
Neurotransmitery, klasyfikacja, 
synteza, dezaktywacja, wychwyt



neurotransmitery

Thomas Elliot (XIX/XX) zaobserwował skurcz 

nieunerwionych mięśni gładkich pod wpływem 

epinefryny.

Otto Loewi lata 20-te XX w. – dowody na chemiczną 

neurotransmisję i na rolę w niej acetylocholiny (Ach) 

na podstawie eksperymentów z sercem żaby



• Otto Lewi 1926 eksperyment na sercu żaby : odkrycie „vagus 

substance” (którą później okazała się acetylocholina) 



Neurotransmitery:

Sposób omawiania według schematu:

– Synteza i metabolizm neurotransmitera

– Mechanizmy uwalniania neurotransmitera

– Receptory neurotransmiterów 

– budowa, działanie

– Przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe
• Wtórne przekaźniki



Humoralna

Parakrynna

Autokrynna

Efatyczna 

(poprzez przestrzeń-

pozakomórkową)

Synaptyczna: 

elektryczna (prądy 

jonowe bezpośrednio 

poprzez gap junction)

Synaptyczna: 

chemiczna

Najważniesza 
jest sygnalizacja 
chemiczna

Rodzaje sygnalizacji międzykomórkowej 



Neurotransmiter („klasyczne” kryteria)

1. Substancja musi być syntetyzowana (obecna) w neuronie

2. Substancja musi być izolowana i identyfikowalna chemiczne lub 
farmakologicznie 

3. Musi być obecna w zakończeniach synaptycznych i uwalniana po 
stymulacji (depolaryzacji) a następnie musi wywoływać reakcję 
komórki efektorowej.

4. Musi wywoływać te same zmiany w komórce postsynaptycznej jak 
stymulacja neuronu presynaptycznego

5. Powinien istnieć swoisty receptor w komórce postsynaptycznej, 
(powinno także być możliwe dawkozależne blokowanie przez 
kompetytywnego antagonistę). 

6. Blokowanie syntezy neurotransmitera powinno blokować efekty 
stymulacji presynaptycznej

7. Powinien być mechanizm aktywnego usuwania uwolnionego 
neurotransmitera (rozkład/transport)

8. Uwalnianie neurotransmitera niemal zawsze łączy się z napływem 
Ca++ do zakończenia (niektórzy formułują Ca-zależne uwalnianie jako 
jednoznacznie konieczne kryterium)



Składowe procesu neurotransmisji

1. Synteza neurotransmitera 

2. Magazynowanie n-t w zakończniach presynaptycznych

(„klasyczne” n-t gromadzą się w mniejszych pęcherzykach -

50nm, peptydowe w większych –100 z gęstym rdzeniem). 

Ponieważ w większości synteza n-t jest w cytozolu istnieje 

aktywny mechanizm „ładowania” pęcherzyków („vesicular 

transporter protein”) 

3. Uwalnianie n-t do szczeliny synaptycznej

zwykle z udziałem wapnia, może być „konstytutywne” (bez 

stymulacji np. czynniki wzrostu)  lub stymulowane

4. Wiązanie i rozpoznawanie n-t przez receptor komórki 

docelowej        (receptory jonotropowe i metabotropowe), 

receptory mogą być na tym samym neuronie (tzw. 

autoreceptory – mech.regulacyjne)                           

5. Aktywne zakończenie działania n-t (dla klasycznych n-t) 

enzymatyczna degradacja i/lub wychwyt

(jest też „pasywne” dyfuzyjne zakończenie działania n-t)



• Enzymy, receptory, białka transporterowe 

biorące udział w syntezie i eliminacji 

neurotransmiterów to najważniejsze 

punkty „uchwytu” leków (a także toksyn i 

narkotyków) stosowanych w neurologii, 

psychiatrii i innych dziedzinach medycyny.



