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Oksytocyna – organiczny związek chemiczny o masie cząsteczkowej 1007, makrocykliczny 
hormon peptydowy złożony z 9 aminokwasów (nonapeptyd) spiętych mostkiem 
dwusiarczkowym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest okresowo uwalnianym 
neuroprzekaźnikiem. Występuje u większości zwierząt przyjmując różne postacie. Powstaje 
w wyniku rozpadu produktów ekspresji genu preprooksytocyny

Wazopresyna - zwana dawniej hormonem antydiuretycznym, jest cyklicznym
nonapeptydem o masie cząsteczkowej 1084. Uwalniana jest z zakończeń neuronów
w tylnym płacie przysadki mózgowej. We krwi transportowana jest w postaci luźnych
połączeń z globulinami osocza, jej okres biologicznego półtrwania wynosi u człowieka
18 minut. Powstaje w wyniku rozpadu produktów ekspresji genu preprowazopresyny



Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne, 
PODWZGÓRZE 

WAZOPRESYNA (ADH)
•hormon polipeptydowy;
•produkowana przez j. nadwzrokowe i przykomorowe podwzgórza;
•magazynowana w tylnym płacie przysadki mózgowej, wydzielana do krążenia ogólnego;
•Posiada receptory dla wazopresyny

CZYNNIKI:
POBUDZAJĄCE wydzielanie: wzrost ciśnienia osmotycznego osocza, zmniejszenie objętości i ciśnienia 
krwi, wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, angiotensyna II, nikotyna, prostaglandyny;
HAMUJĄCE uwalnianie: wzrost objętości krwi, wzrost ciśnienia tętniczego, alkohol, kofeina;

DZIAŁANIE: antydiuretyczne, zwiększa resorbcję wody w nerkach, obkurczenie naczyń krwionośnych, 
wydzielana w trakcie reakcji stresowej (wraz z kortykoliberyną pobudza wydzielanie ACTH i hormonów 
kory nadnerczy);

ZABURZENIA WYDZIELANIA:
Moczówka prosta brak ADH, wydalanie b.dużej ilości moczu, b. rzadko spotykana, leczenie 
antydiuretyczne.
Zespół Schwartza-Barttera patologiczne zwiększenie produkcji ADH;

ADH hamuje diurezę, zwiększa i przyspiesza resorbcję wody w kanalikach nerkowych, jednocześnie 
pobudza ośrodek pragnienia w podwzgórzu.



Hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne, 
PODWZGÓRZE c.d.

OKSYTOCYNA (OXT)
•hormon polipeptydowy;
•produkowana przez j. nadwzrokowe i przykomorowe podwzgórza;
•magazynowana w tylnym płacie przysadki mózgowej, wydzielana do krążenia ogólnego;
•posiada  specyficzne receptory dla oksytocyny

CZYNNIKI:
POBUDZAJĄCE wydzielanie: drażnienie receptorów: sutka, szyjki macicy, pochwy; stref erogennych, 
dotyk, akupunktura
HAMUJĄCE uwalnianie: progesteron, testosteron

DZIAŁANIE: obkurcza komórki mioepitelialne pęcherzyków gruczołów mlecznych i ich przewodów 
wyprowadzających (laktacja), skurcz macicy, instynkt macierzyński i ojcowski, wzmacnia pamięć 
wzrokową i węchową, łagodzi objawy stresu, inicjacja akcji porodowej, nadmiar – agresja;

•OXT uwalniana jest okresowo w małych porcjach na zasadzie odruchu, w wyniku 
drażnienia sutków podczas ssania, pobudzania szyjki macicy podczas porodu/stosunku 
płciowego;
•OXT jest hormonem torującym zachowania socjalne (kojarzenie się w pary, utrwalanie 
związków monogamicznych);



Receptory oksytocyny

• Receptor oksytocyny jest typowym przedstawicielem receptora rodopsynowego klasy I 
z rodziny receptorów wiążących białka  G (GPCR) z  siedmioma przezbłonowymi helisami 
alfa, które wyróżniają przedstawicieli receptorów tej rodziny. 

• Mutacje przy tym motywie tripeptydu kwas asparaginowy-arginina-cysteina powodują 
to, że receptor jest nieczynny albo bardzo aktywny. 

• Miejsca cysteinowe w 1 i 2 pętli pozakomórkowej są szczególnie charakterystyczne dla 
rodziny receptorów GPCR i prawdopodobnie powiązane są one przez mostki disiarczkowe. 
Pomimo 7 helis przezbłonowych, domena pozakomórkowa N-końcowego jest stosunkowo 
krótka, wewnątrzkomórkowa domena C-końcowego dość długa i zawiera różne miejsca 
fosforylacji oraz podwójny zaczep z cysteiny dla izoprenylacji. 

• Masa cząsteczkowa receptora oksytocyny wynosząca 40–45  kDa może być oszacowana na 
podstawie sekwencji aminokwasów uzyskanych ze znanych sekwencji cDNA u różnych 
gatunków.

• Receptor oksytocyny ma dwa (myszy, szczury) lub trzy (człowiek, świnia, owca, krowa, 
małpa) potencjalne miejsca N-glikozylacji (N-X-S/T stały motyw) w pozakomórkowym NH2-
końcowym domeny 



Główne interakcje oksytocyny z innymi 
układami regulacyjnymi



Gdzie możemy mówić o roli oksytocyny:

•wędrówki (ptaków)

•Budowa gniazd, nor itp.

