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CO DZIEJE SIĘ NA PERYFERIACH SYNAPSY?

SHAPING THE SYNAPTIC SIGNAL OUTSIDE THE CLEFT?
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Streszczenie: W klasycznym ujęciu wierny i szybki przekaz sygnałów między neuronami ośrod-
kowego układu nerwowego zapewnia chemiczne przekaźnictwo synaptyczne. Jednak układ nerwowy 
kontroluje działania zachodzące w różnych skalach czasowych, również poza synapsą. W artykule 
objaśniamy, w jaki sposób mogą zachodzić, różne czasowo i czynnościowo, zdarzenia w układzie ner-
wowym, jaka jest w nich rola komórek glejowych, zwłaszcza astrocytów, jak istotną rolę odgrywa 
w nich przekaźnictwo pozasynaptyczne i ruch receptorów neuroprzekaźników w błonie komórkowej 
i wreszcie jaką rolę odgrywają transportery i wymienniki neuroprzekaźnikowe w pozasynaptycznej 
komunikacji i interakcjach neuronalno-glejowych. Wszystko to przybliża nas do zrozumienia w jaki 
sposób układ nerwowy kontroluje przebieg nie tylko stosunkowo prostych zjawisk, ale też złożonych 
procesów, jak pamięć i uczenie się. 

Słowa kluczowe: receptory okołosynaptyczne, receptory pozasynaptyczne, Glu, GABA, żylakowatoś-
ci, transportery Glu i GABA, trójdzielna synapsa

Summary: Classical view about neurotransmission assumes that interneuronal signaling, securing 
high-fidelity and speedy transfer of chemical message, is limited to the synaptic cleft. However, the 
nervous system developed mechanisms, which control the transfer of signals reaching a postsynaptic 
neuron at different time-scales outside the cleft. The article describes the phenomena of temporal 
and spatial neurotransmitter spillover and highlights the mechanisms of extrasynaptic transmission, 
including recent advances in exploring extrasynaptic receptor specificity, receptor trafficking, trans-
porters and exchangers operating outside the cleft. A concept of a tripartite synapse involving glio-
transmission in is presented. Shaping the synaptic signal outside the cleft brings more understanding 
of the molecular background of the complex processes like learning and memory. 

Key words: perisynaptic receptors, extrasynaptic receptors, Glu, GABA, varicosities, glutamate and 
GABA transporters, tripartite synapse
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WSTĘP

Neurony porozumiewają się za pośrednictwem synaps, czyli wyspecjalizowa-
nych połączeń pomiędzy neuronami, przez które jest przenoszony impuls nerwowy 
(ryc. 1-3). Sygnały synaptyczne, których nośnikiem są neuroprzekaźniki, są odpo-
wiedzialne za zadania, które wymagają szybkości i precyzji, takie jak rozpozna-
wanie wzorca wzrokowego czy ruchy manipulacyjne. Podczas gdy przekaźnictwo 
synaptyczne odpowiada za to, ŻE mózg działa, to JAK działa, a więc jak przebie-
gają i jak są modulowane procesy związane m.in. z uwagą, nastrojem, emocjami, 
stopniem pobudzenia, jest kontrolowane poza synapsą. Struktury układu nerwowego 
wykorzystują przestrzeń pozasynaptyczną do kontroli tych procesów. Odbiorcą sy-
gnałów poza synapsą są nie tylko neurony, ale również astrocyty, najliczniejsze ko-
mórki glejowe mózgu. Na peryferiach synapsy znajdują się bowiem wypustki astro-
cytarne, „otulające” złącze synaptyczne (ryc. 1, 2). Szacuje się, że ta astrocytarna 

RYCINA 1. Zdjęcie z mikroskopu elektronowego, obrazujące synapsy glutaminianoergiczne 
z „otuliną” z wypustek astrocytarnych. Wypustki astrocytu (a) penetrują szczelinę w części oko-
łosynaptycznej. Oznaczenia: b – część presynaptyczna złącza, tzw. kolbka synaptyczna, ze zgroma-
dzonymi pęcherzykami synaptycznymi (ang. boutons; b), s – kolec dendrytyczny z wyraźnym, elek-
tronogęstym zagęszczeniem postsynaptycznym (ang. spine; s). Wg http://synapses.clm.utexas.edu/, 
zmodyfikowano
FIGURE 1. Electron micrograph presenting glutamatergic synapses surrounded by an astro-
cytic “mantle”. Astrocytic processes (a) penetrate synaptic clefts in the perisynaptic regions. Abbre-
viations: b - bouton, i.e. presynaptic nerve terminal, characterised by a presence of synaptic vesicles; 
s - postsynaptic aspect of the synapse on dendritic spine, with an electron-dense structure beneath the 
postsynaptic membrane (postsynaptic density, PSD) typical for excitatory synapses. Acc. to http://
synapses.clm.utexas.edu/, modified
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otulina cechuje około 60% złączy. W złączu nerwowo-mięśniowym otulinę stanowią 
komórki Schwanna. Odkrycia lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, 
które dowiodły, że astrocyt wydziela neuroprzekaźniki, jest receptywny na sygnały 
wysyłane przez neuron i odgrywa istotną rolę w przekazie informacji pomiędzy neu-
ronami, doprowadziło do powstania koncepcji synapsy trójdzielnej, w której działa-
niu astrocyt jest partnerem neuronu, operującym poza centrum synapsy. Co więcej, 
odkrycie poza synapsą receptorów osadzonych w błonach neuronów dowiodło ist-
nienia struktur molekularnych, które mogą przekazywać sygnały generowane przez 
procesy toczące się na obrzeżach synapsy. Docierający tam neuroprzekaźnik może 
tonicznie hamować lub pobudzać wyrzut neuro- i glejoprzekaźników, regulując stan 
pobudzenia neuronu, a nawet zmieniając jego los [4, 6, 7, 13, 69].

