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1. Ogólna charakterystyka lipoprotein

Lipoproteiny (Lpp) nale¿¹ do bia³ek modyfikowa-
nych potranslacyjnie. Dojrza³a cz¹steczka zawiera
przy³¹czon¹ do grupy hydrosulfidowej cysteiny resztê
glicerolu podstawionego dwoma ³añcuchami kwasów
t³uszczowych. Acylowana mo¿e byæ te¿ wolna grupa
aminowa cysteiny, bêd¹cej pierwszym N-koñcowym
aminokwasem dojrza³ej formy tej klasy bia³ek. Analiza
reszt kwasów t³uszczowych wykaza³a, i¿ grup¹ acy-
low¹ zwi¹zan¹ z cystein¹ poprzez wi¹zanie amidowe
jest g³ównie reszta palmitynianu, a kwasy t³uszczowe
w reszcie diacyloglicerolowej po³¹czonej wi¹zaniem
tioeterowym wystêpuj¹ w podobnych proporcjach jak
w fosfolipidach b³ony (w oko³o 65% jest to tak¿e resz-
ta palmitynianu).

Lipoproteiny zosta³y zidentyfikowane zarówno w ko-
mórkach bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich
oraz w b³onach Mycoplasma. Lipoproteiny Escherichia
coli s¹ zakotwiczone czê�ci¹ lipidow¹ od peryplazma-

tycznej strony zarówno b³ony wewnêtrznej (cytoplaz-
matycznej) � IM (inner membrane) jak i b³ony zew-
nêtrznej � OM (outer membrane). Ponadto u niektórych
bakterii Gram-ujemnych tj. Borrelia burgdorferi lipo-
proteiny s¹ zlokalizowane tak¿e na powierzchni ko-
mórki [28]. S¹ one wtedy zakotwiczone w b³onie
zewnêtrznej. W komórkach B. burgdorferi wiêkszo�æ
bia³ek b³ony zewnêtrznej stanowi¹ Lpp. W komór-
kach rodzaju Mycobacterium lipoproteiny znajduj¹ siê
w przestrzeni pseudoperyplazmatycznej [36]. Za� lipo-
proteiny bakterii Gram-dodatnich [37] i Mycoplasma
[2] s¹ zakotwiczone od zewnêtrznej strony b³ony cy-
toplazmatycznej.

Uzyskanie kompletnych sekwencji nukleotydowych
genomów mikroorganizmów umo¿liwi³o przewidywa-
nie metodami in silico liczby genów koduj¹cych lipo-
proteiny w genomach ró¿nych szczepów/gatunków
bakterii. E. coli wytwarza ponad 90 ró¿nych lipopro-
tein. Geny koduj¹ce bia³ka tej grupy stanowi¹ oko³o 2%
wszystkich otwartych ramek odczytu (ORF) genomu tej
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bakterii. Podobna liczba genów koduj¹cych lipoprotei-
ny zosta³a przewidziana dla Bacillus subtilis � 112 ORF
[42]. Za� niewielki liniowy genom B. burgdorferi
(910,725 kpz) zawiera, co najmniej, 132 geny koduj¹ce
Lpp [28], co stanowi ponad 5% wszystkich chromoso-
mowych sekwencji koduj¹cych. Dodatkowo 14,5�17%
ORF pozachromosomowych elementów genetycz-
nych, które stanowi 12 liniowych i 9 koli�cie zamkniê-
tych plazmidów, koduje tak¿e lipoproteiny. W sumie
geny koduj¹ce Lpp stanowi¹ a¿ 8% ORF ca³ego geno-
mu B. burgdorferi. Przyczyna tak du¿ego procentowe-
go udzia³u genów koduj¹cych Lpp w genomie tej bak-
terii pozostaje niewyja�niona. W przeciwieñstwie do
B. burgdorferi inny krêtek � Treponema pallidum wy-
twarza oko³o 20 lipoprotein (2,1% ORF), podobnie jak
i nale¿¹cy do g-proteobakterii Helicobacter pylori
(1,3% ORF) [28]. Poprzez predykcjê in silico zidenty-
fikowano tak¿e 99 genów koduj¹cych Lpp w materia-
le genetycznym Mycobacterium tuberculosis. Stano-
wi¹ one 2,5% ORF genomu pr¹tka gru�licy [36].

2. Funkcje lipoprotein

Lipoproteiny mog¹ byæ kodowane przez DNA
chromosomowy bakterii, a tak¿e przez geny zlokali-
zowane na plazmidach lub geny fagowe. Sekwencja
aminokwasowa produktów tych genów zawiera po-
wtarzaj¹cy siê motyw w sekwencji prekursorowej tzw.
lipobox. Jednak¿e oprócz tego konserwowanego mo-
tywu, sekwencje aminokwasowe odleg³ych filogene-
tycznie lipoprotein, w przeciwieñstwie do innych
rodzin bia³ek modyfikowanych potranslacyjnie, nie
wykazuj¹ podobieñstwa sekwencji aminokwasowej,
co sugeruje brak wspólnej funkcji dla tej grupy bia³ek.

Lipoproteiny w komórkach bakteryjnych, dziêki
swojemu zró¿nicowaniu, mog¹ pe³niæ prawie wszyst-
kie rodzaje funkcji, na jakie pozwala im lokalizacja
komórkowa. Z tego powodu trudno je usystematy-
zowaæ. Przeprowadzone eksperymenty pozwalaj¹ jed-
nak wyró¿niæ cztery g³ówne rodzaje aktywno�ci tej
grupy bia³ek: strukturaln¹, transportow¹, enzymatycz-
n¹ oraz udzia³ w procesach kolonizacji/adhezji do ko-
mórek gospodarza.