Neurotransmitery drobnomolekularne:

„jasne pęcherzyki” 40-60 nm, ( katecholaminy oraz serotonina i histamina mają 

pęcherzyki dense-core)

synteza w strefie synaps, 

enzymy syntetyzujące transportowane poprzez slow axonal transport (0.5 – 5 

mm/doba)

Neurotransmitery peptydowe (neuropeptydy):

„Ciemnordzeniowe” pęcherzyki 90-250 nm

synteza w ciele neuronu (ew. modyfikacja prekursorów w strefie synaps)

transport do synaps poprzez „fast axonal transport” (400mm/doba) 

(kinezyna – motoryczne białko zużywające ATP)



Wybrane „klasyczne” neurotransmitery

TYP Budowa prekursor

Acetylocholina Ester cholina

Glutaminian α Aminokwas α-Ketoglutaran 

(glutamina)

GABA Kwas γ-Aminomasłowy

Glicyna

γ Aminokwas

α Aminokwas

Glutaminian

Seryna

Aminy biogenne

Adrenalina Katecholamina Noradrenalina

Noradrenalina Katecholamina Dopamina

Dopamina Katecholamina L-tyrozyna
(war.niezb.)

5-hydroksytryptamina (serotonina) Indoloamina Tryptofan
(niezb.)

Histamina imidazoloamina Histydyna 
(war.niezb.)



• Do „klasycznych” neurotransmiterów niektórzy 

zaliczają również:

– ATP i inne puryny

– Neuropeptydy

• Do „nieklasycznych” (niekonwencjonalnych) 

neurotransmiterów zaliczane są:

– Endokanabinoidy

– Tlenek azotu (NO)



Neuron a neurotransmiter

Nazewnictwo neuronów: 

„dopaminergiczne”, „glutamatergiczne”, „cholinergiczne”, 

„GABAergiczne” etc.

„Wyposażenie” enzymatyczne określa typ 

neurotransmitera i neuronu

Neuron może używać więcej niż jednego 

neurotransmitera.



X-prekursor

Z-neurotransmiter

3-ładowanie do pęcherzyków

4-uwolnienie i złączenie z receptorem

5-z autoreceptorem

6,8-transporter błonowy

7-dyfuzja

9-metaboliczna inaktywacja

„Cykl życiowy” klasycznego n-t

Rodzaj N-T określa enzymy 
syntetyzujące (i odwrotnie)



Glutaminian

• Najważniejszy pobudzający 

neurotransmiter



PAG = Phosphate activated 
glutaminase
(w mitochondriach)
PAG jest też w wątrobie

Glutamine synthase 

przyłącza amoniak 

NH3 do Glu GABA-T = transaminaza GABA-
ketoglutaranu tworzy Glu z -
ketoglutaranu

Glutaminian i asparaginian – metabolity i neurotransmitery

(żaden z nich nie przekracza bariery krew-mózg!)

Nie wiadomo jak Glu 
„wychodzi” z mitochondriów

-ketoglutaran



GABA Kwas γ-Aminomasłowy

GABA

• Najważniejszy hamujący neurotransmiter



GABA (-amino butyric acid, kwas -aminomasłowy)

GABA-T = transaminaza GABA-ketoglutaranu

Tworzy kw.glutaminowy z -ketoglutaranu. 

Ten sam enzym inaktywuje GABA do succinic semialdehyde

Vesicular inhibitory
aminoacid transporter
(dla GABA i glicyny)

GAT = GABA transporter
(3 białka)

GABA jest częścią 
metabolizmu glukozy (w 
przeciwieństwie do 
katecholamin)

GAD = glutamic acid 

decarboxylase jest tylko w 

neuronach GABA-

ergicznych

Syntaza 

glutaminowa



GAD = dekarboksylaza kw.glutaminowego:
jest wyłącznie w neuronach GABA-ergicznych 
UWAGA!: GAD - Z NT POBUDAJĄCEGO ROBI NT HAMUJĄCY!

GAD wymaga kofaktora w postaci fosforanu pirydoksalu 
(pochodnego vit B6). 
Niedobór vit B6 prowadzi do niedoboru GABA (drgawki u dzieci 
niekiedy śmiertelne)

GABA-T = transaminaza GABA-ketoglutaranu: 
a) inaktywuje GABA do semialdehydu bursztynylowego
b) jednocześnie tworzy z -ketoglutaranu kw.glutaminowy

GABA-T to enzym zarówno biorący udział w syntezie GABA 
(poprzez prekursor – czyli kwas glutaminowy) jak i jego 
inaktywacji !!!
(lek przeciwpadaczkowy - kw. Walproinowy hamuje GABA-T 
podwyższając stężenie GABA)



UWAGA!