RYCINA 2.Trójdzielna synapsa. Neuroprzekaźnik (kropki), po wyrzucie z zakończenia presynaptycz-
nego do synapsy, w stanach dużego pobudzenia może ulec “rozpryskowi” (ang. spillover) do części 
pozasynaptycznej złącza, gdzie dostaje się w strefę wpływów astrocytu. Astrocyty odbierają sygnały 
i wydzielają glejoprzekaźniki do przestrzeni pozakomórkowej okołosynaptycznie i pozasynaptycznie. 
Działają tam, m.in., jonotropowe receptory glutaminianu Glu NR1/NR2B oraz transportery Glu: astro-
cytarny EAAT1 (GLT-1) i EAAT2 (GLAST) i transportery neuronalne EAAT 3 i EAAT 4. Wg [84], 
zmodyfikowano
FIGURE 2. Tripartite synapse. Black dots represent neurotransmitter molecules. The illustrated situ-
ation corresponds to the stage when (1) immediately after neurotransmitter release from the presynaptic 
terminal to the synaptic cleft, AMPAR and NMDAR (NR2A-R) bind Glu and transmit a signal to the 
dendritic spine and (2) strong stimulation results in neurotransmitter spillover outside the synapse whe-
re it activates extrasynaptic NMDA receptors (NR2B-R) and interacts with astrocytes. Astrocytes clear 
Glu from the extrasynaptic space via excitatory amino acid transporters EAAT1 (GLT-1) and EAAT2 
(GLAST), respond to Glu and release gliotransmitters. Extrasynaptic Glu ionotropic receptors and trans-
porters which regulate Glu extracellular concentration are shown. Extrasynaptic glutamate clearance is 
also mediated by neuronal excitatory amino acid transporters EAAT3 and EAAT4. Acc. to [84], modified
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PRZEKAŹNICTWO I RECEPTORY POZASYNAPTYCZNE

Neuroprzekaźniki zidentyfikowano molekularnie wcześniej niż ich recepto-
ry. Badania nad wydzielaniem pierwszego zidentyfikowanego neuroprzekaźnika, 
acetylocholiny (ACh), w złączu nerwowo-mięśniowym, dowiodły, że przekaźnik 
dyfunduje przez złącze na wskroś, na odległość 10-50 nm, by dotrzeć do błony 
postsynaptycznej. W latach 50. i 60. XX wieku obraz dotyczący komunikowania 
się neuronów był jasny: neurony porozumiewały się, wysyłając związki chemiczne, 
które przenosiły impuls pomiędzy pre- i postsynaptyczną częścią synapsy. Synapsa 
była dwudzielna i stanowiła jedyne miejsce komunikacji. 

Taki obraz powszechnie akceptowano do końca lat 60 tych, kiedy to nowe odkry-
cia zburzyły dogmat, że synapsa jest wyłącznym miejscem porozumiewania się neu-
ronów. Dowiedziono, że noradrenalina (NA), wydzielona presynaptycznie z neuronu 
noradrenergicznego, hamuje wyrzut ACh z sąsiadującego neuronu cholinergicznego, 
mimo braku kontaktu synaptycznego pomiędzy obiema komórkami. Badania z uży-
ciem mikroskopii świetlnej wykazały, że w wielu strukturach mózgu miejsca wyrzu-
tu neuroprzekaźników i osadzenia w błonie odpowiednich dla nich receptorów nie 
pokrywają się, a mikroskopia elektronowa dowiodła, że zakończenia cholinergiczne 
i monoaminoergiczne (w tym noradrenergiczne) rzadko przylegają do wyspecjalizo-
wanych części postsynaptycznych złączy [19]. Te obserwacje ukształtowały pogląd, 
że oprócz przekaźnictwa synaptycznego, może istnieć inna forma porozumiewania 
się neuronów, do której dochodzi, gdy neurony wydzielają substancje chemiczną, któ-
ra dyfunduje na duże odległości, poza sferę działania w przestrzeni synapsy [19].

Pogląd ten znalazł potwierdzenie w dalszych badaniach. Na przestrzeni blisko 
półwiecza zgromadzono dane, które dowiodły, że neuroprzekaźniki mogą docierać, 
po wyrzucie do szczeliny synaptycznej, do odległych miejsc na błonach komórek 
docelowych, położonych poza synapsą, tam wiązać się z receptorami i generować 
odpowiedź komórkową. Dowiedziono również, że większość przekaźników może 
być wydzielana z zakończeń, które nie tworzą połączeń synaptycznych. Receptory 
zlokalizowane poza synapsą podzielono, stosując kryterium funkcjonalne, na oko-
łosynaptyczne (ang. perisynaptic, osadzone w błonie na obrzeżach szczeliny sy-
naptycznej) i pozasynaptyczne (ang. extrasynaptic, osadzone w większej odległości 
od złącza) [51, 84]. Receptory okołosynaptyczne są w stanie wykrywać indywi-
dualne epizody wyrzutu neuroprzekaźnika, toteż precyzyjnie rozróżniają zmiany 
siły sygnału w funkcji czasu [62]. Przestrzenną (bo trójwymiarową) granicę zasię-
gu tak odkodowywanej informacji określono mianem „maksymalnego promienia 
efektywnego zasięgu”. Jest to odległość pomiędzy miejscem wyrzutu neuroprze-
kaźnika a strefą, w której osiąga on stężenie równe EC50 receptora (ang. half maxi-
mal Effective Concentration – stężenie liganda, które wywołuje odpowiedź o sile 
równej połowie maksymalnej odpowiedzi receptora). Inaczej funkcjonują receptory 
pozasynaptyczne, które nie wykrywają zjawisk synaptycznych z rozdzielczością 
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czasową i które mogą jedynie rejestrować zmiany toniczne poziomu neuroprzekaź-
nika. W dalszej części artykułu będziemy posługiwać się terminem receptora poza-
synaptycznego, bez wyróżniania receptorów okołosynaptycznych, gdyż większość 
danych literaturowych opisuje właśnie receptory pozasynaptyczne.

W trakcie rozpraszania się neuroprzekaźnika w przestrzeni pozasynaptycznej, 
które nazwiemy „rozpryskiem” (ang. spillover), dochodzi do jego rozcieńczania, 
toteż stężenia dyfundujących neuroprzekaźników są tu zdecydowanie niższe, niż 
w szczelinie synaptycznej po nadejściu potencjału czynnościowego i wyrzucie 
neuroprzekaźnika z pęcherzyków synaptycznych. Aby receptor pozasynaptycz-
ny mógł odpowiedzieć na działanie niewielkich ilości neuroprzekaźnika, musi 
go cechować duże powinowactwo. I rzeczywiście, receptory pozasynaptyczne 
nie tylko przewyższają liczebnie receptory synaptyczne, ale również są bardziej 
wrażliwe na przekaźnik rozproszony w przestrzeni pozakomórkowej. Te cechy 
sprawiają, że to właśnie ta pula receptorów jest głównym punktem wychwytu 
leków. W latach 90-tych XX wieku i później wykazano, że przekaźnictwo po-
zasynaptyczne odgrywa zasadniczą rolę w utrzymującej się, tonicznej regulacji 
aktywności neuronalnej i że na tej drodze działają mediatory humoralne i białka 
układu odpornościowego [24]. Dostrzeżono możliwość udziału astrocytów w tej 
modulacji. Dowiedziono też, że wyrzut pozasynaptyczny neuroprzekaźnika odby-
wa się ze struktur aksonu nazwanych żylakowatościami (ang. varicosities).