2.1. Funkcje strukturalne

Funkcjê strukturaln¹ pe³ni¹ lipoproteiny zwi¹zane
z murein¹, które stabilizuj¹ oddzia³ywania pomiêdzy
b³on¹ zewnêtrzn¹ a peptydoglikanem. Przyk³adem
mo¿e byæ lipoproteina Brauna (major outer-membra-
ne lipoprotein). Komórki E. coli mog¹ zawieraæ nawet
700 000 kopii tego bia³ka, co stanowi oko³o 6% wszyst-
kich bia³ek komórki bakteryjnej [16]. Obecno�æ jej
wykazano w os³onach komórkowych wszystkich zbada-

nych do tej pory przedstawicieli Enterobacteriaceae.
Lipoproteina ta wystêpuje w dwóch formach: kowa-
lencyjnie zwi¹zanej z murein¹ poprzez wi¹zanie pep-
tydowe miêdzy grup¹ g-aminow¹ C-terminalnej reszty
lizyny bia³ka a grup¹ karboksylow¹ kwasu mezo-dia-
minopimelinowego, wchodz¹cego w sk³ad peptydo-
glikanu oraz w formie wolnej, zintegrowanej czê�ci¹
lipidow¹ z b³on¹ zewnêtrzn¹. Forma wolna wykazuje
dodatkowo silne oddzia³ywanie z murein¹. Dystry-
bucja tych lipoprotein w strukturze mureiny jest do�æ
przypadkowa.

Podobn¹ funkcjê do lipoproteiny Brauna w komór-
kach E. coli pe³ni bia³ko Pal (peptidoglycan asssocia-
ted lipoprotein), które jest niekowalencyjnie zwi¹zane
z murein¹. Jego obecno�æ stwierdzono tak¿e w komór-
kach Haemophilus influenzae, Neisseria sp., Proteus
mirabilis i wielu innych gatunków mikroorganizmów
[13]. Lipoproteina ta wchodzi w sk³ad systemu Tol-Pal,
który sk³ada siê z siedmiu bia³ek: cytoplazmatycznego
YbgC, wewn¹trzb³onowych TolA, TolQ i TolR, pery-
plazmatycznych TolB i YbgF oraz zewn¹trzb³onowego
Pal. Tworz¹ one dwa kompleksy, oddzia³uj¹ce miêdzy
sob¹ dziêki interakcji pomiêdzy Pal a TolA oraz TolB,
co skutkuje wytworzeniem pomostu ³¹cz¹cego obie
b³ony. Dodatkowo bia³ko Pal mo¿e oddzia³ywaæ tak¿e
z integralnym bia³kiem b³ony zewnêtrznej OmpA oraz
lipoprotein¹ Brauna. N-koñcowy fragment bia³ka Pal
prawdopodobnie dzia³a jedynie jako ³¹cznik miêdzy
resztami acylowymi, kotwicz¹cymi lipoproteinê w b³o-
nie zewnêtrznej, a funkcjonalnym C-koñcowym regio-
nem bia³ka. Badania in vivo mutantów delecyjnych
w genie pal wykaza³y istnienie trzech niezale¿nych
regionów w sekwencji aminokwasowej bia³ka Pal od-
powiedzialnych za oddzia³ywanie z TolA (tzw. TolA
box), TolB i OmpA [1].

2.2. Funkcje transportowe

Lipoproteiny mog¹ tak¿e wchodziæ w sk³ad wielu
aparatów transportu buduj¹c mniej lub bardziej z³o¿o-
ne translokony. S¹ one sk³adnikami zarówno aparatów
sekrecyjnych typu II, III czy IV. Przyk³adem mo¿e
byæ zewn¹trzb³onowa lipoproteina MxiM wchodz¹ca
w sk³ad systemu Mxi-Spa w komórkach Shigella sp.
Nale¿y on do III typu sekrecji, umo¿liwiaj¹cego prze-
kazanie przez bakterie chorobotwórcze bia³ek efekto-
rowych bezpo�rednio do komórek eukariotycznych.
MxiM nale¿y do tzw. bia³ek pilotowych (pilot pro-
teins), które stabilizuj¹ sekretynê MxiD, chroni¹ j¹
przed proteoliz¹ i bior¹ udzia³ w jej insercji do b³ony
zewnêtrznej [34].

Niektóre lipoproteiny bakterii Gram-dodatnich s¹
sk³adnikami transporterów typu ABC (ATP-binding
cassette). Wykazuj¹ wysokie powinowactwo do bar-
dzo wielu substancji tj. cukrów, ¿elaza, fosforanów czy
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oligopeptydów. Ogólny mechanizm transportu polega
na tym, ¿e po zwi¹zaniu substratu, lipoproteiny oddzia-
³uj¹ z bia³kami integralnymi IM, co skutkuje translo-
kacj¹ substratu poprzez b³onê. Geny koduj¹ce bia³ka
tych systemów przewa¿nie s¹ zorganizowane w ope-
rony. Przyk³adem tego s¹ systemy transportu maltozy
Mal i oligopeptydów Ami u Streptococcus pneumo-
niae. Wykazuj¹ one znaczne podobieñstwo do syste-
mów transportu Mal i Opp u Enterobacteriaceae [37].

Innym przyk³adem systemu transportowego typu
ABC, w którym uczestnicz¹ lipoproteiny, jest system
transportu samych lipoprotein do b³ony zewnêtrznej
bakterii Gram-ujemnych tzw. system Lol. Jedno z bia-
³ek tego systemu, receptor zewn¹trzb³onowy LolB jest
lipoprotein¹ [19]. Szczegó³owo zostanie on opisany
w dalszej czê�ci pracy.

Dodatkowo wcze�niej wspomniany system Tol-Pal
pe³ni tak¿e funkcjê transportow¹. Jest on odpowie-
dzialny za import do komórek bakteryjnych bakterio-
cyn grupy A (tj. A, E1-9, N) oraz DNA bakteriofagów
tj. M13, fd czy fl [13].