GABA może być też degradowany do gamma-
hydroxymaślanu (=GHB)

GHB = Gamma-hydroxymaślan – tzw. „date rape” drug, 
(„recreation drug”) wywołujący  euforię, zaburzenia 

pamięci i utratę przytomności, który prawdopodobnie 
działa wpływając na aktywność synaps GABA-
ergicznych; (podobnie kryminalnie używane są ketamina 
i Rohypnol-flunitrazepam). 

GHB jest też silnym stymulatorem wydzielania hormonu 
wzrostu przez przysadkę (zastosowania w 
kulturystyce…)



Stiff-person syndrome

zespół sztywności uogólnionej

• Rzadkie schorzenie o powolnym przebiegu

• Postępująca sztywność zwłaszcza mięśni 

osiowych z nakładającymi się atakami silnych 

skurczów i drgawek, złamania kości, 

deformacje kośćca, hyperrefleksja

• Niejasna patogeneza: przeciwciała przeciwko 

GAD (ale tylko u 60% chorych)

• Osłabienie syntezy GABA



Acetylocholina – pierwszy poznany n-t:

najprostsza synteza ze wszystkich n-t (1 etap)
ChAT – acetylotransferaza choliny - marker neuronów cholinerg.
Ac-CoA pochodzi z pirogronianu i poprzez pirogronian

wiąże syntezę Ach z metabolizmem glukozy,

Transport Ac-CoA z mitochondriów limituje syntezę Ach ?

Albo cholina ? (próby leczenia Alzheimera lecytyną – prekursorem choliny)

rgic

Acetylocholine esterase (działa 

pozakomórkowo i

sama może być 

neurotransmiterem ?

Transporter choliny nie jest 
elementem inaktywacji ACh



Całkowite spalanie glukozy w 
warunkach aerobowych:
Cykla Krebsa

1. Dehydrogenaza pirogronianu

tworzy Acetylo-CoA, 

2. Acetylo-CoA +szczawiooctan

tworzą cytrynian 

W cyklu Krebsa powstają

3 pary elektronów przenoszone są 
z NAD+ na NADH

1 para z FAD (flavine adenine 
dinucleotide) na FADH2.

Oksydatywna fosforylacja:

w mitochondrialnej kaskadzie 
NADH i FADH2 przenoszą 
elektrony na 1/2O2 (redukując do 
H2O)

Łącznie z 8 NADH 

x 3  ATP = 24 ATP





Układ cholinergiczny



n. Basalis 

Meynerti



Nucleus tegmentalis laterodorsalis

Pedunculopontine tegmental nucleus

Cholinergiczne neurony aktywującego układu siatkowatego na 

pograniczu mostu i śródmózgowia 



Cholinergiczne neurony „czuwania”

• Cholinergiczne neurony 
aktywującego układu siatkowatego 
na pograniczu mostu i 
śródmózgowia - kluczowa rola w 
regulacji aktywności mózgu 
(czuwanie kontra sen)

• Inne neurotransmitery (i neurony) 
również biorące udział w kontroli 
aktywności „sen-czuwanie”:

– serotonina (n.raphe) n

– noradrenalina (l.coeruleus) 

– histamina (n. tuberomamillaris 
hypothalami)

– neuropeptyd orexyna (obszar 
podwzgórza około jądra n. 
tuberomammillaris)



Neurotransmitery katecholaminowe

• DOPAMINA

• NOREPINEFRYNA

• EPINEFRYNA

DBH -
wewnątrzpęcherzykowa



Regulacja hydroksylazy tyrozyny przez fosforylację

• Fosforylacja hydroksylazy tyrozyny i/lub wzrost Ca2+ zwiększają jej 
aktywność  (a zatem i syntezę katecholamin)

• Hydroksylaza tyrozyny jest substratem dla wielu różnych kinaz (PKA, 
CaMKII,, MAPK, PKC) będących elementami różnych szlaków 
sygnalizacyjnych które działają poprzez cAMP, Ca++ lub DAG



L-AACD= l-aromatic 

aminoacid decarboxylase = 

DOPA dekarboksylaza

Fenyloalanina
(aminokw. niezb.)

(hydroksylaza

Fenyloalaniny

w wątrobie.)