ŻYLAKOWATOŚCI POZASYNAPTYCZNE

Ponad połowa z 1011 neuronów ośrodkowego układu nerwowego człowieka 
wydziela z zakończeń neuroprzekaźnik pobudzający, glutaminian (Glu), a 30-40% 
wszystkich neuronów wydziela neuroprzekaźnik hamujący, kwas gamma-aminoma-
słowy GABA. Z wyjątkiem neurogliokształtnych komórek GABAergicznych kory 
mózgowej, odkrytych przez Olaha i wsp. w 2009 roku [57], neurony pobudzeniowe 
i hamulcowe wydzielają neuroprzekaźnik wyłącznie w obrębie synaps. Jednak z po-
zostałych kilkunastu procent neuronów mózgu, przeważająca liczba (60-95%) neu-
ronów monoaminoergicznych nie tworzy kontaktów synaptycznych i wydziela swo-
je neuroprzekaźniki ze struktur nazwanych żylakowatościami, których większość 
jest zaopatrzona w maszynerię niezbędną do wyrzutu pęcherzykowego, zależnego 
od potencjału czynnościowego neuronu [19, 79]. Badania mikroskopowe i ilościowa 
autoradiografia dowiodły, że obficie rozgałęzione, przedkońcowe odcinki aksonów 
monoaminergicznych, tworzą miliardy żylakowatych zakończeń bez formowania 
złączy synaptycznych. W hipokampie, drzewo aksonalne neuronów cholinergicz-
nych, pochodzących z jąder przegrody, tworzy ok. 840 000 żylakowatości [2]. Licz-
ba neuronów cholinergicznych, będących źródłem tej projekcji, nie przekracza 2000. 
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Jest więc oczywiste, że powstający we wzgórku aksonalnym potencjał czynnościowy 
nie spowoduje wyrzutu przekaźnika ze wszystkich żylakowatości. Przyjmuje się, że 
ciało neuronu nie może „decydować”, która z żylakowatości wydzieli neuroprzekaź-
nik. Raczej, prawdopodobieństwo wydzielenia neuroprzekaźnika zależy od lokalnej 
modulacji, którą sterują struktury pozasynaptyczne neuronów i astrocytów. W rezul-
tacie, pole wpływu pojedynczego neuronu modulatorowego obejmuje swoim dzia-
łaniem wiele innych neuronów, na które może oddziaływać z różną intensywnością.

RUCH RECEPTORÓW (ang. receptor trafficking) W STREFIE  
SYNAPSY I W REJONACH POZASYNAPTYCZNYCH  

BŁONY KOMÓRKOWEJ NEURONU

W 1974 roku Poo i Cone wykazali, że rodopsyna, białko receptorowe komórek 
siatkówki, które umożliwiają widzenie monochromatyczne w ciemności, pozosta-
je w ciągłym ruchu w płynnej macierzy lipidowej dwuwarstwy błony komórkowej 
[67]. Wykazano następnie, że położenie jonotropowych receptorów glicyny (GlyR) 
i metabotropowych receptorów glutaminianu (mGluR) w błonie komórkowej rów-
nież zmienia się [35]. Dzieje się to wskutek dyfuzji receptorów w płaszczyźnie bło-
ny (przemieszczanie się pomiędzy rejonem synaptycznym i pozasynaptycznym, tzw. 
ruch boczny) jak też dyfuzji wskroś błony, przemieszczającej receptory z przedziałów 
wewnątrzkomórkowych na powierzchnię błony. Dyfuzja przebiega ruchami oscyla-
cyjnymi, na które składają się dwie fazy: faza stabilnego położenia, utrzymywanego 
przez białka kotwiczące (takie jak gefiryna, „kotwicząca” receptor GABAA i recep-
tor glicynowy) oraz faza przemieszczania się ruchami Browna [12, 38]. Szczególnie 
dokładnie prześledzono ruch jonotropowych receptorów glutaminianu AMPA (AM-
PAR), które pośredniczą prawie we wszystkich procesach szybkiej neurotransmisji 
pobudzeniowej i których liczebność, skład i własności wpływają na plastyczność sy-
naptyczną. Ciekawe doświadczenia z użyciem fotoreaktywnych antagonistów recep-
torów AMPA połączone z rejestracją elektrycznej aktywności neuronów wskazywały, 
że te receptory ulegają egzocytozie jedynie w rejonach plazmalemmy perikarionów, 
skąd dyfundują bocznie do synaps [60]. Obrazowanie ruchu AMPAR w czasie rze-
czywistym wskazywało, że są one transportowane wewnątrzkomórkowo i wbudowy-
wane do błony dopiero w rejonie zagęszczenia synaptycznego [29] lub trzonu kolca 
dendrytycznego [48,90] i potwierdziło istnienie dyfuzji bocznej receptorów w bło-
nie. Dyfuzja boczna jest dziś uważana za kluczowy mechanizm wymiany receptorów 
w zagęszczeniu postsynaptycznym [31, 35, 41]. Przemieszczanie się jest dwuetapowe: 
(i) boczna dyfuzja receptorów do i poza synapsę (ii) egzocytoza/endocytoza recepto-
rów w rejonach pozasynaptycznych [78, 90]. Odkrycie stref o wzmożonej aktywności 
endocytarnej na kolcach dendrytycznych poza synapsą [8] dowiodło, że dyfuzja bocz-
na prowadząca do przemieszczenia się receptorów pomiędzy rejonami synaptyczny-
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mi i pozasynaptycznymi może być częścią procesu, który prowadzi do powtórnego 
wykorzystania receptorów (ang. recycling) [43]. Badania Makino [48] wykazały, że 
wzmożone neuroprzekaźnictwo w trakcie długotrwałego wzmocnienia synaptyczne-
go (ang. Long Term Potentiation, LTP) wiąże się ze wzbogaceniem synaps w recepto-
ry AMPA, przemieszczające się na drodze dyfuzji bocznej z rejonów pozasynaptycz-
nych kolców dendrytycznych. Zubożone w receptory AMPA strefy pozasynaptyczne 
są szybko zasilane przez receptory wewnątrzkomórkowe, wbudowywane na drodze 
egzocytozy do błony dendrytu. Te procesy wskazują na ważną rolę puli wewnątrzko-
mórkowej i błonowej receptorów AMPA w plastyczności synaptycznej.

NEURONALNE I ASTROCYTARNE, POZASYNAPTYCZNE  
RECEPTORY JONOTROPOWE

Większość synaps w ośrodkowym układzie nerwowym wykorzystuje do przekazu 
informacji receptory jonotropowe, gdyż cechuje je zdolność do szybkiej (ułamki mi-
lisekund) aktywacji, co pozwala na przekaz informacji z minimalnym opóźnieniem. 
Jednak receptory jonotropowe, również wspomniane wcześniej receptory AMPA, 
występują obficie również poza synapsą.