2.3. Funkcje enzymatyczne

Lipoproteiny ponadto pe³ni¹ w komórkach mikro-
organizmów wiele funkcji enzymatycznych. Mog¹ przy-
k³adowo wykazywaæ aktywno�æ penicylinazy (szeroko-
specyficznej $-laktamazy). W zale¿no�ci od gatunku
bakterii bia³ka te, warunkuj¹ce oporno�æ bakterii na
antybiotyk, mog¹ byæ ca³kowicie uwalniane do �rodo-
wiska tj. w przypadku lipoproteiny BlaP Bacillus liche-
niformis lub wrêcz odwrotnie � byæ zwi¹zane z b³on¹
zewnêtrzn¹ tj. bia³ko BlaZ Staphylococcus aureus [37].
Ponadto wykazano, ¿e lipoproteiny mog¹ posiadaæ
tak¿e aktywno�æ sialidazy, syntazy kwasu hialuronowe-
go, esterazy, oksydoredukatazy i wielu innych aktyw-
no�ci enzymatycznych.

2.4. Udzia³ w procesach adhezji

Lipoproteiny wystêpuj¹ce na powierzchni komórki
mog¹ tak¿e odgrywaæ wa¿n¹ rolê w adhezji bakterii
patogennych do komórek gospodarza, adhezji do ma-
terii nieo¿ywionej czy w oddzia³ywaniach pomiêdzy
mikroorganizmami (tworzenie biofilmu). Dane ekspe-
rymentalne wskazuj¹, ¿e lipoproteiny wielu bakterii
kolonizuj¹cych jamê ustn¹ bior¹ udzia³ w procesach
adhezji. SsaB Streptococcus sanguis nie tylko oddzia-
³uje z receptorami zawartymi w �linie, ale tak¿e mo¿e
wp³ywaæ na procesy koagregacji z komórkami Actino-
myces naeslundii [37]. Przyk³adem innej adhezyny
mo¿e byæ lipoproteina JlpA (jejuni lipoprotein A), lu�-
no zwi¹zana z b³on¹ zewnêtrzn¹ komórek Campylo-
bacter jejuni. Badania J i n a  i wsp. [10] wykaza³y,
¿e zarówno mutanty w genie jlpA wykazuj¹ obni¿ony

poziom adhezji do komórek nab³onkowych linii HEp-
2. Dodatkowo autorzy udokumentowali zahamowanie
procesów adhezji w przypadku preinkubacji komórek
C. jejuni TGH9011 z przeciwcia³ami anty-JlpA lub
preinkubacji komórek HEp-2 z bia³kiem JlpA.

2.5. Inne funkcje

Oprócz czterech wy¿ej opisanych rodzajów funkcji
pe³nionych przez lipoproteiny, bia³ka te mog¹ braæ
udzia³ w wielu innych procesach tj. sporulacji (SpoIIIJ
B. subtilis); koniugacji (lipoproteiny jako receptory
feromonów p³ciowych u Enterococcus faecalis); che-
morecepcji i transdukcji sygna³ów odbieranych przez
drobnoustroje ze �rodowiska. Badania dotycz¹ce me-
chanizmów uwalniania lipoprotein z komórek bakte-
ryjnych wykaza³y tak¿e ich kluczow¹ rolê w procesach
patogenezy, co zostanie dok³adniej omówione w dal-
szej czê�ci pracy przegl¹dowej.

Rola jeszcze wielu lipoprotein pozostaje nieznana
albo, dziêki przeprowadzaniu analiz porównawczych
sekwencji, jedynie przypuszczalna, wymagaj¹ca eks-
perymentalnej weryfikacji. Trwaj¹ intensywne bada-
nia nad t¹ grup¹ lipoprotein, co wi¹¿e siê z mo¿li-
wo�ci¹ odkrycia nowych, dot¹d nieopisanych funk-
cji pe³nionych przez przedstawicieli tej grupy b³ono-
wych cz¹steczek.

3. Oddzia³ywanie lipoprotein z receptorami TLR;
przekazywania sygna³u

Lipoproteiny wystêpuj¹ce na powierzchni komórek
bakteryjnych odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w procesach
patogenezy. Atakowane przez drobnoustroje orga-
nizmy wykszta³ci³y wiele mechanizmów obronnych.
Jednymi z nich s¹ nieswoiste mechanizmy odporno�ci,
w indukcji, których bior¹ udzia³ miêdzy innymi recep-
tory z klasy TLR (Toll-like receptor). Rozpoznaj¹ one
charakterystyczne, konserwowane motywy w struktu-
rach powierzchniowych patogenów tzw. molekularne
wzorce zwi¹zane z patogenami � PAMP (pathogen-
associated molecular pattern). Nazwa tych recepto-
rów odzwierciedla ich podobieñstwo do receptora Toll
zidentyfikowanego u Drosophila melanogaster jako
cz¹steczka uczestnicz¹ca we wczesnym rozwoju em-
brionalnym, a dok³adnie polaryzacji brzuszno-grzbieto-
wej larw Drosophila. Dodatkowo, jak wykazano stosun-
kowo niedawno, sygna³y przekazywane po stymulacji
receptora Toll indukuj¹ wytwarzanie specyficznych
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych substancji.

W komórkach ssaczych zidentyfikowano dotych-
czas 10 klas receptorów TLR (TLR1-TLR10), rozpo-
znaj¹cych ró¿ne ligandy tj. lipopolisacharydy, kwasy
tejchojowe, peptydoglikan, glikoproteiny, bakteryjn¹
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flagellinê, niezmetylowane dinukleotydy CpG w DNA,
dwuniciowe RNA oraz omawiane lipoproteiny. Ponad-
to TLR mog¹ tworzyæ ró¿norodne heterodimery i w ten
sposób rozpoznawaæ wiêkszy wachlarz PAMP.

Receptory TLR posiadaj¹ dwie domeny: zewn¹trz-
komórkow¹ zawieraj¹c¹ motyw bogaty w leucynê
� LRR (leucine rich repeats), oddzia³uj¹cy ze struktu-
rami powierzchniowymi patogenu oraz domenê cyto-
plazmatyczn¹ TIR (Toll/IL-1R), analogiczn¹ do tych
wystêpuj¹cych w receptorach rozpoznaj¹cych IL-1R.

