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Streszczenie: Nikotyna wykazuje silne dzia³anie biologiczne. Alkaloid ten wspó³zawodniczy z acetylocholin¹ w wi¹zaniu siê ze specyficznymi receptorami b³onowymi tzw. nikotynowymi receptorami cholinergicznymi. Obok ich klasycznych miejsc lokalizacji, tj. w uk³adzie nerwowym i miêniach szkieletowych, stwierdzono, ¿e receptor nikotynowy obecny jest w wielu typach komórek, np. nab³onkowych,
krwi oraz nowotworowych. Zwi¹zaniu nikotyny z receptorem towarzyszy otwarcie kana³u jonowego.
Umo¿liwia to nap³yw jonów sodu i wapnia do wnêtrza komórki, co prowadzi do depolaryzacji b³ony
komórkowej. Jej konsekwencj¹ jest aktywacja kana³ów wapniowych wra¿liwych na zmiany potencja³ów
b³onowych i dodatkowy nap³yw jonów wapnia. Procesy te uruchamiaj¹ kaskady sygnalizacyjne zale¿ne
od jonów wapnia. Wyniki uzyskane ostatnio w badaniach z wykorzystaniem nikotyny wskazuj¹ na
bardzo znacz¹c¹ rolê receptorów nikotynowych w regulacji podzia³ów komórkowych, apoptozy, angiogenezy i migracji komórek. Nikotyna indukuje czynniki wzrostu, takie jak: BDNF, VEGF, HGF, VEGFC, TGF-a, TGF-b, PDGF oraz wykazuje mitogenne dzia³anie na komórki nowotworowe. Kluczow¹ rolê
w tych procesach odgrywaj¹ kinazy serynowo-treoninowe Raf oraz kinazy zale¿ne od sygna³u zewn¹trzkomórkowego ERK1-ERK2. Nikotyna przyczynia siê tak¿e do zwiêkszenia prze¿ywalnoci komórek
nowotworowych. Istotny udzia³ w tym procesie ma uruchomienie szlaku prowadz¹cego do aktywacji
kinazy serynowo-treoninowej Akt, która stymuluj¹c kilka bia³ek hamuj¹cych, blokuje apoptozê. Wykryto ostatnio, ¿e nikotyna zaburza równie¿ sygnalizacjê hormonaln¹. Pod jej wp³ywem szczególnie istotnym zmianom ulega poziom serotoniny, dopaminy, GABA oraz adrenaliny.
S³owa kluczowe: nikotyna, receptor nikotynowy, sygnalizacja komórkowa, jony wapnia.
Summary: Nicotine is biologically active. It competes with acetylcholine for binding to specific membrane
receptors, so-called nicotinic cholinergic receptors (nAChRs). They are widely expressed in the nervous
system and skeletal muscle. Nicotinic receptors are also present in many cell types, e.g. epithelial, blood,
and cancer cells. When nicotine binds to the nAChRs, the conformation of the receptor subunits changes,
opening the receptor channel gate. This allows the influx of sodium and calcium ions into the cell, leading
to membrane depolarization. It results in the activation of influx of calcium ions. These processes trigger
a cascade of signal-dependent calcium ions. A very significant role of nicotinic receptor in the regulation of
apoptosis, angiogenesis as well as in cell division and migration has been recently shown. Nicotine induces
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growth factors, such as BDNF, VEGF, TGF-a, HGF, VEGF-C, TGF-b, PDGF and has a mitogenic effect
on cancer cells. A key role in these processes is played by a serine-threonine kinase Raf and extracellular
signal-regulated kinases ERK1-ERK2. Nicotine causes an increase in survival of cancer cells through
phosphorylation of serine/threonine protein kinase Akt, which interacts with other proteins, and leads to
blockage of apoptosis. Recently it has been shown that nicotine interferes with hormonal signaling. Under
the influence of nicotine, the levels of serotonin, dopamine, gamma-aminobutyric acid (GABA), and
epinephrine are significantly changed.
Key words: nicotine, nicotinic receptor, cell signaling, calcium.
Wykaz skrótów: AA (arachidonic acid)  kwas arachidonowy; Akt  jedna z serynowo-treoninowych
kinaz bia³kowych B; BCL2 (B-cell lymphoma 2)  bia³ka antyapoptotyczne; BDNF (brain-derived
neurotrophic factor)  neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego; cAMP (cyclic adenosine monophosphate)  cykliczny adenozynomonofosforan; CDK4/6 (cyclin-dependent kinase)  kinaza zale¿na od
cyklin; CREB (cAMP response element-binding protein)  czynnik transkrypcyjny; E2F  czynnik
transkrypcyjny; EGF (epidermal growth factor)  naskórkowy czynnik wzrostu; EGFR (epidermal
growth factor receptor)  receptor naskórkowego czynnika wzrostu; ERK1-ERK2 (extracellular signalregulated kinases)  kinazy aktywowane przez sygna³y zewn¹trzkomórkowe; FGF2 (fibroblast growth
factor 2)  czynnik 2 wzrostu fibroblastów; FOS, JUN, MYC  czynniki transkrypcyjne; GABA (gaminobutyric acid)  kwas g-aminomas³owy; GPCR (G-protein-coupled receptors)  receptory sprzê¿one z bia³kami G; HGF (hepatocyte growth factor)  czynnik wzrostu hepatocytów; HUVECs (human
umbilical vein endothelial cells)  komórki ródb³onka ¿y³y pêpowinowej; MAPK (mitogen activated
protein kinase)  kinaza aktywowana mitogenami; mTOR (mammalian target of rapamycin)  kinaza,
tzw. ssaczy cel rapamycyny; nAChR (nicotinic acetylcholine receptor)  cholinergiczny receptor nikotynowy; NF-kB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)  czynnik j¹drowy B;
NHBE (normal human bronchial epithelial)  prawid³owe komórki nab³onka oskrzeli; NSCLC (nonsmall cell lung carcinoma)  niedrobnokomórkowy rak p³uc; P70 S6K  kinaza serynowo-treoninowa
fosforyluj¹ca rybosomowe bia³ko S6; PDE-4 (phosphodiesterase 4)  fosfodiesteraza 4; PDGF (plateletderived growth factor)  czynnik wzrostu pochodzenia p³ytkowego; PI3K (phosphatidylinositol 3kinase)  kinaza 3-fosfatydyloinozytolu; PKA (protein kinase A)  kinaza bia³kowa A; PKC (protein
kinase C)  kinaza bia³kowa C; PNEC (pulmonary neuroendocrine cells)  komórki neuroendokrynne
p³uc; Raf (rapidly accelerated fibrosarcoma)  kinaza serynowo-treoninowa Raf; Ras (rat sarcoma) 
rodzina ma³ych, onkogennych, monomerycznych bia³ek G (GTPaz); Rb (retinoblastoma protein)  bia³ko retinoblastomy; SCLC (small cell lung carcinoma)  rak drobnokomórkowy p³uc; Src (sarcoma) 
protoonkogenna kinaza tyrozynowa Src; TGF (transforming growth factor)  transformuj¹cy czynnik
wzrostu; VEGF (vascular endothelial growth factor)  czynnik wzrostu ródb³onka naczyniowego; VTP
(ventral tegmental area)  brzuszne pole nakrywki; XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein) 
bia³ko hamuj¹ce apoptozê wi¹¿¹ce czynnik X; b-AR (b-adrenergic receptor)  receptor b-adrenergiczny.