RECEPTORY AMINOKWASÓW

Pierwszego dowodu, że receptory jonotropowe mogą być zlokalizowane pozasy-
naptycznie dostarczył Samogyi, który wykazał, posługując się mikroskopią elektrono-
wą, obecność pozasynaptycznych receptorów GABAA w komórkach móżdżku [72]. 
Ta obserwacja stała się kamieniem milowym w rozumieniu receptorowego modulo-
wania przekaźnictwa, gdyż dostarczyła przekonujących dowodów na pozasynaptycz-
ne występowanie receptorów jonotropowych, które w następnych latach wykryto na 
dendrytach i ciałach neuronów w móżdżku, korze mózgowej, hipokampie, wzgórzu 
i pniu mózgu [85]. Liczebność receptorów GABAA w strefie poza synapsą, podob-
nie jak receptorów AMPA, jest większa niż w synapsie. Receptory pozasynaptyczne 
GABAA różnią się strukturą i funkcją od synaptycznych. Podczas gdy milimolowe 
stężenia GABA osiągane w stymulowanej synapsie skutkują przejściowym, fazowym 
hamowaniem komórki postsynaptycznej [50], GABA dyfundujący z synapsy osią-
ga pozasynaptycznie niższe stężenia i może powodować utrzymującą się, toniczną 
aktywację receptorów pozasynaptycznych (ryc. 3, [5, 23, 25, 52, 65]). EC50 tych re-
ceptorów wynosi ok. 100 μM, co odpowiada stężeniom GABA w przestrzeni pozako-
mórkowej (tab. 1, [56]). Najnowsze badania wskazują, że w komunikowaniu się neu-
ronów i komórek oligodendrocytarnych NG2 również pośredniczą pozasynaptyczne 
receptory GABAA [82].
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RYCINA. 3. Następstwa aktywacji synaptycznych i pozasynaptycznych receptorów GABA typu 
A (GABAA). Spowodowany potencjałem czynnościowym wyrzut GABA do szczeliny synaptycznej 
przejściowo aktywuje receptory GABAA, znajdujące się w błonie postsynaptycznej. Ta aktywacja gene-
ruje prądy hamujące (IPSCs), które są zazwyczaj krótkotrwałe, wskutek (1) dyfuzji i wychwytu zwrot-
nego GABA oraz (2) desensytyzacji receptorów pod wpływem dużych stężeń GABA. Pozasynaptyczne 
receptory GABA cechuje większe powinowactwo do liganda niż receptory synaptyczne, więc są akty-
wowane już przy małym stężeniu GABA. Nieduże stężenia GABA pochodzą z „rozprysku” synaptycz-
nego i z pozasynaptycznego wydzielania GABA. Receptory pozasynaptyczne cechuje również powolna 
desensytyzacja, mogą więc generować ciągłe, toniczne prądy hamujące. Rycina ilustruje zahamowanie 
prądu tonicznego po podaniu antagonisty receptora GABAA. Liczne anestetyki, zastosowane w dawkach 
usypiających, wydajnie wzmacniają prądy toniczne. Wg [9], zmodyfikowano
FIGURE 3. Consequences of activation of synaptic and extrasynaptic pools of γ-aminobutyric 
acid subtype A (GABAA) receptors. Action-potential-dependent release of GABA into the synaptic 
cleft transiently activates GABAA receptors (green) in the postsynaptic membrane.  Generated inhibitory 
postsynaptic currents (IPSCs; left panel) are of a brief duration due to (1) GABA diffusion and uptake 
(2) the desensitization of synaptic receptors. On the contrary, extrasynaptic GABAA receptors (blue) are 
activated by low concentrations of GABA in the extracellular space, have low desensitization rates and 
can produce a continuous or “tonic” current. The tonic current is revealed by application of a GABAA 
antagonist, which inhibits the current (middle panel), whereas anesthetics potently enhance the tonic 
current (right panel). Acc. to [9], modified
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TABELA 1. Stężenia neuroprzekaźników w pęcherzykach synaptycznych, cytoplazmie, synapsie 
i przestrzeni pozakomórkowej (wg [84])
TABLE 1. Neurotransmitter concentration in synaptic vesicles, cytoplasm, synaptic cleft and extra-
cellular space (acc. to [84])

NEUROPRZE-
KAŹNIK

PĘCHERZYK  
SYNAPTYCZNY

CYTOPLAZMA SYNAPSA PRZESTRZEŃ
POZAKOMÓRKOWA

Acetylocholina ~100 mM brak danych ~3 mM 0,01-3 mM

Noradrenalina ~200 mM brak danych ~1 mM 14-78 nM

Dopomina 300-350 mM brak danych brak 
danych

14 nM-0,7 mM

GABA ~100 mM 1-7 mM ~1 mM 0,2-0,8 mM

Glutaminian ~100 mM 2-10 mM ~1 mM 0,03-3 mM

Serotonina ~90 mM brak danych ~6 mM 1-100 nM

Receptory drugiego neuroprzekaźnika hamującego w układzie nerwowym, 
glicyny (Gly, GlyR), funkcjonują również synaptycznie i pozasynaptycznie: 
wśród nich są homomeryczne GlyR, zbudowane wyłącznie z podjednostek α, 
a wiec nieposiadające podjednostek beta odpowiedzialnych za kotwiczenie i sta-
bilizowanie receptora w błonie za pośrednictwem gefiryny [38, 52]. Dzięki temu 
mają zdolność do swobodnego przemieszczania się w błonie.

Mimo zasadniczo synaptycznego charakteru przekaźnictwa Glu, również inne 
niż AMPA jonotropowe receptory Glu: kainianowe (KA) i NMDA, wykryto poza-
synaptycznie [46]. Jaka jest więc ich rola? Ruch receptorów AMPA i NMDA, do 
i poza synapsę, jest regulowany aktywnością synaptyczną [27, 43] i jest istotnym 
mechanizmem na drodze którego dochodzi do zmiany liczby aktywnych funkcjo-
nalnie receptorów w synapsie w trakcie procesów plastycznych.

Są przesłanki, że pozasynaptyczne receptory AMPA mogą służyć jako recep-
tory zapasowe do aktywacji milczących synaps, odgrywając rolę w plastyczności 
złącza. Natomiast receptory NMDA i KA uczestniczą aktywnie w zdarzeniach 
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pozasynaptycznych; Glu, wydzielony do synapsy, może z niej wyciekać, ulegając 
„rozpryskowi” do którego dochodzi przy ekstremalnej aktywności synapsy [21]. 
Tą drogą glutaminian osiąga strefę oddziaływań z pozasynaptycznymi receptorami 
neuronów i astrocytów (ryc. 2).