N-T katecholaminowe

VMAT= vesicle 
monoamine 
transporter

(MHPG) = 3-methoxy-4-

hydroxyphenylglycol



Transporter pęcherzykowy monoamin VMAT (Vesicle 

Monoamine Transporter):

Cechy transportera VMAT

-VMAT  (2 typy):

- nie jest specyficzny, 

- jest wspólny dla katecholamin, serotoniny i histaminy

-wymaga Mg2+; 

- hamowany przez rezerpinę (Serpasil alkaloid 

Rauwolfia serpentina) – rozrywającą pęcherzyki i 

uwalniającą monoaminowy N-T (katecholamina i 5-HT) 

- VMAT może też grać rolę w sekwestracji toksyn



Inaktywacja katecholamin

• Enzymatyczna

• Wychwyt



Inaktywacja enzymatyczna katecholamin:

Enzymy rozkładające (inaktywujące) 

katecholaminy:

1) MAO (monoaminooksydaza):

wewnątrzkomórkowy na zewn. Bł. mitochondrialnej

2) COMT (catechol-O-metylotransferaza)  

pozakomórkowy

„Ciekawostki”:

Mutacja MAO (brak aktywności MAO) w rodzinie 

holenderskiej – zachowanie agresywne i impulsywne

Mutacja COMT val158met w genie COMT – zwiększona 

aktywność enzymatyczna COMT - powoduje osobowość 

neurotyczną i mniej ekstrowertyczną



Inaktywacja katecholamin przez wychwyt:

Wychwyt n-t przez neurony: 2 transportery (DAT, NE-T)

Są różne od transporterów pęcherzykowych,

nie są zależne od Mg2+ i nie są hamowane przez rezerpinę. 

(żaden z nich nie jest specyficzny dla DA czy NE.)

DAT = Transporter dopaminy

jest raczej pozasynaptyczny !! Katecholaminy prawdopodobnie działają nie 
tylko synaptycznie ale i „parakrynnie”; jego ilość obniża się w chorobie 
Parkinsona co służy w teście z DatSCAN (=123I-FP-CIT) w SPECT 
pomocnym (ale nieswoistym w diagnostyce PD)

NE-T Transporter norepinefryny

blokowany przez trójcykliczne antydepresanty np. doxepina, imipramina

kokaina i amfetamina:

blokowanie wychwytu katecholamin (w przypadku kokainy także 5-HT) 
przez blokowanie transporterów (kokaina  szczeg. blokuje DAT). 

Amfetamina bardziej niż blokująco, działa poprzez odwracanie działania 
transportera !



Dystrybucja neuronów dopaminergicznych i ich wypustek

VTA – ventral tegmental area – „ośrodek przyjemności”, element obwodu 

nagrody, gra rolę w uzależnieniach gł od kokainy, są w nim też neurony 

GABAergiczne z licznymi gap-junctions

Ponadto 

n.arcuatus 

hypothalami –

hamowanie 

prolaktyny w 

przysadce



Lemniscus lateralis

Lemniscus medialis

Fasciculus longitudinalis 

medialis

Tractus tegmentalis 

centralis

Decussatio pedunculorum 

cerebellarium sup.

Area tegmentalis ventralis

„pole Tsai’a”

- Neurony dopaminergiczne

Nucleus interpeduncularis

Nucleur n. trochlearis IV
Colliculus inferioris

Formatio reticularis

Nucleus interstitialis  

(Cajala) 

Między pęczkami f.l.m.



Dystrybucja neuronów noradrenergicznych i 

ich wypustek

norepinefryna



Dystrybucja neuronów adrenergicznych i ich wypustek



Serotonina (5-HT)

• Główny ośrodek serotoninergiczny: n.raphe

• Bierze udział w regulacji snu i czuwania

• Aktywacja receptorów serotoniny powoduje m.in. 

uczucie sytości

• SER-T : Błonowy transporter serotoniny 

odpowiedzialny za jej inaktywację poprzez 

wychwyt.



Serotonina (5-HT)

Podobieństwo do LSD.

Hydroksylaza tryptofanu limituje 

produkcję 5-HT.