1. NIKOTYNA I RECEPTOR NIKOTYNOWY
Nikotyna jest jedn¹ z oko³o 4000 substancji znajduj¹cych siê w dymie tytoniowym. Nale¿y do grupy alkaloidów pirydynowych wykazuj¹cych silne dzia³anie biologicznie [32, 43, 56]. Nikotynê zidentyfikowano jako ród³o uzale¿nienia od na³ogowego palenia tytoniu, a jej sta³¹ obecnoæ w organizmie na skutek uzale¿nienia 
jako przyczynê chorób sercowo-naczyniowych [56]. Obecnie nikotynie przypisuje
siê równie¿ podtrzymywanie procesów nowotworzenia, w tym stymulacjê podzia³ów komórko-wych, wspomaganie inwazji guza oraz intensywne dzia³anie w procesie tworzenia nowych naczyñ krwiononych [36]. Nikotynê wskazuje siê tak¿e jako
istotny czynnik hamuj¹cy apoptozê [58].
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FIGURE 1. Structure of the nicotinic receptor. (A) Nicotinic receptor subunit topology. The model shows the four transmembrane domains M1-M4, a long Nterminus and a long cytoplasmic loop between segments M3 and M4. Both N-and C-terminus of the polypeptide chain are located on the outer side of the cell
membrane. (B) Native pentameric arrangement of nAChR subunits in an assembled receptor. M2 domains line the channel pore. (C) Subunit arrangement in the
homomeric a7 and heteromeric a4b2 subtypes. White ovals denote the ACh or nicotine binding sites. The homomeric a7 nAChR is not desensitized by chronic
nicotine, and has a higher calcium permeability than other subtypes of nAChR. The heteromeric a4b2 nAChR binds nicotine with the highest affinity, and is
characterized by longer inactivation than other receptor subtypes (based on data from [8, 21, 53])
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RYCINA 1. Budowa receptora nikotynowego. A) Topologia podjednostki receptora nikotynowego z zaznaczonymi czterema domenami transb³onowymi M1M4, d³ugim koñcem N oraz d³ug¹ pêtl¹ cytoplazmatyczn¹ miêdzy segmentami M3 i M4. Zarówno koniec aminowy, jak i koniec karboksylowy ³añcucha
polipeptydowego znajduj¹ siê po zewnêtrznej stronie b³ony komórkowej. B) Natywny pentameryczny uk³ad podjednostek buduj¹cych kana³ receptorowy.
Domeny M2 wycie³aj¹ wnêtrze kana³u. C) Uk³ad podjednostek w neuronalnych receptorach typu homopentamerycznego a7 i heteropentamerycznego a4b2
z zaznaczonymi bia³ymi owalami miejscami wi¹zania acetylocholiny b¹d nikotyny. Receptory homopentameryczne a7 nie ulegaj¹ odczuleniu w warunkach
sta³ej obecnoci nikotyny oraz charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ przepuszczalnoci¹ jonów wapnia ni¿ inne typy nAChR. Receptory nAChR typu a4b2 wykazuj¹
wy¿sze powinowactwo do nikotyny i d³u¿szy czas inaktywacji ni¿ pozosta³e typy receptorów nikotynowych (na podstawie [8, 21, 53])
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Nikotyna wspó³zawodniczy z acetylocholin¹, neuroprzekanikiem uk³adu nerwowego w wi¹zaniu siê ze specyficznymi receptorami b³onowymi na powierzchni
komórek docelowych. Jednak w odró¿nieniu od acetylocholiny, która dzia³a poprzez
receptory b³onowe bezporednio zwi¹zane z kana³em jonowym (receptory klasy 1)
oraz receptory sprzê¿one z bia³kiem G (klasy 2), nikotyna jest jej agonist¹ jedynie
w stosunku do receptorów zwi¹zanych z kana³em jonowym, st¹d ich nazwa cholinergiczne receptory nikotynowe (nAChR).
Cholinergiczny receptor nikotynowy (nAChR) by³ pierwszym receptorem klasy 1
(jonotropowym), którego strukturê oraz funkcjonowanie intensywnie badano [8, 41]. W
1970 r. Changeux i wsp. oczycili receptor nikotynowy z b³on komórkowych izolowanych z drêtwy kalifornijskiej (Torpedo californica). Zlokalizowany w b³onie komórkowej receptor zbudowany jest z piêciu jednakowych lub ró¿nych podjednostek, z których
ka¿da zawiera cztery domeny transb³onowe (ryc. 1). Oko³o 10 lat póniej poznano
sekwencje jednej z podjednostek tworz¹cych kana³ receptora nikotynowego [8].
Poród receptorów nikotynowych najczêciej wyró¿nia siê dwa g³ówne rodzaje:
miêniowe i neuronalne [21], które ró¿ni¹ siê sk³adem podjednostek, a tak¿e wra¿liwoci¹ na farmakologiczne zwi¹zki antagonistyczne (m.in. tubokurarynê, a-bungarotoksynê, heksametonium):
1) Miêniowy receptor nikotynowy wystêpuj¹cy w synapsach nerwowo-miêniowych
jest oligomerem zbudowanym z kombinacji podjednostek a1 z b1, g, d lub e [21].
+
+
Podjednostki te tworz¹ ciany kana³u dla kationów, przede wszystkim Na i K .
2) Neuronalne receptory nikotynowe to bramkowane ligandem kana³y jonowe w synapsach uk³adu nerwowego, s¹ charakterystyczne dla zwojów uk³adu autonomicznego. Neuronalny typ receptora nikotynowego sk³ada siê z piêciu identycznych
podjednostek a7, a8 lub a9 (homopentameryczny nAChR) (ryc. 1) lub stanowi
kombinacjê podjednostek typu a2, a3, a4,a5, a6 lub a10 z podjednostkami b2, b3,
b4 (heteropentameryczny nAChR) (prace przegl¹dowe [16, 17]). Receptor nikotynowy a7 oraz a4, b2 nAChR s¹ najstarszymi ewolucyjnie receptorami. Dominuj¹ one w mózgach ssaków (praca przegl¹dowa [17].) Wiêkszoæ informacji na
temat dzia³ania nikotyny pochodzi z badañ w³anie tych receptorów.
Oprócz tej typowej lokalizacji podstawowych rodzajów receptora nikotynowego,
opublikowano szereg prac wskazuj¹cych na nieneuronaln¹ lokalizacjê receptorów
nikotynowych, ró¿ni¹cych siê sk³adem podjednostkowym (tab. 1). Wykryto receptory zlokalizowane w b³onie cytoplazmatycznej komórek wielu typów m.in. w komórkach nab³onkowych [1, 6, 24] i komórkach nowotworowych z nich siê wywodz¹cych [13] oraz komórkach krwi [1, 42]. Konsekwencj¹ tych odkryæ s¹ nowe
ujêcia klasyfikacji receptorów nikotynowych, dziel¹ce je ze wzglêdu na lokalizacjê
komórkow¹ na receptory nikotynowe neuronalne i nieneuronalne (w tym miêniowe) [16].