Receptory NMDA są tetramerami, złożonymi z dwóch podjednostek NR1 
i dwóch podjednostek NR2, typu A, B, C lub D. Receptory NR1/NR2A, o mniej-
szym powinowactwie do Glu i Gly niż receptory NR1/NR2B, są osadzone w sy-
napsie, podczas gdy receptory NR1/NR2B są rozmieszczone w miejscach pozasy-
naptycznych [74], do których przemieszczają się [78] przeszło stukrotnie szybciej, 
niż NR1/NR2A [31]. Położenie receptorów, które wyznacza charakter ich wpływu 
na procesy cytoplazmatyczne sprawia, że receptory synaptyczne NR2A pośredniczą 
w przekazie sygnałów do przeżycia komórki i zmian plastycznych, podczas gdy re-
ceptory pozasynaptyczne zawierające podjednostki NR2B włączają się w procesy 
ekscytotoksyczne [45]. Nie wyłącznie: ostatnio Gardoni i wsp. [28] zidentyfikowali 
receptory NMDA zawierające podjednostkę NR2B również w synapsie i wykazali 
ich zaangażowanie w fizjologiczne wywołanie LTP.

I tu pojawiają się komórki glejowe, jako uczestnicy synapsy trójdzielnej: po-
zasynaptyczne receptory AMPA i KA są wykrywane na astrocytach, ale też oli-
godendrocytach i komórkach mikrogleju [40, 54]. Na wypustkach mielinizujących 
oligodendrocytów, gdzie mała przestrzeń międzybłonowa może być przyczyną du-
żych wzrostów stężenia Glu i nadmiernego pobudzenia receptorów, wywołującego 
ekscytotoksyczność, wykryto receptory NMDA [22, 53].

 

RECEPTORY ACETYLOCHOLINY 

Obficie reprezentowane w mózgu są pozasynaptyczne receptory nikotynowe 
nAChR. Na neuroprzekaźnikowo różnych neuronach hipokampa wykryto co naj-
mniej 12 typów tych receptorów; na neuronach glutaminianoergicznych w brzusz-
nym jądrze nakrywki receptory nAChR występują okołosynaptycznie (61%) i po-
zasynaptycznie (27%). Aktywacja pozasynaptycznych receptorów nAChR może 
być alternatywą dla metabotropowego, wolnego modulowania plastyczności hi-
pokampalnej. O znaczeniu tonicznej aktywności receptorów pozasynaptycznych 
świadczą dowody zebrane w badaniach nad modulowaniem czynności elektrycznej 
interneuronów CA1 hipokampa [44, 66]. Aktywowanie pozasynaptycznych nAChR 
powoduje powstanie prądów wapniowych w kolcach dendrytycznych komórek pi-
ramidowych i wzmocnienie wejść Glu na neuron [76] z udziałem wydzielanego 
z dendrytów czynnika neurotroficznego BDNF [39]. Stymulacja samym glutami-
nianem, niewystarczająca do wywołania LTP w tzw. kolateralach (obocznicach) 
Schaeffera, okazuje się wystarczająca do jego wywołania, jeśli współgra z nią akty-
wowanie receptorów nAChR.
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INNE RECEPTORY JONOTROPOWE

Jonotropowe receptory serotoniny 5-HT3 występują na kolcach dendrytycznych, 
w dystalnych odcinkach dendrytów i zakończeniach aksonalnych, zarówno w zróż-
nicowanej części złącza synaptycznego, jak też okołosynaptycznie na neuronach 
i na wypustkach glejowych.Jonotropowe receptory P2X adenozyno- trifosforanu 
(ATP), najczęściej współwydzielanego z innym neuroprzekaźnikiem z zakończeń 
synaptycznych [1, 10, 91] i z miejsc postsynaptycznych w odpowiedzi na stymula-
cję receptora przez pierwszy przekaźnik, również uczestniczą w szybkim przekaź-
nictwie [71]. Ich pobudzenie prowadzi do ułatwienia wyrzutu nieuroprzekaźników. 
Receptory P2X znajdują się zarówno w synapsach jak też okołosynaptycznie, a te, 
które pośredniczą w interakcjach neuronalno-astrocytarnych są jeszcze bardziej od-
dalone od synapsy [11, 42].

NEURONALNE I ASTROCYTARNE, POZASYNAPTYCZNE 
RECEPTORY SPRZĘŻONE Z BIAŁKAMI G

Szczegółowe zestawienie danych na temat występowania metabotropowych re-
ceptorów pozasynaptycznych znajduje się w obszernej pracy przeglądowej grupy 
Viciego [84]. Dla celów niniejszego artykułu przytaczam wybrane, dobrze udoku-
mentowane dane, wskazujące na obfitość metabotropowych receptorów około- i po-
zasynaptycznych zarówno na neuronach jak też astrocytach, co wskazuje na udział 
tych receptorów w interakcjach neuronalno-glejowych poza synapsą.

RECEPTORY AMINOKWASÓW

Pozasynaptycznie są zlokalizowane metabotropowe receptory GABA (GABAB) 
i Glu (spośród ośmiu typów receptorów mGlu – tylko mGluR7 i mGluR8 są wyłącz-
nie presynaptyczne i występują w aktywnej strefie synapsy; mGlu4 występuje zarów-
no pre- jak też postsynaptycznie). Receptor mGluR1, mGluR3 i mGlu5 występują na 
wypustkach astrocytów oraz postsynaptycznie [37, 55, 58]. Receptory GABAB wystę-
pują obficie na aksonach jak też okołosynaptycznie i pozasynaptycznie na perikario-
nach [47, 83]. A więc modulowanie sygnałów Glu i GABA odbywa się poza synapsą.

RECEPTORY AMIN BIOGENNYCH I SEROTONINY

Receptory noradrenaliny NA α2, odgrywające kluczową rolę w modulacji pre-
synaptycznej, znaleziono pozasynaptycznie na neuronach (w błonach dendrytów 
i aksonów, a więc zarówno pre- jak i postsynaptycznie), jak też na astrocytach, 
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a receptory NA β na aksonach neuronów NA i na komórkach układu odpornościowe-
go [30]. Jako dowód na pozasynaptyczne działanie dopaminy (DA) w OUN przytacza 
się rzadką, w materiale histologicznym, obecność synaps DA [63]. Serotonina (5-HT) 
w OUN również, w dominującym stopniu, działa pozasynaptycznie, czemu odpo-
wiada pozasynaptyczna lokalizacja receptorów 5-HT1A (na perikarionach i dendry-
tach) i 5-HT1B (w niezmielinizowanych odcinkach przedkońcowych aksonów [84]. 
Na motoneuronach rdzenia kręgowego tylko niespełna 30% zakończeń 5-HT tworzy 
kontakty synaptyczne. 

