wzrost stężenia jonów sodu prowadzi początkowo do depolaryzacji, a następnie do 

przebiegunowania błony. Jednakże wraz z przebiegunowaniem pojawia się ruch jonów potasu z 

wnętrza komórki do jej otoczenia. Zatrzymuje to dalszy wzrost potencjału. W tym czasie gwałtownie 

zanika prąd jonów sodu. Ciągły wypływ jonów potasu przywraca ujemny potencjał błony prowadząc 

nawet do hiperpolaryzacji: potencjał błonowy osiąga wartość ok. -80 mV. Ostatecznie w ciągu 

następnych kilku ms przywrócony zostaje potencjał spoczynkowy. 

 Przebieg zjawiska wskazuje na istnienie, co najmniej dwóch kanałów jonowych: szybko lecz 

krótko działającego kanału sodowego i wolniejszego kanału potasowego, obu bramkowanych 

potencjałem. Budowę i funkcje tych kanałów omówiliśmy już wcześniej. 
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3.2.2 Propagacja potencjału czynnościowego 

 Pojawia się teraz pytanie, co powoduje przejście kanału sodowego ze stanu zamkniętego w stan 

otwarty. Wiemy, że potrzebny jest do tego niewielki spadek polaryzacji błony: od -60 mV (stan 

spoczynkowy) do -40 mV (wartość progowa). Co jednak wywołuje tą zmianę? 

 Odpowiedź uzyskano w trakcie badań na wyizolowanych fragmentach aksonu. Okazało się, że 

sztuczne pobudzenie aksonu wywołuje już samo zbliżenie do powierzchni aksonu elektrody o 

dodatnim potencjale. Efekt pola elektrycznego tej elektrody (indukcja elektrostatyczna) jest 

wystarczający, aby lokalnie przekroczona została wartość progowa i kanały sodowe przeszły w stan 

otwarty. Otwarcie kanałów powoduje dalszą depolaryzację i przebiegunowanie błony. 

Przebiegunowany fragment błony wywołuje w swoim sąsiedztwie przekroczenie wartości progowej i 

otwierają się kolejne kanały sodowe. Proces powtarza się na kolejnym fragmencie aksonu i wzdłuż 

aksonu przebiega fala depolaryzacji i przebiegunowania: impuls nerwowy. W warunkach 

fizjologicznych impuls zostaje zapoczątkowany we fragmencie błony komórkowej ciała neuronu 

znajdującej się u podstawy aksonu. 

 
Stan otwarty jest krótkotrwały i już po ok. 1 ms, nawet przy ciągłej depolaryzacji błony, przechodzi 

spontanicznie w stan nieaktywny. Kanał w tym stanie nie może być otwarty bez uprzedniej polaryzacji 

błony. Za inaktywację kanału sodowego odpowiedzialna jest pętla domeny cytozolowej znajdująca się 

pomiędzy powtórzeniem III i IV. Tak więc kanał sodowy w czasie przejścia impulsu nerwowego ulega 

cyklowi jednokierunkowych przemian. Kanał otwiera się tylko raz w czasie jednego impulsu. 

Występowanie okresu nieaktywnego zapewnia przy tym rozprzestrzenianie się impulsu tylko w 

jednym kierunku. Przejście ze stanu otwartego w nieaktywny pełni również funkcję wyłącznika 
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czasowego określającego czas trwania prądu jonów sodu. Akson komórki nerwowej może 

przekazywać setki impulsów nerwowych na sekundę tylko dlatego, że kanał sodowy pozostaje w 

stanie otwartym tylko ok. 1 ms. 
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