Tryptofan dostaje się do mózgu a 

zwiększenie podaży tryptofanu 

zwiększa syntezę 5-HT 

5-HT nie przechodzi do mózgu ale 

przechodzi 5-HydroxyTryptofan (5-

HTP)

SER-T : Transporter serotoniny o 

wysokim powinowactwie –

odpowiedzialny za jej inaktywację 

poprzez wychwyt. 

Jego inhibitor: Fluoxetyna (Prozac) 

5-HTP = 5-hydroksytryptofan

L-AADC (L-aromatic aminoacid decarb.)
= Dekarboksylaza DOPA

Hydroksylaza 

tryptofanu =

TrypOHase 

SER-T Transporter



Dystrybucja neuronów serotoninergicznych  i ich wypustek



Histamina

• Powstaje z L-histydyny (dekarboksylacja – enz. Dekarboksylaza l-
histydyny)

• Główny rejon: nucleus tuberomammillaris hypothalami

• Promuje aktywność mózgu („arousal”), wspomaga uwagę
– Leki antyhistaminowe używane m.in. jako antyuczuleniowe powodują 

senność i są np. przeciwwskazane przy prowadzeniu pojazdów!

• Histamina m.in. odgrywa rolę w kontroli układu przedsionkowego

• Przypuszczalnie histamina może też regulować przepływ mózgowy krwi

• Transporter pęcherzykowy jest wspólny dla innych monoamin

• Nie zidentyfikowano swoistego transportera błonowego histaminy ale 
wraz z innymi monoaminami 

– może być wychwytywana przez transporter(y) z rodziny zwanej 
„organic cation transporter” (OCT)

• Rozkład: metylotransferaza histaminy i MAO

• Wszystkie znane receptory histaminy należą do metabotropowych 
(sprzężonych z białkiem G)



6.12 (A)  Distribution of neurons and their projections containing 

histamine.





Puryny:

(ATP, AMP, adenozyna)
• Adenozyna nie jest obecna w pęcherzykach 

(„nieklasyczna”)

• ATP obecne niemal we wszystkich pęcherzykach 
synaptycznych („co-transmiter”?)

• ATP działa pobudzająco w motoneuronach rdzenia w 
zwojach autonomicznych i czuciowych, w hipokampie

• Puryny odgrywają rolę w przewodzeniu bólu i 
mechanorecepcji jednak w większości ich funkcja jest 
nieznana

• Receptory purynergiczne (jono i metabotropowe) są w 
całym mózgu.

• Usuwanie puryn: enzymy (apiraza, ecto-5-nukleotydaza, 
białka transporterowe nukleozydów)



N-T peptydowe
• Magazynowane są w pęcherzykach i uwalniane w 

sposób zależny od Ca2+ 

• Wymagają silniejszej stymulacji niż drobnomolekularne 
NT

• Powstają jako tzw. pre-propeptydy, następnie 
przetwarzane do propeptydów (proteoliza) i ładowane do 
pęcherzyków i transportowane na obwód 

• W pecherzykach ostateczne przemiany i modyfikacje –( 
np. fosforylacja, glikozylacja)

• Zwykle w pęcherzyku są różne pochodne peptydy (i 
uwalniane są razem)

• Brak  specyficznego wychwytu (wiekszy zakres 
działania)

• Inaktywacja przez dyfuzję i enzymatyczny rozkład 
(peptydazy), (nie jest swoisty dla określonego peptydu) 

• Produkty „dezaktywacji” mogą też być aktywne.



5.12  Differential release of neuropeptide and small-molecule co-transmitters.

• Peptydowe N-T wymagają silniejszej stymulacji



Neuron może dysponować 2 lub więcej 
neurotransmiterami

Pytanie: dlaczego są tak liczne różne n-t?

- różnicowanie skąd pochodzi sygnał ?

- zróżnicowanie zadań w komunikowaniu się  



Neuropeptydy zwykle zawierają od 3 do 36 aminokwasów (poniżej niektóre)



Substancja P 
(od „Powder extract” z  mózgu i jelita)

• tzw. brain/gut peptide (hipokamp, neocortex, jelito, 
aferentne włókna C z dróg czucia bólu i 
temperatury)

• Działa hipotensyjne; 

• W rdzeniu antagonistycznie do substancji P działają 
opioidy

• Szereg innych neuropeptydów jest kodowanych 
przez ten sam gen co gen substancji P (neurokinina 
A, neuropeptyd K i neuropeptyd gamma)