2. nACHR OBECNY JEST W WIELU TYPACH KOMÓREK
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TABELA 1. Sk³ad podjednostek w receptorach nikotynowych w ró¿nych komórkach ludzkich
TABLE 1. N icotinic receptor in human cells
Typ komórki

Podjednostki zestawiane w pentameryczne receptory nikotynowe

Literatura

N eurony

a2- a, a10, b2- b4
heteropentameryczny)
a7- a9 (homopentameryczny)

[17, 21]

K omórki miêniowe

a1, b1, g , d (zarodkowy)
a1, b1, e, d (doros³y)

[21]

K omórki ródb³onka
naczyniowego

a3, a5, a7, b2 - b4

[1] i prace tam cytowane

K omórki ródb³onka ¿y³y
pêpowinowej (HUVEC s)

a3- a5, a7, a10, b2- b4

[25]

K omórki nab³onka oskrzeli

a1, a3- a7, a9, a10, b1, b2, b4, e,
d

[12, 15, 24]

K omórki nab³onka dróg
oddechowych

a2, a4, a7, a9, a10, b2, b4

[12, 24]

Fibroblasty dróg
oddechowych

a1, a5- a7, a9, b1- b3, d, g

[1] i prace tam cytowane

K eratynocyty

a3, a5, a7, a9, a10, b1, b2, b4

[2]

K omórki nab³onka jamy ustnej a3, a5, a7, a9, b2, b4

[1] i prace tam cytowane

K omórki nab³onka prze³yku

a3, a5, a7, b2

[1] i prace tam cytowane

K omórki ródb³onka mózgu

a3, a5, a7, b2, b3

[1] i prace tam cytowane

Astrocyty

a2- a5, a7, b2, b3

[1] i prace tam cytowane

K omórki dróg moczowych

a2- a7, a9, a10

[6]

Limfocyty

a2- a5, a7, a9, a10, b2, b4

[42]

Monocyty

a2, a5- a7, b2

[1] i prace tam cytowane

Makrofagi

a1, a7, a10

[1] i prace tam cytowane

Eozynofile

a2, a4, a7

[5]

K omórki szpiku kostnego

a4, a7, b2

[23]

Tymocyty

a1, a3, a5, a7, b4

[1] i prace tam cytowane

Synowiocyty

a7

[47]