Rozpoznanie odpowiednich struktur bakteryjnych
przez receptory TLR komórek prezentuj¹cych antygen
(APC), g³ównie komórek dendrytycznych, prowadzi do
ich aktywacji, co objawia siê podwy¿szeniem poziomu
zarówno cz¹steczek MHC jak i innych kostymuluj¹-
cych moleku³ obecnych w ich b³onach. Konsekwencj¹
tego procesu jest wzrost zdolno�ci do stymulacji dzie-
wiczych limfocytów T, stymulacji ich proliferacji i ró¿-
nicowania. Jednocze�nie zaktywowane komórki den-
drytyczne produkuj¹ wiele prozapalnych cytokin oraz
wzrasta poziom wytwarzanej przez nie IL-12, która
stymuluje odpowied� immunologiczn¹ typu Th-1 [11].

W procesie sygnalizacji kluczow¹ rolê odgrywa
domena TIR receptorów TLR zdolna do oddzia³ywania
z wieloma bia³kami adaptorowymi tj.: MyD88 (myeloid
differentiation factor 88), TIRAP (TIR domain-conta-
ining adaptor protein), TRIF (TIR domain-containing
adaptor inducing IFN-$). Gromadzone ostatnio dowo-
dy eksperymentalne wskazuj¹, ¿e stymulacja ró¿nych
TLR skutkuje specyficzn¹ odpowiedzi¹, co jest zwi¹-

zane z wykorzystywaniem ró¿norodnych cz¹steczek
adaptorowych. Jak dot¹d scharakteryzowano dok³ad-
nie dwie �cie¿ki sygnalizacyjne: �cie¿kê zale¿n¹ od
MyD88 charakterystyczn¹ dla wszystkich rodzajów
TLR oraz �cie¿kê niezale¿n¹ od MyD88 specyficzn¹
dla receptorów TLR3 i TLR4 [38].

Lipoproteiny bakteryjne s¹ rozpoznawane przez
receptor TLR2, który mo¿e byæ stymulowany tak¿e przez
takie sk³adniki os³on bakterii jak peptydoglikan, lipo-
arabinomannan i lipopolisacharydy. Dodatkowo inne
receptory TLR mog¹ tworzyæ dimery z TLR2, zwiêk-
szaj¹c w ten sposób ich specyficzno�æ: TLR2/TLR1
rozpoznaje diacylowane a TLR2/TLR6 triacylowane
lipoproteiny oraz dodatkowo zymosan (sk³adnik �cia-
ny komórkowej dro¿d¿y).

Ogólny mechanizm procesu aktywacji genów jako
konsekwencji oddzia³ywania Lpp z TLR2 przedstawia
rys. 1. Stymulacja receptora TLR indukuje kaskadê
procesów przekazywania sygna³u zapocz¹tkowywan¹
przy³¹czeniem siê czynnika MyD88 do receptora TLR
poprzez interakcjê miêdzy domenami TIR. Nastêpnie
do kompleksu do³¹czone s¹ kinazy serynowo-treoni-
nowe zwi¹zane z receptorem IL-1: IRAK-4 i IRAK-1
(IL-1 receptor associated kinase) oraz TRAF6 (TNFR-
associated factor). Po fosforylacji IRAK-1 nastêpuje
jego oddysocjowanie z kompleksu wraz z czynnikiem
TRAF, co doprowadza do budowy nowego kompleksu
bia³kowego w sk³ad, którego wchodz¹: TAK1 (TGF-$-
activated kinase 1) oraz bia³ek wi¹¿¹cych TAK1 � TAB1
i TAB2. Do utworzonego kompleksu przy³¹czaj¹ siê

Rys. 1. Droga przekazywania sygna³u poprzez receptory TLR



161FUNKCJE I SORTOWANIE LIPOPROTEIN BAKTERII GRAM-UJEMNYCH

ligazy E2: Ubc13 i Uev1A, co skutkuje aktywacj¹ kina-
zy TAK1, która fosforyluje kompleks IKK, sk³adaj¹cy
siê z IKK", IKK$ i NEMO/IKK(, oraz kinazy MAP
(mitogen-activated protein kinase). Ostatecznie docho-
dzi do aktywacji dwu czynników transkrypcyjnych,
NF-6B i AP-1, co skutkuje podwy¿szeniem ekspresji
ró¿nych genów, g³ównie koduj¹cych ró¿norodne cyto-
kiny uczestnicz¹ce w odpowiedzi immunologicznej.

Przyk³adem dobrze scharakteryzowanej lipopro-
teiny indukuj¹cej odpowied� immunologiczn¹ poprzez
receptory TLR2 mo¿e byæ bia³ko OspA � zewn¹trz-
b³onowa, zlokalizowana na powierzchni, silnie kon-
serwowana lipoproteina B. burgdorferi. Lipoproteina
ta wykazuje silne w³a�ciwo�ci immunogenne, st¹d
ostatnio zosta³a wykorzystana do produkcji szczepion-
ki przeciwko boreliozie (tzw. chorobie z Lyme) [28].

Lipoproteiny mog¹ byæ tak¿e uwalniane przez
bakterie do �rodowiska i braæ udzia³ w indukcji oraz
patogenezie szoku septycznego [46]. Zaobserwowa-
no tak¿e, ¿e w komórkach Pseudomonas aeruginosa,
kolonizuj¹cych uk³ad oddechowy osób chorych na
mukowiscydozê, nastêpuje znaczny wzrost poziomu
ekspresji genów koduj¹cych lipoproteiny LptA, LptC,
LptD, LptE, LptF i LptG, które funkcjonuj¹ jako pro-
zapalne toksyny. St¹d bia³ka te okre�la siê mianem
lipotoksyn (LPT) [6].