• Receptory dla Neurokinin i substancji P to 
metabotropowe receptory NK1, NK2, NK3

• Antagonista NK1 aprepitant jest nowym lekiem 
przeciwwymiotnym  blokującym area postrema



Opioidy

• Opioidy – peptydy działające na te same receptory, na 
które działa opium (morfina)

• Dzielą się na 3 grupy (pochodzące z 3 osobnych 
odpowiednio genów): endorfiny, enkefaliny, dynorfiny 

• Uważa się, że ich wydzielanie jest podstawą efektu 
znieczulającego akupunktury

• Opioidy grają rolę w zachowaniach seksualnych oraz 
agresyjno-submisywnych, być może także w schizofrenii 
i autyzmie

• Receptory opioidów (wszystkie metabotropowe): µ, δ, κ



6.14 (A)  Proteolytic processing of the pre-propeptide pre-

proopiomelanocortin.



Calcitonine gene related peptide

CGRP

• Wraz z kalcytoniną w kk. C tarczycy, w układzie 

autonomicznym i enteralnym

• Włókna czuciowe czucia somatycznego

• Silnie wazodilatacyjny i hypotensyjny

• Prawdopodobnie odgrywa główną rolę w odruchu 

„aksonalnym” na uraz mechaniczny tkanki 

• Rola w patogenezie migreny - wydzielany przez włókna 

nerwu V – (agoniści serotoninowego receptora 

normalizuja poziom CGRP, antagonista receptora CGRP  

BIBN4096BS wchodzi w użycie jako lek przeciw 

migrenie)



Zwój korzonka tylnego 

CGRP dodatnie neurony



Neuropeptyd Y (NPY)

• Należy do najważniejszych polipeptydów w 

autonomicznym, obwodowym i centralnym 
układzie nerwowym

• Współwystępuje z noradrenaliną w neuronach 
układu sympatycznego

• Działa obkurczająco na naczynia

• Stymuluje przyjmowanie pokarmów

• Sprzyja odporności na stres

• W trakcie badań jest szereg niepeptydowych 
antagonistów receptorów NPY



PARAVERTEBRAL 

VEGETATIVE GANGLION

CGRP (red) GAP43 green NPY (red) GAP 43 (green)



„Nieklasyczne” neurotransmitery

-purynowe (ATP,adenozyna)

- endokanabinoidy

- NO 



Box F  Marijuana and the Brain (Part 1)

• Anandamid oraz 2-arachidonylglicerol (2-AG), 

Endokanabinoidy (EK)
Endogenne analogi delta9-tetrahydrokanabinolu



Endokanabinoidy (EK)
• Anandamid oraz 2-arachidonylglicerol (2-AG), 

• EK nie są magazynowane w pęcherzykach 

• Często biorą udział w sygnalizacji „wstecznej” 
(uwalniane są z komórki postsynaptycznej)

• EK synetyzowane i uwalniane pod wpływem Ca++

hamują wstecznie wydzielanie neurotransmiterów (np. 
GABA)

• Wychwyt:
– aktywny transport 

– Hydroliza (hydrolaza kwasów tłuszczowych - FAAH)

• Głównym receptorem EK jest metabotropowy receptor 
CB1 

• Receptory EK są szczególnie liczne m.in. w substantia 
nigra oraz skorupie.

• Syntetyczny cannabinoid dexanabinol próbowany  m.in. 
w neuroprotekcji 

• Antagonista cannabinoidów Rimonabant w leczeniu 
uzależnienia ?



Box F  Marijuana and the Brain (Part 2)

• Dystrybucja receptora  CB1 (znakowany ligand dla CB1)



Inne neurotransmitery niekonwencjonalne:

tlenek azotu - NO,  

tlenek węgla -CO 

(i siarkowodór - hydrogen sulfide?) 



Tlenek azotu (NO)
NO w mózgu stymulowany m.in.  przez Glu prowadzi do wazodilatacji 

Glu, w ciągu sekund 3x wzmaga aktywność syntazy NO (NOS) poprzez 

ciąg: 

NMDA: Ca2+: wiązanie kalmoduliny:    aktywacja nNOS     NO

NO stymuluje cyklazę guanylową i powoduje wzrost cGMP

Wątpliwości : NO nie jest magazynowany, nie ma receptora, nie ma 

mechanizmu inaktywacji, 



6.18  Synthesis, release, and termination of NO.

• W mięśniu: cGMP aktywuje GMP-zależne kinazy 
proteineowe co prowadzi do rozluźnienia mięśnia.