RECEPTORY ACETYLOCHOLINY

Neuroprzekaźnictwo cholinergiczne w mózgu jest głównie pozasynaptyczne, na 
co wskazuje opisana wcześniej lokalizacja receptorów nikotynowych jak też dane 
o pozasynaptycznym położeniu receptorów muskarynowych M1 w błonach trzonów 
i kolców dendrytycznych neuronów piramidowych kory mózgowej i neuronów pro-
jekcyjnych prążkowia [89] oraz receptorów M2 w błonach dendrytów i perikario-
nów interneuronów cholinergicznych (autoreceptory) i somatostatynowych (hetero-
receptory) prążkowia. W prążkowiu receptory M2 znajdują się również w błonach 
zakończeń aksonów, a więc w części presynaptycznej, gdzie hamują wydzielanie ace-
tylocholiny. Jednak w rdzeniu kręgowym receptory M2, które występują m.in. w bło-
nach perikarionów motoneuronów [49], znaleziono zarówno w synapsach jak i poza 
synapsą [14]. Działanie receptorów M2 na motoneuronach polega na zwiększaniu ich 
pobudliwości. 

RECEPTORY PEPTYDERGICZNE I PURYNOERGICZNE

Również receptory peptydergiczne są znajdowane głównie pozasynaptycznie, 
a więc w rejonach wydzielania neuropeptydów, które są typowymi przekaźnikami 
pozasynaptycznymi [88]. I wreszcie receptory puryn P2Y i działające przeciwstawnie 
receptory adenozyny A1 i A2A, wykryto na astrocytach, uzyskując dowód, że astro-
cyty mogą być włączone do pozasynaptycznych działań ATP i adenozyny [15, 26].

TRANSPORTERY I WYMIENNIKI POZASYNAPTYCZNE

TRANSPORTERY AMINOKWASÓW

Obserwacja, że również transportery i wymienniki (ang. exchanger) neuroprze-
kaźników występują pozasynaptycznie, dopełnia obrazu potrzebnego do rozumie-
nia zmian pozasynaptycznych i interakcji neuronalno-glejowych [18, 77]. Rolą 
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transporterów jest usuwanie nieuroprzekaźników, wydzielonych do przestrzeni 
synaptycznej i rozproszonych pozasynaptycznie. Ten wychwyt zwrotny, aktywo-
wany gdy neuroprzekaźniki osiągają stężenia nanomolowe lub większe, zapobiega 
odczuleniu receptorów i umożliwia odtworzenie potencjału synapsy oraz zabezpie-
cza utrzymanie wysokiej proporcji sygnału do szumu [4]. Przygotowuje ją to do 
ponownego epizodu przekazu wysokoczęstotliwościowego sygnału. O ile aktyw-
ność transporterów Glu w niewielkim stopniu wpływa na prądy synaptyczne, trans-
portery te są zasadniczym elementem mechanizmu usuwania pozasynaptycznego 
Glu. Wobec tego, że transportery mogą działać również w przeciwnym kierunku, 
pełnią one zasadniczą rolę w ustalaniu stężenia neuroprzekaźników i miary hamo-
wania tonicznego neuronu [64]. Jeśli transportery przenoszą cząsteczki dokomórko-
wo, usuwają je tym samym ze szczeliny synaptycznej i kierują neuroprzekaźnik do 
komórki, do ponownego wykorzystania (ang. recycling). Jeśli kierunek transportu 
ulegnie odwróceniu (tak, jak to się dzieje w stanach nieprawidłowych, na przykład 
w zaburzeniach krążenia i następczej ischemii), wówczas transportery wydzielają 
neuroprzekaźnik do synapsy; wydzielanie to odbywa się w sposób niezależny od 
jonów wapnia i nie podlega hamowaniu presynaptycznemu [73]. Miarą roli trans-
porterów i wymienników w ustalaniu stężeń pozasynaptycznych neuroprzekaź-
ników są skutki ich dysfunkcji. Można je prześledzić na podstawie badań zmian 
stężeń glutaminianu. Metodami elektrofizjologicznymi wykazano, że zahamowanie 
wychwytu Glu prowadzi do wspomnianego wcześniej “rozprysku” Glu poza sy-
napsę. Spośród pięciu zidentyfikowanych transporterów Glu, transportery EAAT1 
(GLAST) i EAAT2 (GLT-1) występują niemal wyłącznie na astrocytach, a więc 
z definicji okołosynaptycznie lub pozasynaptycznie. Doświadczenia na zwierzę-
tach, u których unieczynniano geny kodujące EAAT (ang. Excitatory Amino Acid 
Transporter) wykazały, że zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
wszystkich struktur układu nerwowego ma transporter astrocytarny GLT-1. Zaha-
mowanie wychwytu Glu przez transportery EAAT zwiększa pozakomórkowe stęże-
nie Glu pięciokrotnie. Na poziom pozakomórkowego stężenia Glu wpływa również 
czynność astrocytarnego wymiennika Cys-Glu, który dostarcza astrocytom cystyny 
do syntezy glutationu; jego zablokowanie powoduje spadek pozasynaptycznego 
Glu o 60% [3]. Natomiast zablokowanie depolaryzacji zakończeń synaptycznych 
tetrodoksyną TTX, które zapobiega synaptycznemu wyrzutowi Glu, nie wpływa 
znacząco na jego poziom pozasynaptyczny [51]. A więc na pozasynaptyczne stę-
żenie Glu wpływa stan komórki astrocytarnej od którego zależy funkcja transpor-
terów i wymiennika Glu. Prawidłowa praca transporterów Glu warunkuje utrzy-
manie pozakomórkowego stężenia Glu na bezpiecznym poziomie i ochronę przed 
neurotoksycznością powodowaną nadmiernym stężeniem glutaminianu. Wypustki 
astrocytów, które biorą udział w formowaniu trójdzielnej synapsy, gromadzą po-
brany glutaminian w pęcherzykach, z których może być wydzielany do przestrzeni 
okołosynaptycznej (ryc. 2).
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Transportery błonowe GABA (GAT) znajdują się zarówno na neuronach jak 
i astrocytach. W czynnościowo prawidłowej synapsie hamulcowej stężenie GABA 
wzrasta w wyniku wyrzutu pęcherzykowego, a jego eliminacja dokonuje się przez 
wychwyt transporterowy. W modulowaniu czynności transportera GAT1 uczest-
niczy wspomniany wcześniej białkowy czynnik neurotroficzny, BDNF. Zbadanie 
mechanizmu tej regulacji pozwoliło wykazać, że BDNF zwiększa dokomórkowy 
transport GABA poprzez wpływ na parametr Vmax transportera [81]. To działanie 
odbywa się za pośrednictwem formy receptora BDNF pozbawionej domeny kinazy, 
tzw. obciętej (ang. Trk truncated, TrkBTK), która do przekazu sygnału generowane-
go przez związanie liganda wymaga współdziałania receptorów adenozynowych 
A2A. Ponadto BDNF zwiększa zasobność błon w GAT1, hamując jego internali-
zację zależną od dynaminy i klatryny. A więc działanie BDNF w przestrzeni poza-
synaptycznej może pobudzać usuwanie GABA z miejsc synaptycznych i pozasy-
naptycznych i w ten sposób wpływać na pobudliwość neuronu.