4. Transport lipoprotein
przez b³onê cytoplazmatyczn¹

Transport bia³ek, których synteza odbywa siê na
terenie cytoplazmy, przez lipidowe b³ony biologiczne
jest niezbêdny do ¿ycia wszystkich organizmów. Trans-
port ten, zarówno w komórkach prokariotycznych jak
i eukariotycznych, mo¿e odbywaæ siê g³ównie w dwo-
jaki sposób: za pomoc¹ systemu translokacji typu Sec
oraz typu Tat.

Poprzez system Tat (twin arginine translocation)
transportowane s¹ bia³ka posiadaj¹ce strukturê ca³ko-
wicie zwiniêt¹. S¹ to m.in. apoproteiny, które przed
transportem wymagaj¹ zwi¹zania z w³a�ciwym kofak-
torem (tj. molibdopteryna, FAD, NADP+, jony metali)
oraz bia³ka posiadaj¹ce bardzo szybk¹ kinetykê przyj-
mowania struktury natywnej. Wiele z nich, choæ nie
wszystkie, s¹ nastêpnie wbudowywane do b³ony cyto-
plazmatycznej. Sekwencja sygna³owa bia³ek, których
transport odbywa siê poprzez system Tat, zawiera cha-
rakterystyczny motyw: (S/T)RRXFLK zlokalizowany
na pograniczu domeny N i H (patrz ni¿ej). Po raz
pierwszy opisano dzia³anie tego systemu w komórkach
E. coli w genomie, których zidentyfikowano operon
tatABC, koduj¹cy g³ówne bia³ka translokonu. Dodatko-
wo odnaleziono gen tatE, znajduj¹cy siê poza opero-
nem, koduj¹cy paralog bia³ka TatA [23, 27, 33].

Translokacja Sec-zale¿na wykorzystywana jest do
transportu bia³ek, które nie osi¹gaj¹ natywnej konfor-
macji w cytoplazmie (transportowane s¹ w stanie nie-
ca³kowitego zwiniêcia). Mo¿e ona przebiegaæ na dwa
sposoby: kotranslacyjnie oraz potranslacyjnie. W spo-
sób kotranslacyjny transportowane s¹ g³ównie bia³ka
b³ony wewnêtrznej, posiadaj¹ce wiele hydrofobowych
segmentów transb³onowych, co pozwala unikn¹æ ich
agregacji w cytoplazmie. W mechanizmie tym wyko-
rzystywane s¹ cz¹stki rozpoznaj¹ce sygna³ (SRP) oraz
receptory SRP (SR), homologiczne do tych wystêpuj¹-
cych w komórkach eukariotycznych [14]. W obu przy-
padkach konieczna jest informacja o docelowej loka-
lizacji bia³ka. Zawarta jest ona w N-koñcowej czê�ci
prebia³ka w tzw. sekwencji sygna³owej. W zale¿no�ci
od struktury rozró¿niamy 3�5 klas peptydów sygna³o-
wych. Klasyczny peptyd sygnalny zawiera trzy dome-
ny: na³adowan¹ dodatnio N-domenê, która oddzia³ujê
z przeciwnie na³adowan¹ warstw¹ fosfolipidów zawar-
tych w b³onie; hydrofobow¹ H-domenê, która rozpo-
czyna insercjê sekwencji sygna³owej do b³ony; oraz
niena³adowan¹, ale polarn¹ C-domenê, zawieraj¹c¹
miejsce ciêcia rozpoznawane przez peptydazê sygna-
³ow¹. Klasa trzecia sekwencji sygna³owych, charakte-
rystyczna dla IV typu pili, zawiera miejsce ciêcia po-
miêdzy domenami N i H. Zwi¹zane jest to z biogenez¹
pilusa, w której wa¿n¹ rolê odgrywa hydrofobowa
domena H, pozostaj¹ca dziêki takiemu procesowaniu
czê�ci¹ dojrza³ej formy bia³ka.

Lipoproteiny posiadaj¹ sekwencjê sygna³ow¹ drugiej
klasy, która charakteryzuje siê posiadaniem w C-dome-
nie charakterystycznego motywu, tzw. lipobox o nastê-
puj¹cej sekwencji konsensusowej: (I/L/G/A)(A/G/S)C.
Motyw ten jest rozpoznawany przez peptydazê sygna-
³ow¹ typu II (LspA), która odcina peptyd sygnalny,
pozostawiaj¹c dojrza³e bia³ko z N-terminaln¹ cystein¹.

Wiêkszo�æ bia³ek bakteryjnych, w tym lipoprotei-
ny, s¹ transportowane w sposób potranslacyjny. W pro-
cesie tym bior¹ udzia³ nastêpuj¹ce bia³ka: SecB � cyto-
plazmatyczny chaperon; SecA � dimeryczna ATPaza,
wystêpuj¹ca w komórce w formie wolnej w cytozolu
oraz zasocjowanej z kompleksem SecYEG; SecY,
SecE, SecG � transb³onowe bia³ka buduj¹ce kana³
translokacyjny; SecD i SecF � dodatkowe bia³ka trans-
b³onowe wchodz¹ce w sk³ad translokonu.