•Zachowania w okresie rui i zachowania godowe

•zachowania prosocjalne, macierzyńskie,

•trwałość związków monogamicznych

•korelacja z utrzymywaniem więzi rodzinnych, zaufaniem, wiernością 

•stężenie wyższe u rodziców w porównaniu z osobami nie posiadającymi dzieci, wzrasta po 
porodzie u obu płci

•instynkt macierzyński i ojcowski, nadmiar powoduje agresję rodzicielską

•poprawa interakcji socjalnych

•wzmacnia pamięć wzrokową i węchową,

• łagodzenie objawy stresu

•„Miłość od pierwszego wejrzenia”



Oksytocynowy model adaptacji socjalnej



Modelowanie zaburzeń neurologicznych

– badania in vitro

wykład 16.05.2018 dr Dorota Myślińska 



Linie komórkowe

W badaniach chorób neurodegeneracyjnych wykorzystuje się linie
komórkowe, dzięki którym możliwe jest obserwowanie wielu elementów
procesu chorobowego.

Modele oparte są na neuronopodobnych liniach komórkowych (neuronal-
like cell lines), takich jak komórki ludzkiej linii neuroblastoma (SH-SY5Y)
czy teratokarcinoma (NT2), sztucznie różnicowane do komórek
nerwowych.

Procesy zachodzące w wyniku schorzeń neurodegeneracyjnych mogą być
badane z użyciem nieneuronalnych linii komórkowych (non-neuronal cel
lines), do których należą:
- ludzkie embrionalne komórki nerki HEK293 (w badaniach PD, AD i HD),
- guza chromochłonnego nadnercza szczura PC-12 (w badaniach AD i

HD),
- mysie komórki nerki COS-7 (w badaniach HD),
- ludzka linia komórek białaczki THP-1 (w badaniach AD).



Inne linie komórkowe wykorzystywane w badaniach wybranych chorób 
neurodegeneracyjnych:  

Anna Słońska, Joanna Cymerys, 2017
https://phmd.pl/api/files/view/198618.pdf

https://phmd.pl/api/files/view/198618.pdf


Linia komórkowa SH-SY5Y otrzymana w latach 70 ub. w. ze szpiku kostnego 
pacjenta chorującego na nerwiaka jest najczęściej stosowanym modelem in 
vitro do badania choroby Parkinsona, Alzheimera i Huntingtona. 

Komórki mają biochemiczne i funkcjonalne cechy charakterystyczne dla 
neuronów, do których należą: 

- aktywność neuronalnych markerów enzymatycznych (hydrolazy tyrozyny i β-
dopaminy), - swoiste wchłanianie noradrenaliny, 

- ekspresja białek neurofilamentów, opioidów oraz nerwowego czynnika 
wzrostu. 

Ponadto, w wyniku użycia różnych substancji, takich jak kwas retinojowy, ester 
forbolu, staurosporyna czy BDNF, możliwe jest różnicowanie komórek SH-SY5Y 
w celu uzyskania różnych fenotypów neuronów. 

Zastosowanie kwasu retinojowego umożliwia uzyskanie neuronów
cholinergicznych, a użycie dodatkowo estru forbolu pozwala otrzymać
neurony dopaminergiczne.



Trójwymiarowe hodowle komórek nerwowych w badaniu 
chorób neurodegeneracyjnych 

Podstawowe różnice między dwu- i trójwymiarowymi hodowlami
wynikają z różnic w:
- sposobie adhezji komórek do podłoża,
- ich rozprzestrzeniania,
- wzrostu,
- polarności,
- ekspresji genów i białek,
- żywotności,
- ruchliwości,
- różnicowania,
- metabolizmu,
- odpowiedzi na bodźce.

Jednak podstawową różnicą między komórkami hodowanymi w systemie 2D i 
3D jest odmienność w ich morfologii, ponieważ w płaskich hodowlach 2D 
przyleganie komórek następuje jedynie z jednej strony komórki (w miejscu 
kontaktu z podłożem), podczas gdy w hodowlach 3D komórki przylegają do 
podłoża całą swoją powierzchnią. 



Dzieje się tak, gdyż w hodowlach trójwymiarowych są wykorzystywane
specjalne podłoża imitujące macierz zewnątrzkomórkową (extracellular
matrix – ECM), która w warunkach in vivo tworzy rusztowanie
zapewniające właściwą strukturę komórek i tkanek oraz miejsce
magazynowania cytokin i czynników wzrostu.

Dlaczego? 

Macierz zewnątrzkomórkowa kontroluje także funkcjonowanie przez
regulację oddziaływań komórka-komórka oraz komórka-macierz, a także
przez modulację zewnątrzkomórkowych sygnałów.



W warunkach in vitro, w celu otrzymania hodowli trójwymiarowej
wykorzystywane jest zazwyczaj komercyjne podłoże hodowlane Matrigel,
które wspiera:
- rozwój morfologiczny,
- proliferację,
- wzrost komórek.

Jego głównymi składnikami są:
- lamininy,
- kolagen typu IV,
- proteoglikan,
- entaktyna,
- czynniki wzrostu,

wyekstrahowane z mysiego nowotworu – mięsaka Engelbreth-Holm-
Swarm.



Zastosowanie:

Najwięcej doniesień o zastosowaniu trójwymiarowych hodowli komórkowych
in vitro w badaniach schorzeń neurodegeneracyjnych dotyczy choroby
Alzheimera. W modelach tych wykorzystywano zarówno linie komórkowe,
głównie SH-SY5Y, indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, jak i
pierwotne hodowle neuronów.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4674791/pdf/nihms740233.pdf



Uzależnienia farmakologiczne a kompulsywne 
spożywanie pokarmu (uzależnienie 

od jedzenia) - podobieństwa i różnice

wykład 6.06.2018 dr Wojciech Glac