K omórki ³o¿yska

a2- a5, a7, a9, a10

[1] i prace tam cytowane

Od dziesi¹tków lat uwa¿ano, ¿e nikotyna  jako agonista acetylocholiny  mo¿e
oddzia³ywaæ jedynie na komórki nerwowe i miêniowe. S¹dzono, ¿e nAChR zlokalizowane s¹ jedynie w b³onach komórkowych neuronów (neuronalny typ receptora nikotynowego) oraz w obrêbie synaps nerwowo-miêniowych (miêniowy typ receptora nikotynowego) [48]. Póniejsze badania wykaza³y, ¿e receptory nikotynowe s¹ doæ powszechne w innych typach komórek i dzia³anie acetylocholiny na te komórki odbywa
siê za porednictwem w³anie receptorów nikotynowych (prace przegl¹dowe [1, 16]).
Kolejne dowiadczenia ujawni³y, ¿e receptor nikotynowy odgrywa kluczow¹ rolê w
skomplikowanym systemie powi¹zañ obejmuj¹cych regulacjê (stymulacjê b¹d hamo-
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wanie) wydzielania neuroprzekaników kontroluj¹cych syntezê i uwalnianie czynników
wzrostu, czynników neurogennych, jak i stymuluj¹cych powstawanie naczyñ krwiononych. Hildegard Schuller [34] jako pierwsza wykaza³a obecnoæ receptorów nikotynowych oraz ich rolê w proliferacji komórek nowotworowych p³uc. Odkrycie to, jak
równie¿ wykazanie, ¿e uczestnicz¹ one nie tylko w regulacji podzia³ów komórkowych,
ale tak¿e w inicjowaniu apoptozy, wyznaczy³o pocz¹tek nowego rozdzia³u w badaniach
nad rol¹ nAChR w szlakach sygnalizacyjnych pomiêdzy komórkami niepobudliwymi,
w tym nowotworowymi. Potwierdzono tak¿e wystêpowanie receptora nikotynowego
w komórkach raka niedrobnokomórkowego (NSCLC) i raka drobnokomórkowego
(SCLC) (praca przegl¹dowa [13]). Technikami RT-PCR, metodami immunologicznymi
oraz badaniami z wykorzystaniem cytometrii przep³ywowej wykazano obecnoæ receptorów nikotynowych w wielu innych typach prawid³owych komórek niepobudliwych (tab.
1).

3. NIKOTYNA WYWO£UJE ZMIANY WEWN¥TRZKOMÓRKOWEGO STÊ¯ENIA JONÓW WAPNIA
Nikotyna dzia³aj¹c jako agonista receptora nikotynowego przy³¹cza siê do podjednostek a w nAChR. W wyniku tego procesu dochodzi do zmian konformacyjnych, prowadz¹cych do otwarcia kana³u receptora znajduj¹cego siê w b³onie komórkowej (ryc. 2). Umo¿liwia to przep³yw jonów ze rodowiska zewnêtrznego do
wnêtrza komórki. Obdarzone ³adunkiem aminokwasy wycie³aj¹ce wiat³o kana³u
wymuszaj¹ selektywne przechodzenie przez kana³ tylko okrelonych jonów. Poprzez
kana³ receptora nikotynowego wnikaæ mog¹ do wnêtrza komórki jony sodu (Na+)
i wapnia (Ca2+) oraz wyciekaæ na zewn¹trz komórki jony potasu (K+). Najwiêksz¹
przepuszczalnoæ dla jonów wapnia wykazuj¹ kana³y typu a7 nAChR . Zwi¹zanie
nikotyny z receptorem typu a7 nAChR wywo³uje otwarcie poru kana³u i nap³yw
jonów wapnia do komórki (ryc. 2) [16, 17, 41].
Nap³yw kationów sodowych lub wapniowych do wnêtrza komórki przez kana³
receptora nikotynowego powoduje obni¿enie potencja³u b³ony komórkowej i prowadzi do depolaryzacji b³ony komórkowej. Na skutek depolaryzacji b³ony nastêpuje otwarcie kana³ów wapniowych wra¿liwych na zmiany potencja³ów b³onowych, co z kolei
prowadzi do jeszcze wiêkszego, dodatkowego nap³ywu Ca2+ do komórki (ryc. 2) [36].
Uruchamia to w komórce szereg procesów zale¿nych od stê¿enia jonów wapnia.
Wspó³dzia³anie kana³u receptora nikotynowego a7nAChR z kana³em wapniowym
mo¿e wyzwalaæ wiele ró¿nych odpowiedzi, na przyk³ad uwolnienie neuroprzekaników, hormonów, czynników wzrostu lub aktywacjê bia³ek zale¿nych od jonów Ca2+
(ryc. 3) [13, 33]. Poza tym wzrost wewn¹trzkomórkowego stê¿enia tych kationów
w nastêpstwie otwarcia kana³ów a7nAChR, a nastêpnie napiêciowo-zale¿nych kana³ów Ca2+ jest bezporednim sygna³em uruchamiaj¹cym kaskady sygnalizacyjne
reguluj¹ce podzia³y komórkowe, apoptozê, migracjê i ró¿nicowanie komórek [33].
Liczebnoæ wiêkszoci receptorów w b³onach ulega zwykle obni¿eniu pod wp³ywem chronicznego dzia³ania agonisty. Inaczej jest z receptorem nikotynowym.
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Permanentna, utrzymuj¹ca siê ekspozycja komórek na nikotynê prowadzi do zwiêkszenia liczby receptorów nikotynowych w b³onach komórkowych [18]. Receptory
nikotynowe zbudowane z ró¿nych podjednostek np. a4b2 nAChR [53] wykazuj¹
wiêksze powinowactwo zarówno do nikotyny, jak i do acetylocholiny ni¿ homopentameryczne nAChR, np. a7 nAChR [3, 48]. Wiêksze powinowactwo receptora
a4b2 do nikotyny uwa¿ane jest za przyczynê d³ugotrwa³ej inaktywacji (odczulenia,
desensytyzacji) a4b2 nAChR (ryc. 3). Efekt desensytyzacji wzmagany jest przez
estrogeny [36]. W ich obecnoci wra¿liwoæ a7 nAChR na nikotynê pozostaje niezmieniona, a receptor tego typu w du¿o mniejszym stopniu ulega desensytyzacji. W