4.1. System Sec

Mechanizm transportu lipoprotein poprzez b³onê
cytoplazmatyczn¹ przedstawia rys. 2. W komórkach
E. coli chaperon SecB o masie cz¹steczkowej 17 kDa
oddzia³uje z syntetyzowanym przez rybosom pepty-
dem (etap 1). Chaperon ten nie rozpoznaje sekwencji
sygna³owej, lecz niezwiniête odcinki sekwencji doj-
rza³ego prebia³ka. SecB prawdopodobnie wi¹¿ê siê
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z powstaj¹cym ³añcuchem polipeptydowym w postaci
homotetramerów dopiero, gdy ten osi¹gnie d³ugo�æ
oko³o 150 reszt aminokwasowych. W ten sposób sta-
bilizuje zdenaturowan¹ konformacjê prebia³ka i nie
pozwala na przedwczesne przyjêcie przez powstaj¹cy
peptyd struktury trzeciorzêdowej. Dodatkowo, dziêki
wysokiemu powinowactwu do translokazy SecA, prze-
mieszcza powsta³y kompleks do translokonu (etap 2a,
3a). Wcze�niej jednak kompleks prebia³ko � SecB
mo¿e przy³¹czyæ formê woln¹ SecA i pozostaæ w cyto-
zolu do czasu zwolnienia miejsca wi¹zania prebia³ka
przez formê b³onow¹ (etap 2b, 3b). Nastêpnie sekwen-
cja sygna³owa prebia³ka wi¹¿e siê z ATPaz¹ (etap 4)
i jednocze�nie prebia³ko przestaje oddzia³ywaæ z SecB.
Badania in vitro wykaza³y, ¿e do zainicjowania trans-
portu przez por wymagane jest zwi¹zanie przez SecA
ATP [22]. Jednocze�nie sprzyja to uwolnieniu SecB
z b³ony (etap 5). Podczas inicjacji translokacji sekwen-
cja sygna³owa tworzy pêtle pozostawiaj¹c N-koniec
bia³ka po stronie cytoplazmatycznej. Insercja sekwen-
cji aminokwasowej zachodzi do momentu osi¹gniêcia
strony peryplazmatycznej przez miejsce rozpoznawane
przez SPazê. Po hydrolizie ATP kompleks SecA-pre-
bia³ko ulega dysocjacji. Do dalszego transportu wy-
magana s¹ kolejne cykle hydrolizy ATP [4].

Zrozumienie mechanizmów oddzia³ywañ SecB za-
równo z prebia³kiem jak i translokaz¹ SecA umo¿liwi³y
badania struktur krystalograficznych omawianego cha-
peronu, wyizolowanego z komórek H. influenzae, prze-
prowadzone przez X u  i wsp. [43]. Monomer SecB
posiada strukturê typu " + $. Chaperon funkcjonuje, jak
wcze�niej wspomniano, w formie homotetramerycznej,
która jest zorganizowana w postaci dimera dimerów.

Wyniki te s¹ zgodne z wcze�niejsz¹ obserwacj¹ równo-
wagi dynamicznej formy di- i tetramerycznej w rozpusz-
czalniku. Dodatkowo otrzymane dane krystalograficzne
ujawni³y obecno�æ na powierzchni ka¿dej podjednostki
SecB hydrofobowej bruzdy, tworz¹cej w tetramerze
dwa kana³y uczestnicz¹ce w wi¹zaniu prebia³ka. Typo-
wymi motywami powstaj¹cego peptydu rozpoznawa-
nymi przez SecB s¹ oko³o 9-aminokwasowe odcinki
³añcucha polipeptydowego bogate w reszty aminokwa-
sów aromatycznych oraz zasadowych. Wi¹¿¹ siê one
z bruzdami g³ównie przez oddzia³ywania hydrofobowe.

Dok³adne wyja�nienie interakcji pomiêdzy SecB
a SecA sta³o siê mo¿liwe po otrzymaniu w 2003 roku
przez tych samych badaczy struktury krystalograficznej
kompleksu SecB z 27-aminokwasowym C-koñcowym
odcinkiem ³añcucha polipeptydowego translokazy SecA
(tzw. SecAc) [47]. Miejsce wi¹zania SecB w transloka-
zie SecA znajduje siê w silnie konserwowanej, dodat-
nio na³adowanej C-koñcowej domenie bia³ka. Sekwen-
cja aminokwasowa tej domeny zawiera unikatowy
motyw wi¹¿¹cy cynk: CXCX8C(H/C). Jony Zn2+ nie
bior¹ bezpo�redniego udzia³u w interakcji SecB-SecA.
Pe³ni jednak bardzo wa¿n¹ funkcjê. Podobnie jak
w motywie palca cynkowego, wystêpuj¹cego w regula-
torach genów eukariotycznych oddzia³uj¹cych z DNA,
Zn2+ stabilizuje strukturê bia³ka poprzez utworzenie
wi¹zañ koordynacyjnych z atomami N* reszty histy-
dynowej i S( trzech reszt cysteinowych. Usuniêcie ato-
mu cynku powoduje destabilizacjê struktury natywnej,
co wi¹¿e siê z utrat¹ przez cz¹steczkê SecA powierzch-
ni oddzia³uj¹cej z SecB [5]. Zidentyfikowano tak¿e
konserwowane reszty aminokwasowe bia³ka SecB, bio-
r¹ce udzia³ w interakcji z SecA. Przestrzennie zgrupo-

Rys. 2. Transport lipoprotein przez b³onê cytoplamatyczn¹
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wane s¹ one po obu stronach p³askiej, wyeksponowanej
do cytoplazmy powierzchni chaperonu. Powierzchnia
ta jest na³adowana ujemnie i oddzia³uje z odwrotnie
na³adowan¹ domen¹ SecA g³ównie poprzez miêdzy-
cz¹steczkowe wi¹zania wodorowe i mostki solne.
Dane krystalograficzne wykaza³y, ¿e C-domena ka¿dej
podjednostki SecA oddzia³uje ze struktur¹ $ uformo-
wan¹ przez dwie podjednostki SecB. Poprzez porówna-
nie struktury krystalicznej tetrameru SecB zwi¹zanego
z dwoma cz¹steczkami SecAc oraz tetrameru SecB
nieskompleksowanego wykazano tak¿e brak znacznych
zmian konformacyjnych SecB po zwi¹zaniu SecAc.
W cz¹steczce SecB miejsce wi¹¿¹ce prebia³ko oraz
miejsce wi¹¿¹ce SecA przestrzennie zlokalizowane s¹
blisko siebie. Dziêki temu mo¿liwe jest bezpo�rednie
przekazanie prebia³ka z chaperonu na translokazê.