W stanach nieprawidłowych, takich jak ischemia, czy stany drgawkowe [64], 
gdy kierunek pracy GAT zmienia się, GABA jest usuwany z komórki. Takie od-
wrócenie kierunku działania GAT jest prowokowane, m.in., zwiększonym wychwy-
tem Glu [32]. Zaburzenie pracy transporterów GABA powoduje nagromadzanie 
się GABA w synapsie, skutkujące „rozpryskiem” GABA poza synapsę. I tu rolą 
transportera pozasynaptycznego jest hamowanie neuroprzekaźnictwa poprzez kon-
trolowanie pozasynaptycznych stężeń GABA. Gdy GABA dociera poza synapsę, 
toniczne hamowanie rośnie wskutek aktywowania pozasynaptycznych receptorów 
GABAA o dużym powinowactwie. Wykryto ważne sprzężenie: stopień pobudzenia 
GABAA jest pozytywnie skorelowany ze stopniem odwrócenia czynności transpor-
tera GABA. Zwiększenie tonicznego przewodzenia poprzez toniczną aktywację 
receptora GABA stanowi mechanizm kompensacyjny, wyciszający nadmierne po-
budzenie przez Glu [32, 33].

TRANSPORTERY AMIN BIOGENNYCH I SEROTONINY

Badania ultrastrukturalne wykazały, że transportery dopaminy DAT i 5HT 
(SERT) są w przeważającym stopniu zlokalizowane pozasynaptyczne. Cechą tych 
pozasynaptycznych transporterów jest ich mała swoistość: transporter noradrenali-
ny (NET) może, oprócz NA, przenosić z przestrzeni pozakomórkowej również DA; 
dlatego też zaburzenia w pracy NET powodują pozakomórkowy wzrost NA i DA. 
Z kolei zakończenia 5HT mogą za pośrednictwem SERT wydzielać i wychwytywać 
noradrenalinę. To funkcjonalne nakładanie się różnych transporterów ma znaczenie 
właśnie poza synapsą, gdyż w synapsie stężenie głównego neuroprzekaźnika prze-
kracza ponad 1000 razy stężenie docierającej tam z przestrzeni pozasynaptycznej 
monoaminy, marginalizując jej wpływ (tab. 1).
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Podobnie jak receptory, transportery nie zachowują się statycznie. Wskutek po-
budzenia za pomocą agonistów, wzrostu aktywności neuronalnej, ale też chronicz-
nego stresu, zmienia się ich wymiana pomiędzy pulami wewnątrzkomórkowymi 
a błoną komórkową, czego następstwem jest zmiana adaptacyjna czynności ko-
mórki nerwowej [77]. Dobrym przykładem tego zjawiska jest stwierdzony w korze 
przedczołowej stresopochodny wzrost puli błonowej NET, który. w normie znajdu-
je się w przeważającym stopniu (85-90% puli) w cytoplazmie. Również agoniści 
SERT zwiększają jego wbudowywanie do błony komórkowej.

POZIOM NEUROPRZEKAŹNIKÓW  
W PRZESTRZENI POZASYNAPTYCZNEJ

Przestrzeń pozakomórkowa zajmuje 15-30% całkowitej objętości mózgu, jest 
więc istotnym kanałem komunikacyjnym [75]. Jest ona wypełniona płynem śród-
miąższowym o składzie zbliżonym do płynu mózgowo-rdzeniowego. Czynnikami, 
które decydują o pozakomórkowym stężeniu neuroprzekaźników są: szybkość ich 
wyrzutu, dyfuzji (regulowanej przez geometrię, lepkość, cząsteczki macierzy, czą-
steczki wiążące w przestrzeni pozakomórkowej) oraz procesy ich usuwania (opisa-
ny wychwyt przez komórki gleju, degradacja enzymatyczna oraz usuwanie przez 
barierę krew-mózg [75]. Stężenie neuroprzekaźników w pęcherzykach synaptycz-
nych wynosi ok. 100 mM i jest, po wyrzucie do szczeliny synaptycznej i rozcieńcze-
niu płynem pozakomórkowym, 30- do 100 razy niższe, a osiągane pozasynaptyczne 
stężenia są wielokrotnie mniejsze (0,01-3 μM). Kiedy przekaźnik jest wydzielany 
z żylakowatości pozasynaptycznej, może swobodnie dyfundować we wszystkich 
kierunkach, toteż jego stężenie spada wraz z sześcianem odległości [84]. Przy 
użyciu mikroczujników Glu, wprowadzonych do hipokampa, wykazano, że poza-
komórkowy poziom Glu może wynosić 1,7 mM [80], choć zależnie od przyjętej 
metodologii i stanu fizjologicznego, notuje się duże rozbieżności w oznaczanych 
poziomach Glu. Podstawowe poziomy pozakomórkowe GABA i glicyny oszaco-
wano, odpowiednio, na 0,27 μM, i 4,95 μM [36]. Pozostałe wartości przedstawia 
tabela 1. Gdy następuje pobudzenie neuronu skutkujące wyrzutem neuroprzekaź-
nika, rośnie jego stężenie w synapsie i, z niewielkim opóźnieniem, poza synapsą. 
DA, która jest wydzielana w istocie czarnej do przestrzeni pozakomórkowej, gdzie 
osiąga stężenie bliskie 0,5 mM, może dyfundować na odległość do 200 μm z miej-
sca wyrzutu, gdzie osiąga już tylko stężenie 14 nM. Mimo tak małego stężenia, DA 
może aktywować receptory pozasynaptyczne D2 o dużym powinowactwie, gdyż 
cechuje je EC50 = 1-20 nM.

Stężenie neuroprzekaźnika w synapsie, w trakcie jego wyrzutu, jest w nie-
znacznym stopniu modulowane przez transportery i enzymy degradujące neu-
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roprzekaźnik. Jednak oba te białka mają decydujący wpływ na to, jak daleko 
dyfunduje przekaźnik, a więc czy dotrze on do receptorów pozasynaptycznych 
w wystarczającym stężeniu, by wywołać ich pobudzenie.