RYCINA 2. Synergistyczne dzia³anie receptorów nikotynowych na kana³y wapniowe wra¿liwe na
zmiany potencja³ów b³onowych. A) W stanie spoczynku w komórkach wystêpuje ró¿nica potencja³ów
pomiêdzy wnêtrzem a rodowiskiem zewnêtrznym komórki, przy czym wnêtrze jest ujemne na³adowane.
Kana³y jonowe s¹ zamkniête. B) W momencie zwi¹zania siê nikotyny z nAChR dochodzi do otwarcia
kana³ów i nap³ywu kationów do wnêtrza komórki, co wywo³uje otwarcie kana³ów wapniowych
wra¿liwych na zmiany potencja³ów b³onowych (opracowano na podstawie [36])
FIGURE 2. Synergistic influence of nicotinic receptors on voltage-activated calcium channels. (A) In its
resting state, the plasma membrane carries a positive electric charge on the outside and a negative charge
on the inside. The gates of channels are closed. (B) When nicotine binds to the nAChRs, the conformation
of the receptor subunits changes, opening the receptor channel gates, and cations flow into the cell, which
causes opening of voltage-activated calcium channels (based on data from [36])
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zwi¹zku z tym biologiczne funkcje a7 nAChR  jako receptora, który nie ulega
odczuleniu u osób pal¹cych  zostaj¹ silnie wyeksponowane.
Chocia¿ wszystkie nAChR dzia³aj¹ w ten sam sposób jako kana³y umo¿liwiaj¹ce przenikanie kationów poprzez b³onê komórkow¹, reguluj¹ one ró¿norodne funkcje w sposób specyficzny dla danego typu komórek. Uwa¿a siê, ¿e a7 nAChR
jest najistotniejszym regulatorem odpowiedzi, prowadz¹cym do stymulacji proliferacji komórek nowotworowych, natomiast a4b2 nAChR wykazuje g³ównie hamuj¹ce
dzia³anie na podzia³y komórkowe (ryc. 3).

4. NIKOTYNA INDUKUJE CZYNNIKI WZROSTU
Wykazano, ¿e nikotyna stymuluje wydzielanie wielu czynników wzrostu. Przypisuje siê jej wspomagaj¹c¹ rolê w zwiêkszeniu poziomu aktywnych czynników
wzrostu, takich jak: BDNF, VEGF, HGF, VEGF-C, TGF-a, TGF-b, PDGF, a tak¿e
stymulacjê wystêpowania w b³onach komórkowych ich receptorów (VEGFR-2,
PDGFR, HGFR, EGFR) [58]. Doæ dobrze przeledzono ten proces w przypadku
nab³onkowego czynnika wzrostu (EGF). Nikotyna poprzez wzrost wewn¹trz-komórkowego stê¿enia jonów wapnia indukuje przejciow¹ aktywacjê receptora czynnika
wzrostu (EGFR) (ryc. 3). Szlaki sygnalizacyjne wiod¹ce od receptora nikotynowego do dalszych efektorów EGFR wydaj¹ siê byæ bardzo podobne w przypadku
pozosta³ych czynników wzrostu.
Nikotyna oddzia³uje równie¿ na komórkowe fosfatazy bia³kowe. Hamuje ona
fosforylacjê fosfatazy 1 (PP1) w komórkach niedrobnokomórkowego raka p³uc
(NSCLC) [14]. Fosforylacja PP1 prowadzi do inaktywacji jej aktywnoci, w wyniku czego zahamowaniu ulega synteza inhibitora kinazy cyklino-zale¿nej p27Kip1, co
z kolei u³atwia przejcie do kolejnych etapów cyklu komórkowego.
Wzrost stê¿enia wapnia w komórce aktywuje równie¿ cytoplazmatyczne kinazy,
które fosforyluj¹ EGFR. Za przejciow¹ aktywacjê EGFR odpowiedzialna jest kinaza II zale¿na od wapnia i kalmoduliny [35]. Badania z wykorzystaniem uniemiertelnionych du¿ych komórek nab³onka dróg oddechowych, wykaza³y, ¿e nikotyna
stymuluje uwalnianie EGF z tych komórek. Z kolei wi¹zanie wydzielonego EGF z
EGFR prowadzi do aktywacji kaskady Ras-Raf-ERK, która mo¿e byæ blokowana
przez selektywnych antagonistów dla a7 nAChR (ryc. 3) [27].
Prawdopodobny mechanizm aktywacji przez nikotynê receptora czynnika wzrostu ródb³onka naczyniowego (VEGFR) polega na stymulacji ekspresji cyklooksygenazy 2 [40]. W komórkach raka ¿o³¹dka i gard³a zachodzi wzmo¿ona ekspresja
tego enzymu, co wyzwala inwazjê komórek nowotworowych i inicjuje proces powstawania nowych naczyñ krwiononych (angiogenezê) przez aktywacjê VEGFR2 [50]. Nikotyna poprzez a7 nAChR stymuluje proces angiogenezy w komórkach
ródb³onka w obecnoci egzogennie podanego VEGF oraz podstawowego czynnika
wzrostu fibroblastów (bFGF, nazywanego równie¿ FGF2). Obserwacja ta jest zgodna
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RYCINA 3. Kaskady sygnalizacyjne uruchamiane przez nikotynê. Rycina przedstawia dane uzyskane z
badañ przeprowadzonych na ró¿nych typach komórek (SCLC, NSCLC, komórki gruczolakoraka przewodu
pokarmowego oraz gruczolakoraka ma³ych komórek nab³onka dróg oddechowych). Nikotyna poprzez
receptor typu a7 oddzia³uje na sygnalizacjê b-adrenergiczn¹, a poprzez receptory typu a4b2 na sygnalizacjê
zwi¹zan¹ z GABA. Nikotyna poprzez ró¿ne szlaki prowadzi do zahamowania procesów apoptozy i
promowania procesów proliferacji i migracji komórek (opracowano na podstawie [1, 7, 9, 13, 36])
FIGURE 3. Signaling cascade activated by nicotine (data obtained from test results obtained on different
cell types: small-cell and non-small-cell lung cancer, adenocarcinoma cells of the gastrointestinal tract,
and adenocarcinoma of the small airway epithelial cells). Nicotine receptor a7-type affects b-adrenergic
signaling, and a4b2-type receptor modulates signaling associated with GABA. Nicotine, through various pathways, leads to inhibition of apoptosis and to promotion of proliferation and cell migration
(based on data from [1, 7, 9, 13, 36])
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z mo¿liwoci¹ a7 nAChR do pobudzania uwalniania tych czynników angiogennych
przez komórki nowotworowe [19].