4.2. Biogeneza lipoprotein

Modyfikacje potranslacyjne lipoprotein zachodz¹
dopiero po transporcie przez b³onê cytoplazmatyczn¹,
dlatego ich biosynteza jest nierozerwalnie zwi¹zana
z procesem sekrecji. W dojrzewaniu lipoprotein bior¹
udzia³ trzy enzymy: transferaza Lgt (phosphatidylgly-
cerol/prolipoprotein diacylglyceryl transferase) katali-
zuj¹ce powstanie wi¹zania tioeterowego miêdzy diacy-
loglicerolem a reszt¹ cysteiny znajduj¹cej siê w motywie
lipobox; wcze�niej wspomniana peptydaza sygna³owa
typu II (LspA, prolipoproteinowa peptydaza sygna³owa)
odcinaj¹ca sekwencjê sygna³ow¹; N-acylotransferaza
Lnt (phospholipid/apolipoprotein N-acyltransferase)
katalizuj¹ca acylacjê grupy aminowej N-koñcowej
cysteiny. Reakcje katalizowane przez te enzymy prze-
biegaj¹ w wymienionej wy¿ej kolejno�ci na peryplaz-
matycznej stronie b³ony wewnêtrznej, co jest przed-
stawione na rys. 3.

Globomycyna, nale¿¹ca do klasy cyklicznych an-
tybiotyków polipeptydowych, jest silnym inhibitorem
peptydazy sygna³owej typu II (LspA). Antybiotyk ten
hamuje proteolityczne odciêcie sekwencji sygna³owej
przez LspA. Powoduje to akumulacjê prolipoprotein w
b³onie cytoplazmatycznej, co w konsekwencji doprowa-
dza do zaburzenia funkcji b³ony i �mierci komórki [15].

Aktywno�æ Lgt, LspA oraz Lnt jest niezbêdna do
prze¿ycia komórek bakterii Gram-ujemnych. Odwrot-
nie, inaktywacja genów koduj¹cych dwa pierwsze wy-
mienione enzymy (Lgt oraz LspA) nie jest letalna dla
mikroorganizmów Gram-dodatnich, choæ mutanty w tych
genach w komórkach S. aureus [3], S. pneumoniae
[26] oraz Listeria monocytogenes [30] charakteryzuj¹
siê obni¿on¹ wirulencj¹ w eksperymentach na mode-
lach zwierzêcych. Brak bia³ka Lnt, enzymu o 6 trans-
membranowych domenach, zlokalizowanego w b³onie
cytoplazmatycznej wywo³uje efekt letalny komórek
bakterii Gram-ujemnych spowodowany nagromadze-
niem siê apolipoprotein b³ony zewnêtrznej w IM. Prze-
prowadzone analizy in silico nie zidentyfikowa³y genu
lnt w komórkach bakterii Gram-dodatnich (B. subtilis
oraz S. aureus), co sugerowa³o, ¿e proces ten jest
charakterystyczny dla bakterii Gram-ujemnych. Dalsze
do�wiadczenia nie potwierdzi³y tej hipotezy. Udoku-
mentowano, ¿e bia³ko Lpp E. coli eksprymowane
w komórkach B. subtilis ulega procesowi N-acylacji,
tak wiêc niezidentyfikowany jak dot¹d enzym przepro-
wadza proces ostatecznego procesowania lipoprotein
w komórkach B. subtilis [12]. Jak dot¹d nie zidentyfi-
kowano tak¿e genów lnt w komórkach B. burgdorferi
[7]. Z analiz biochemicznych wynika jednak, ¿e lipo-
proteiny B. burgdorferi posiadaj¹ N-acylowan¹ cys-
teinê. Tak¿e w niektórych genomach Mycoplasma tj.
M. pneumoniae i M. genitalium nie odnaleziono genu
koduj¹cego N-acylotransferazê [2]. Zauwa¿ono tak¿e,

Rys. 3. Biosynteza lipoprotein w komórkach E. coli
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¿e mimo posiadania aktywnego enzymu Lnt, nie
wszystkie lipoproteiny w komórkach Mycoplasma s¹
N-acylowane. Niektóre lipoproteiny tj. AlpA H. pylori,
SphB1 Bordetella pertussis czy AspA/NalP Neisseria
meningitidis mog¹ byæ procesowane przez peptydazê
sygna³ow¹ typu II, a nastêpnie przez peptydazê sygna-
³ow¹ typu I i wynoszone przez b³onê zewnêtrzn¹ jako
autotransportery. Bia³ka te eksprymowane w komór-
kach E. coli by³y procesowane jak ,,normalne�� lipo-
proteiny, nie zauwa¿ono jednak tego procesu w natu-
ralnych gospodarzach. Zauwa¿ono jednak, ¿e dzia³anie
globomycyny powoduje nieprawid³ow¹ lokalizacjê
wy¿ej wymienionych bia³ek, co sugeruje, ¿e sekwen-
cja sygna³owa typu II jest kluczowa w procesowaniu
tych bia³ek do b³ony zewnêtrznej [9].

5. Sortowanie lipoprotein

Lipoproteiny po modyfikacji potranslacyjnej s¹
zakotwiczane resztami acylowymi w b³onie cytoplaz-
matycznej. U E. coli mog¹ one pozostaæ w b³onie
wewnêtrznej lub zostaæ przetransportowane do b³ony
zewnêtrznej, za co odpowiada system bia³ek Lol. Pro-
ces sortowania lipoprotein by³ g³ównie analizowany
przez grupê japoñskich badaczy z Uniwersytetu Tokij-
skiego. W 1995 roku zidentyfikowali oni bia³ko LolA
komórek E. coli o charakterze chaperonu, którego ak-
tywno�æ jest niezbêdna do przeniesienia lipoprotein
przez hydrofilne �rodowisko peryplazmy do b³ony ze-
wnêtrznej [18]. Prowadzone przez ten zespó³ badania
doprowadzi³y do scharakteryzowania kompleksu bia³ek
E. coli odpowiedzialnych za proces sortowania lipopro-
tein i ich transportu do b³ony zewnêtrznej. Sk³ada siê
on z piêciu bia³ek: LolA, LolB, LolC, LolD i LolE. S¹
one silnie konserwowane u bakterii Gram-ujemnych.
Kompleks LolCDE zlokalizowany w b³onie cytoplaz-
matycznej, bêd¹cy aparatem sekrecyjnym typu ABC,
obejmuje dwie podjednostki LolD (bia³ka o aktywno�ci
ATPazowej) oraz po jednej kopii bia³ek LolC i LolE
(integralnych bia³ek b³ony wewnêtrznej). Jego aktyw-
no�æ powoduje uwolnienie z b³ony cytoplazmatycznej
lipoprotein b³ony zewnêtrznej i utworzenie przez nie
rozpuszczalnego kompleksu z LolA. Kompleks ten
oddzia³uje z bia³kiem b³ony zewnêtrznej LolB, co skut-
kuje zakotwiczeniem lipoprotein w b³onie zewnêtrz-
nej komórki bakteryjnej [19]. Szczegó³y tego procesu
zostan¹ opisane w dalszej czê�ci pracy przegl¹dowej.