Rola syntazy tlenku azotu - NOS

Konstytutywna NOS w neuronach i w endoteliach

Nitrogliceryna i nitroprusydek sodu są dawcami NO i 
wzmagając cGMP rozluźniają mięśniówkę naczyń 
prowadząc do obniżenia ciśnienia krwi.

NO w kk.Purkinjego aktywując cyklazę guanylową
powoduje wzrost cGMP i indukuje Long-Term 
Depression.

Indukowana NOS (iNOS), stymulowana szczególnie 
w makrofagach przez cytokiny, jest związana z 
kalmoduliną i działa w warunkach 
niepodwyższonego poziomu Ca2+



NEUROTRASNSMISJA

mechanizmy uwalniania 

neurotransmitera



5.9  Local recycling of synaptic vesicles in presynaptic terminals. 

(Part 2)



Pęcherzyki synaptyczne

• Gotowe do uwolnienia 2%

• Pula recyklingu 10-20%
– Odnawianie z udziałem clathrin trwa sekundy

• Pula rezerwowa 80-90% 
– (synapsin wiąże je z białkami cytoszkieletu, silny 

sygnał wapniowy uaktywnia fosforylacje synapsin co 
uwalnia od cytoszkieletu) 

– pula rezerwowa jest przemieszana z pula 
recyklingujacą 

– Inna droga recyklingu puli rezerwowej (poprzez 
tworzenie cystern) – trwa minuty



Synaptotagmin łączy z SNARE 

i jest prawdop. „detektor” Ca2+

Do białek 

cytoszkieletu

Z aktyną?

Do białek strefy aktywnej

(rabphilin, RIM1)

Do kompleksu SNARE



Gradient protonowy (dzięki ATPazowej pompie protonowej) jest 
dostarczycielem energii do transportu N-T do wewnątrz pęcherzyków

Jest 5 typów transporterów przenoszących drobnomolekularne N-T do 
pęcherzyków: 

1) dla Ach, (VAChT = vesicular acetylocholine transporter)

2) dla monoamin (VMAT= vesicular monoamine transporter), 

3) dla glutaminianu, (VGLUT= vesicular glutamate transporter)

4) dla [GABA/glicyny] (VIAAT= vesicular inhibitory aminoacid transporter). 

5) dla ATP (VNUT= vesicular nucleotide transporter)

Neurotransmitery peptydowe sa „ładowane” do pęcherzyków w ciele 
neuronu (tam gdzie sa syntetyzowane) i wraz z pęcherzykami 
transportowane transportem aksonalnym do zakończeń synaptycznych, w 
których „załadowywane” są N-T drobnomolekularne. 

Transportery pęcherzykowe są różne od transporterów błonowych 
wychwytujących N-T 

Mają pokrewieństwo z bakteryjnymi transporterami odpowiedzialnymi za 
odporność przeciw lekom. 



Ca2+ konieczny do uwolnienia neurotransmitera

• Diaminopyridine – bloker kan. Potasowych) w 
leczeniu zesp. Lambert Eatona (wydłużenie Pcz)



5.14  Molecular mechanisms of neurotransmitter release. (Part 3)

mutanty shibire drozofili gwałtownie 

sparaliżowane na skutek wrażliwości  

na temp.zmutowanej dynaminy



SNARE complex = (SNAP- REceptor complex) 
wiążący pęcherzyki synaptyczne

3  białka:

1) synaptobrevin

2) SNAP-25 (synaptosomal associated protein SNAP-25 kDa)

3) syntaxin 

Synapsy bez SNARE nie uwalniają N-T.

Blokujące uwalnianie N-T toksyny Gr+ pałeczek beztlenowców 
Clostridium: botulinowe i tężcowa są enzymami proteolitycznymi tnącymi 
komponenty SNARE



„Zadanie domowe”

• Jaka jest patogeneza i jakie objawy i jaki 

patomechanizm działania toksyny tężca

• Co to jest opistotonus

• Jak działają toksyny jadu kiełbasianego