DYFUZJA NEUROPRZEKAŹNIKÓW W KIERUNKU 
RECEPTORÓW I TRANSPORTERÓW POZASYNAPTYCZNYCH

Pytanie o to, jak daleko może dotrzeć neuroprzekaźnik w danym czasie, do-
tyka trzech aspektów jego dyfuzji: przestrzeni, czasu i stężenia. Seria znakomi-
tych symulacji, wykonana przez grupę Viziego wykazała, że po upływie 1 ms od 
wyrzutu typowego neuroprzekaźnika z pojedynczego pęcherzyka synaptycznego, 
95% wszystkich cząsteczek znajdzie się w promieniu ~2 μm od „punktu wyjścia” 
a w najwyższym punkcie rozchodzącej się fali dyfuzji, stężenie neuroprzekaźnika 
wyniesie ~5 μM. Aby neuroprzekaźnik dotarł na dziesięciokrotnie większą od-
ległość (~20 μm), potrzeba stukrotnie dłuższego czasu (100 ms). Stężenie prze-
kaźnika spadnie w tym czasie tysiąckrotnie (~5 nM). Jeśli na drodze znajdą się 
transportery tego neuroprzekaźnika, wychwycą one część cząsteczek i osiągane 
stężenia będą mniejsze. To transportery decydują o wzorze i zakresie rozchodze-
nia się neuroprzekaźnika – ich gęstość występowania i kinetyka wiązania mają 
większy wpływ, niż liczba wydzielonych cząsteczek czy skomplikowanie orga-
nizacji przestrzennej drogi przebywanej przez neuroprzekaźnik. Trzecim czyn-
nikiem, który ma wpływ na efektywność rozprzestrzeniającego się neuroprze-
kaźnika jest powinowactwo receptora. A oto przykład: synaptyczne receptory D1 
o małym powinowactwie (EC50 pomiędzy 1-18 μM) mogą ulegać znaczącej ak-
tywacji dopiero wtedy, gdy przekaźnik jest obecny przez ~1-2 ms i w odległości 
~1-2 μm od miejsca wyrzutu, natomiast pozasynaptyczne receptory D2 o dużym 
powinowactwie (EC50 pomiędzy 10-32 nM) „wyczuwają” ligand z odległości tak 
dużej jak ~4-5 μm [87].

GLEJOPRZEKAŹNICTWO

Na przekaźnictwo pozasynaptyczne znaczący wpływ mają również sygnały 
astrocytarne [16]. Wzrost astrocytarnego [Ca2+]i powoduje wyrzut substancji, któ-
re – choć ze względu na pochodzenie komórkowe nazwano glejoprzekaźnikami 
– są chemicznie tożsame z neuroprzekaźnikami (Glu) i neuromodulatorami (ATP, 
D-seryna). Najnowsze badania morfologiczne z użyciem metod mikroskopii elek-
tronowej powiązanej z wyznakowaniem białek złotem koloidalnym dowiodły, że 
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astrocyty mają wszystkie elementy maszynerii potrzebnej do egzocytozy Glu 
i D-seryny: synaptopodobne mikropęcherzyki (ang. Synaptic-Like Microvesicles, 
SLMV) zlokalizowane w okołosynaptycznych wypustkach astocytarnych, białka 
SNARE i pęcherzykowy transporter Glu [6]. W SLMV zidentyfikowano Glu i D-
serynę oraz oszacowano, że astrocytarne stężenia wewnątrzpęcherzykowe Glu 
są porównywalne z tymi, wykrywanymi w pęcherzykach synaptycznych (45-55 
mM) [7]. SLMV wykrywa się w pobliżu błon siateczki śródplazmatycznej, co 
sugeruje, że astrocyty zawierają funkcjonalne domeny, w których lokalny wzrost 
[Ca2+]i może prowokować wyrzut Glu lub D-seryny [7]. Astrocyty cechuje rów-
nież alternatywny, szczególny mechanizm wydzielania Glu: pod wpływem akty-
wacji receptorów P2X7 przez ATP, Glu jest wyrzucany przez pory, umożliwiające 
przechodzenie cząsteczek tak dużych, jak 900 Da.

Pozasynaptyczne modulowanie neuroprzekaźnictwa przez komórkę glejową ma 
miejsce zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym (astrocyty) jak też w złączu 
nerwowo mięśniowym (komórki Schwanna). Te ostatnie hamują przekaz sygna-
łu do mięśni w warunkach wysokoczęstotliwościowej stymulacji aksonu. Wyrzut 
glejoprzekaźników do przestrzeni komórkowej ma swój udział w plastyczności 
i wzmocnieniu synaptycznym [20, 34, 59, 68, 70]. Np. Glu pochodzenia astrocytar-
nego, działając na postsynaptyczne receptory NMDA, wytwarza charakterystycz-
ne wolne prądy dośrodkowe (ang. Slow Inward Currents, SICs) , mogąc wywo-
łać synchroniczne pobudzenie neuronalne. Większość dotychczas zgromadzonych 
danych sugeruje, że do pobudzenia astrocytu, a więc do wzbudzenia i propagacji 
fali wapniowej, potrzebna jest seria potencjałów czynnościowych. W świetle tych 
danych szczególnie interesujące i ważne są wyniki badań Pirttimaki i wsp. [61], 
którzy, badając zależność pomiędzy aktywnością aferentów jednego z jąder w so-
matosensorycznej części wzgórza a prądami astrocytarnymi dowiedli, że powtarza-
na stymulacja prowadzi do utrzymującego się SIC, który trwa przeszło godzinę od 
zaprzestania podawania bodźca! Stymulowanie wąsów na pyszczku szczura (po-
wszechny model do badań nad plastycznością układów sensorycznych) skutkuje 
wzrostem astrocytarnych stężeń [Ca2+]i w korze somatosensorycznej [86]. Jak pro-
ponują Pirttimaki i wsp. [61], długotrwałe wzmożenie (ang. Long Term Enhance-
ment, LTE) astrocytarnego wyrzutu glutaminianu może reprezentować „pamięć” 
astrocytarną minionej aktywności aferentów oraz napędzać i przedłużać czynność 
neuronu w czasie, w którym aktywność wejść synaptycznych zanika.

Podsumowując, na „peryferiach” synapsy dokonuje się bardzo istotny funkcjo-
nalnie proces rozpływu neuroprzekaźników i wymiany informacji pomiędzy neuro-
nami a komórkami glejowymi. Sprawiają one, że sygnał spoza synapsy, który docie-
ra do neuronu docelowego, może znacząco modulować procesy postsynaptyczne, 
pobudzone przez sygnał pierwotny, zwiększając gamę odpowiedzi neuronu na taki 
sam bodziec chemiczny. 
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