5. MITOGENNY EFEKT DZIA£ANIA NIKOTYNY
Powszechne wystêpowanie nAChR w komórkach ssaków oraz ich ró¿norodne
funkcje regulacyjne sugeruj¹, ¿e modulacja tych receptorów w wyniku przewlek³ej
ekspozycji na nikotynê mo¿e przyczyniaæ siê do uwolnienia komórek z fazy G0 i
przejcia do fazy podzia³owej. Selektywni antagonici (np. heksametonium i mekamylamina) a7n AChR znosz¹ proliferacyjne efekty dzia³ania nikotyny, co wskazuje,
¿e a7n AChR jest kluczowym, inicjuj¹cym elementem odpowiedzi komórkowej na
ten alkaloid.
Nikotyna mo¿e nasilaæ proliferacjê komórek prawid³owych, jak i nowotworowych.
W obecnoci tego alkaloidu obserwuje siê wzmo¿on¹ proliferacjê komórek neuroendokrynnych p³uc (PNEC) [36]. Traktowanie nikotyn¹ linii komórkowych raka jelita
grubego i raka trzustki oraz linii komórek nowotworowych SCLC i NSCLC równie¿ wywo³uje indukcjê proliferacji w sposób receptorowo-zale¿ny [36]. W warunkach in vitro komórki SCLC s¹ pobudzane do podzia³ów poprzez aktywacjê kolejno kinazy bia³kowej C (PKC), kinazy serynowo-treoninowej Raf1 i kinaz aktywowanych mitogenem ERK1 i ERK2 lub kinaz MAPK ostatecznie oddzia³uj¹cych na
czynniki transkrypcyjnych Fos, Jun i Myc (ryc. 3). Dodatkowo kinazy MAPK aktywuj¹ kalpainy, tj. proteinazy, które umo¿liwiaj¹ migracjê komórek [19, 55]. Co
wiêcej kolejne badania wykaza³y, ¿e wspólne dzia³anie nikotyny i hipoksji prowadzi
do powstania nowotworu p³uc u chomika [36]. W komórkach ródb³onka w warunkach obni¿onej zawartoci tlenu (np. z powodu niedokrwienia) zwiêksza siê liczebnoæ a7nAChR, które dodatkowo ulegaj¹ sensytyzacji [10, 36]. W warunkach
hipoksji dochodzi do zwiêkszenia aktywnoci fosfodiesterazy 4 (PDE4), która obni¿a poziom wewn¹trzkomórkowego cAMP, co powoduje inaktywacjê kinazy PKA.
Inaczej ni¿ PDE4 dzia³aj¹ receptory zwi¹zane z bia³kiem G (GPCR), które wywo³uj¹ podwy¿szenie komórkowego stê¿enia cAMP, w konsekwencji  aktywacjê PKA,
prowadz¹c¹ do inhibicji kinaz Raf [36] (ryc. 3).
Poza wymienionymi ju¿ czynnikami (wzrost stê¿enia jonów wapnia, wzrost poziomu czynników wzrostu, zmiany w poziomie fosforylacji PP1) nikotyna dzia³a tak¿e
w inny sposób. Szlaki aktywowane przez nikotynê za porednictwem nAChR, prowadz¹ce do inicjacji podzia³ów komórkowych, wiod¹ przez aktywacjê NF-kB, Src,
szlak 5-lipooksygenazy, Akt, HIF-1a [59]. W komórkach SCLS poprzez szlak sygnalizacyjny Raf1-ERK dzia³aj¹ czynniki wzrostu o charakterze autokrynowym takie jak: bradykinina, wazopresyna, neurotensyna i galanina (ryc. 3). Wspó³pracuj¹
one w zainicjowaniu szlaku sygnalizacyjnego z Raf1-ERK z a7 nAChR [36].
Badania na komórkach NSCLC (linia A549) wykaza³y, ¿e nikotyna indukuje
podzia³y komórkowe poprzez receptor nikotynowy w analogiczny sposób jak czynniki wzrostu (ryc. 3). rednie stê¿enie nikotyny we krwi podczas palenia papierosa
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jest równe 0,3 µM. Oko³o trzykrotnie wy¿sze stê¿enie nikotyny (1 mM), którym
traktowano komórki A549 indukuje interakcje bia³ka retinoblastomy (Rb) z kinaz¹
Raf-1 [12, 13] (ryc. 3). To uruchamia kaskadê sygnalizacyjn¹ prowadz¹c¹ do aktywacji cyklin oraz kinaz cyklino-zale¿nych, w wyniku czego nastêpuje oddysocjowanie czynnika E2F1 od bia³ka retinoblastomy, u³atwiaj¹c wejcie komórki w fazê
podzia³ow¹. W tego samego typu komórkach (NSCLC) nikotyna, poprzez a7 nAChrR, promuje ich namna¿anie przez wzrost syntezy fibronektyny i a5b1 integryny. Odbywa siê to na drodze aktywacji szlaku sygnalizacyjnego ERK i PI3K/mTOR
(ryc. 3) [60].
W komórkach miêdzyb³oniaka przy³¹czenie nikotyny do a7 nAChR wywo³uje
zwiêkszenie wewn¹trzkomórkowego stê¿enia jonów Ca2+, które aktywuj¹ MEKK1, ERK1/2 oraz p90RSK. MEKK1 indukuje nastêpnie fosforylacjê czynnika transkrypcyjnego NF-kB, która inicjuje wejcie w fazê S cyklu komórkowego [13].
Nikotyna mo¿e tak¿e aktywowaæ, poprzez a7 nAChR, szlak sygnalizacyjny kinaz
MAP, prowadz¹c do wzrostu poziomu bia³ek Raf-1, ERK1/2 oraz MEK1 [12].
W po³¹czeniach nerwowo-miêniowych nikotyna poprzez a7 nAChR uruchamia szlak sygnalizacyjny wiod¹cy przez kinazê Src (ryc. 3). Wykazano, ¿e w obecnoci nikotyny strukturalne bia³ko b-arestyna-1 wi¹¿e Src, aktywuj¹c szlaki prowadz¹ce do inicjacji podzia³ów komórek A549 [12].

