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1. Wstêp

Artyku³ jest drug¹ z kolei prac¹ autorów, po�wiêco-
n¹ mechanizmom sekrecji czynników wirulencji bakte-
rii Gram-ujemnych, publikowan¹ w Post. Mikrobiol.
[42]. Klasyfikacja sze�ciu g³ównych systemów sekre-
cji funkcjonuj¹cych u bakterii Gram-ujemnych oparta
jest na molekularnych ró¿nicach w mechanizmie trans-
portu substratu oraz rodzaju katalizowanej reakcji
(Rys. 1, Post. Mikrobiol. [42]). W artykule pierwszym
omówiono mechanizmy wydzielania stanowi¹ce alter-
natywne drogi koñcz¹ce szlak sekrecji ogólnej GSP,
obejmuj¹ce dwuetapowy transport cz¹steczek przez
dwie b³ony bakteryjne do �rodowiska zewnêtrznego.
Do nich nale¿¹ szlaki sekrecji zale¿ne od kompleksu
bia³kowej translokazy Sec tj.: Typ II sekrecji, eksport
pilin w biogenezie pilusów I typu (Pap) oraz system
autotransportu. Stosunkowo bardziej z³o¿one, nie na-
le¿¹ce do GSP (Sec-niezale¿ne) s¹ systemy sekrecji I
i III typu scharakteryzowane w tym artykule. Wydziela-
ne za ich pomoc¹ substraty nie dostaj¹ siê do przestrze-
ni peryplazmatycznej, a transportowane s¹ jednoetapo-
wo przez dwie b³ony bakteryjne, a nastêpnie uwalniane

bezpo�rednio do �rodowiska zewnêtrznego lub wpro-
wadzane do cytozolu komórek eukariotycznych.

2. I Typ sekrecji

Systemy sekrecji I typu s¹ zaanga¿owane w procesy
eksportu enzymów hydrolitycznych, wielkocz¹stecz-
kowych toksyn, elementów buduj¹cych warstwê S, he-
moforów oraz zwi¹zków o charakterze bakteriocyn
[29, 57]. Wydzielanie tych zwi¹zków wymaga energii
pochodz¹cej z hydrolizy ATP, dlatego bia³ka zaanga-
¿owane w sekrecjê systemem I typu zaliczane s¹ do
rodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette)
[57, 69]. Transportery ABC zidentyfikowano u wielu
bakterii Gram-ujemnych oraz Gram-dodatnich, gdzie
uczestnicz¹ zarówno w imporcie zwi¹zków do wnêtrza
komórki (np. zwi¹zków ufosforylowanych, maltozy,
chelatorów jonów ¿elaza) jak i eksporcie, w tym tak¿e
ró¿nych czynników zjadliwo�ci u drobnoustrojów pa-
togennych [29, 38, 48]. Prototypem systemów wydzie-
lania I typu jest system sekrecji "-hemolizyny (HlyA)
przez uropatogenne szczepy E. coli [5, 26, 47, 52].
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Secretion systems of Gram-negative bacteria-Type I and III

Abstract: This article is the second part of the review of the secretion pathways of Gram-negative bacteria. Secretion systems have
been separated into two classes depending on the involvement of GSP (general secretory pathway) in the secretion of proteins
(virulence factors) from the bacterial cell. This review (part II) describes the type I and the type III system, exemplified by the
secretion of Yop proteins in Yersinia spp., used by pathogenic bacteria to deliver virulence factors into host cells. The export of
substrates occurs directly across the inner and outer membranes and does not include periplasmic intermediates. The role of secre-
tion machineries and secreted proteins in the virulence of pathogens is described.
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