6. NIKOTYNA I APOPTOZA
Nikotyna przyczynia siê do wzrostu opornoci na apoptozê indukowan¹ zewnêtrznymi czynnikami stresowymi, takimi jak: opioidy, promieniowanie UV, antybiotyki
jonoforowe transportuj¹ce jony wapnia, neurotoksyny, stres oksydacyjny oraz leki
przeciwnowotworowe. Ochronne dzia³anie nikotyny zaobserwowano w normalnych
komórkach, na przyk³ad w komórkach nab³onka oskrzeli (NHBE) i nab³onka dróg
oddechowych, komórkach ródb³onka, ludzkich fibroblastach dzi¹s³a i komórkach
nab³onka nerek [58]. Blokowanie procesu apoptozy przez nikotynê obserwowano
tak¿e w komórkach nowotworowych, na które dzia³ano lekami przeciwnowotworowymi, takich jak komórki SCLC i NSCLC, komórki raków piersi i jamy ustnej
oraz nowotworów g³owy i szyi [11, 54, 58]. Oddzia³ywanie nikotyny na proces
apoptozy nie jest do koñca jednoznacznie wyjanione, istniej¹ równie¿ mniej liczne
doniesienia wskazuj¹ce na mo¿liwoæ wywo³ywania apoptozy przez ten alkaloid [58].
Molekularny mechanizm le¿¹cy u podstaw antyapoptotycznego dzia³ania nikotyny jest z³o¿ony. Nikotyna reguluje dzia³anie bia³ek nale¿¹cych do rodziny polipeptydów apoptotycznych [11, 58]. Do tej rodziny nale¿y bia³ko BCL-2, które prawdopodobnie odpowiedzialne jest za blokowanie procesu apoptozy w komórkach H82
SCLC indukowanej cisplatyn¹. Nikotyna, poprzez aktywacjê fosfolipazy C, uruchamia szlak wywo³uj¹cy fosforylacjê seryny w pozycji 70 bia³ka BCL-2, powoduj¹c
jego aktywacjê [58].
Nikotyna dzia³a antyapoptotycznie poprzez receptory nAChR sk³adaj¹ce siê z
podjednostek a3 i a4. W komórkach normalnego nab³onka oskrzeli (NHBE) niko-
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tyna hamuje apoptozê przez aktywacjê szlaku Akt. Wyniki dowiadczeñ wykazuj¹,
¿e hamuj¹ce apoptozê dzia³anie nikotyny wynika z indukcji specyficznych fosforylacji Akt w pozycji Thr308 i Ser473 [13]. Nikotyna indukuje tak¿e fosforylacjê
kolejnych bia³ek w szlaku Akt, takich jak: mTOR, FKHR, elf-4, GSK3b, tuberyna
i S6K [58].
Inne ogniwa szlaków sygnalizacji komórkowej zaanga¿owane w antyapoptotyczne dzia³anie nikotyny to PKA, NF-kB oraz hamowanie supresora nowotworowego
p53 [51, 58]. Nikotyna indukuje wielomiejscow¹ fosforylacjê apoptotycznego bia³ka
Bad, wywo³uj¹c jego inaktywacjê, co zapobiega mierci komórek. Indukowana nikotyn¹ fosforylacja bia³ka Bad aktywowana jest poprzez kilka szlaków sygnalizacyjnych. Wymieniæ tu mo¿na szlaki sygnalizacyjne obejmuj¹ce dzia³anie PKC, PKA,
MEK i PI3K. Jin i wsp. [20] wykazali, ¿e w fosforylacji indukowanej nikotyn¹
poredniczy receptor b-adrenergiczny (ryc. 3). Wykazano tak¿e, ¿e nikotyna mo¿e
indukowaæ fosforylacjê proapoptotycznego bia³ka Bax w pozycji Ser184 przez kinazê C (PKCx), w wyniku czego nastêpuje jego inaktywacja i zapobie¿enie mierci komórki [51].
Stwierdzono, ¿e receptor a7 nAChR oraz receptor b-adrenergiczny porednicz¹ w
przeciwapoptotycznym dzia³aniu nikotyny w niektórych liniach komórkowych [36]. Bia³ka
blokuj¹ce apoptozê intensywnie badano na liniach komórkowych NSCLC. Nikotyna
poprzez receptor nikotynowy chroni komórki A549 przed apoptotycznym dzia³aniem
leków przeciwnowotworowych poprzez stymulacjê XIAP oraz surwiwiny [11].

7. ZABURZENIA SYGNALIZACJI HORMONALNEJ WYWO£ANE PRZEZ NIKOTYNÊ
Przy³¹czenie siê nikotyny do a7 nAChR, wywo³uje uwolnienie przez komórki
serotoniny [36]. Serotonina oprócz funkcji neuroprzekanika dzia³a równie¿ jako
autokrynny czynnik wzrostu komórek raka p³uca (SCLC) i komórek raka okrê¿nicy [29, 36]. Podanie inhibitora zwrotnego wychwytu serotoniny znosi stymuluj¹ce
proliferacjê efekty dzia³ania nikotyny. Na podstawie tych danych a7 nAChR mo¿na uznaæ za kluczowy element w regulacji podzia³ów komórkowych, apoptozy oraz
migracji komórek SCLC. Odbywa siê to poprzez uwalnianie serotoniny, bombezyny
oraz innych neuropeptydów (ryc. 3) [30, 36].
Nikotyna, dzia³aj¹c jednoczenie poprzez a7 nAChR i a4b2 nAChR stymuluje
uwalnianie dopaminy, neuroprzekanika pobudzaj¹cego, reguluj¹c w ten sposób procesy poznawcze i proces zapamiêtywania. Taki efekt dzia³ania nikotyny obserwowano w przypadku wydzielania dopaminy przez komórki nerwowe po³o¿one w polu
brzusznym nakrywki (VTA) mezolimbicznego uk³adu dopaminergicznego, czêci
mózgu stanowi¹cego tzw. uk³ad nagrody, który odpowiedzialny jest za odczuwanie
przyjemnoci i rozwój uzale¿nienia [4, 18, 26, 31, 57]. Jednak na poziomie komórkowym mechanizm, w wyniku którego receptory nikotynowe inicjuj¹ i podtrzymuj¹
proces uzale¿nienia, wci¹¿ jest bardzo s³abo poznany, a prezentowane dane dotycz¹
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jedynie sk³adu podjednostek receptorów nikotynowych oraz zwiêksze-nia ich liczby
na powierzchni neuronów [18, 31]. Oprócz dzia³ania na orodkowy uk³ad nerwowy, dopamina jako hormon lokalny o dzia³aniu parakrynnym i autokrynnym stymuluje proliferacjê komórek raka gruczo³u krokowego i komórek nowotworowych w
gruczole piersiowym [36].
Stymulacja nikotyn¹ receptora typu a4b2 prowadzi równie¿ do uwalniania innego neurotransmitera  kwasu g-aminomas³owego (GABA) (ryc. 3) [37, 38]. GABA
jest najwa¿niejszym hamuj¹cym neuroprzekanikiem w mózgu. Poza tym znacz¹co
obni¿a tempo podzia³ów mitotycznych komórek raka p³uc, trzustki, jelita grubego oraz
piersi [36, 37].
a7 nAChR poredniczy w przeciwzapalnym dzia³aniu uk³adu cholinergicznego,
w tym hamowaniu wydzielania cytokin prozapalnych, czynników martwicy nowotworów a i blokowaniu reakcji komórek odpornociowych, takich jak limfocyty typu
T i B [22, 44].
Jednoczesne przy³¹czenie siê nikotyny do receptorów a7 nAChR oraz heteropentamerycznych nAChR zawieraj¹cych podjednostki a4 lub a3 stymuluje uwalnianie neuroprzekaników stresowych  noradreanaliny i adrenaliny [36]. Poprzez
a7 nAChR nikotyna reguluje uwolnienie noradrenaliny w mózgu [3] i z zakoñczeñ
nerwowych uk³adu wspó³czulnego [28], jak równie¿ w niektórych komórkach nowotworowych [49]. W warunkach zwiêkszonego poziomu noradrenaliny wykazano
zwiêkszon¹ ekspresjê kinaz ERK1-ERK2, cyklooksygenazy 2, prostaglandyny PGE2
[39, 50]. Poprzez sygnalizacjê b-adrenergiczn¹ regulowany jest, zale¿ny od aktywnoci cyklazy adenylanowej, poziom cAMP (ryc. 3). Zwiêkszenie poziomu cAMP
indukuje aktywnoæ kinazy bia³kowej A (PKA) oraz aktywacjê czynnika transkrypcyjnego CREB, co prowadzi do przejciowej aktywacji receptora EGF (ryc. 3).
Noradrenalina i adrenalina aktywuj¹c receptory b-adrenergiczne, wywo³uj¹ uwalnianie czynnika wzrostu ródb³onka naczyñ (VEGF), naskórkowego czynnika wzrostu
(EGF) i kwasu arachidonowego [45, 46, 49], które przyczyniaj¹ siê do utraty kontroli nad podzia³ami komórek. Wywo³ane nikotyn¹ zmiany w sygnalizacji b-adrenergicznej zaobserwowano w dziel¹cych siê komórkach nowotworowych gruczolakoraków p³uc, trzustki i ¿o³¹dka oraz raków jelita grubego, prostaty, gruczo³u sutkowego i jajnika [36].

8. PODSUMOWANIE
Nikotyna dzia³a poprzez receptor nikotynowy, który stanowi pocz¹tkowy element
z³o¿onej i jeszcze nie do koñca poznanej sieci powi¹zañ szlaków sygnalizacji komórkowej. Wykazuje ona bardzo silne dzia³anie na komórki, prowadz¹ce do zmian w ich
programie podzia³owym. Wspomaga proces migracji komórek, tworzenia naczyñ krwiononych oraz znacz¹co zwiêksza prze¿ywalnoæ komórek, równie¿ nowotwo-rowych.
Ze wzglêdu na dostêpnoæ i czêstoæ kontaktu z nikotyn¹, dog³êbne poznanie komórkowych mechanizmów jej dzia³ania wydaje siê bardzo istotne. Znacz¹cy postêp po-
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czyniono w badaniach nad wp³ywem tego alkaloidu na komórki pobudliwe oraz nowotworowe, stosunkowo niewiele natomiast wiadomo na temat jej oddzia³ywania na
inne rodzaje komórek, które tak¿e wyposa¿one s¹ w receptory nikotynowe.
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