5.1. LolA i LolB

LolA (masa cz¹steczkowa 20 kDa) jest peryplazma-
tycznym chaperonem, zidentyfikowanym podczas badañ
nad uwalnianiem Lpp ze sferoplastów [18]. Wykazano,
¿e bia³ko to wp³ywa na uwalnianie innych rodzajów

lipoprotein b³ony zewnêtrznej tj. Pal, NlpB, Slp, RlpA.
Jednocze�nie nie wp³ywa ono na uwalnianie AcrA czy
NlpA, bêd¹cymi lipoproteinami b³ony wewnêtrznej [45].
Dodatkowo prace T o k u d y  i wsp. wykaza³y, ¿e lipo-
proteiny w braku LolA tworz¹ heterogenne kompleksy
albo micelle, w których reszty lipidowe ograniczaj¹
kontakt ze �rodowiskiem wodnym [45]. Prace te wyka-
za³y, ¿e LolA odgrywa kluczow¹ rolê w procesie sor-
towania lipoprotein. Funkcje bia³ka LolA badano za-
równo w uk³adach in vitro jak i in vivo. M i y a m o t o
i wsp. [20] analizowali funkcjê LolA w uk³adzie in vitro
(proteoliposomy) z zastosowaniem mutagenezy spe-
cyficznej co do miejsca. Wykazali, ¿e zdolno�æ LolA
do tworzenia kompleksu z translokonem LolCDE jest
niezbêdna do zaj�cia procesu przemieszczania lipopro-
tein przez hydrofilne �rodowisko peryplazmy. Zmuto-
wane bia³ko LolA (F47E) ulega³o silnemu powi¹zaniu
z kompleksem LolCDE, a jego nadekspresja nawet
w obecno�ci dzikiej kopii LolA powodowa³a silne zaha-
mowanie wzrostu [20]. Wprowadzenie do bia³ka LolA
innej mutacji � R43L skutkowa³o akumulacj¹ w pery-
plazmie kompleksów LolA-lipoproteina. Tak zmienio-
ne bia³ko nie by³o w stanie oddzia³ywaæ z LolB w b³o-
nie zewnêtrznej [21].

Natomiast lipoproteina LolB o masie cz¹steczko-
wej 23 kDa, jest zlokalizowana w b³onie zewnêtrznej
i wykazuje w³a�ciwo�ci receptora lipoprotein. Przeciw-
cia³a anty-LolB hamuj¹ inkorporacjê Lpp i innych lipo-
protein do b³ony proteoliposomów zrekonstruowanych
z oczyszczonego LolB i fosfolipidów [19]. Podobnych
wniosków dotycz¹cych funkcji LolB dostarczy³y eks-
perymenty in vivo, w których gen lolB sklonowano pod
kontrol¹ indukcyjnego promotora laktozowego [19].
Dodatkowo funkcje bia³ka LolB badano w warunko-
wym mutancie eksprymuj¹cym LolB w temperaturze
permisyjnej [40]. Wyniki tych badañ nie by³y jedno-
znaczne. Sugeruj¹ one, ¿e LolB jest konieczny do pro-
cesu biogenezy b³on, a jego absolutny brak jest letal-
ny dla komórek. Zaburzenia w lokalizacji lipoprotein,
nagromadzanie siê tej grupy bia³ek w nieprawid³owym
dla nich przedziale komórkowym jest odpowiedzialne
za efekt letalny.

Pomocnych informacji w zrozumieniu funkcjono-
wania systemu sortowania lipoprotein dostarczy³y ba-
dania struktur krystalograficznych bia³ek LolA i LolB,
przeprowadzone przez japoñskich badaczy: T a k e d ê
i wsp. [39]. Wykaza³y one, i¿ pomimo niskiego po-
dobieñstwa sekwencji aminokwasowej (8% identyczno-
�ci), bia³ka LolA i LolB wykazuj¹ wysokie podobieñ-
stwo na poziomie struktury trzeciorzêdowej. Wspóln¹
cech¹ strukturaln¹ obu protein jest posiadanie hydrofo-
bowej kieszonki, zbudowanej z $-bary³ki oraz "-heli-
kalnego wieka. Wewnêtrzna hydrofobowa powierzchnia
cz¹steczki prawdopodobnie odpowiada za oddzia³y-
wanie z acylowymi resztami lipoprotein.
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W strukturze LolA bardzo wa¿n¹ funkcjê pe³ni
arginina w pozycji + 43, po³o¿ona w silnie konserwo-
wanym motywie � KRPNLF. Po³¹czona jest ona z pro-
lin¹ rzadko wystêpuj¹cym w bia³kach wi¹zaniem
cis-peptydowym, co powoduje, ¿e ³añcuch boczny ar-
gininy jest skierowany do wnêtrza cz¹steczki. Dziêki
takiemu u³o¿eniu przestrzennemu mog¹ tworzyæ siê
wi¹zania wodorowe pomiêdzy atomami azotu Arg43
a grupami karbonylowymi ³añcucha g³ównego helisy
"1 i "2. Wi¹zania te mog¹ funkcjonowaæ jak zawias
przymocowuj¹cy "-helikalne wieko do $-bary³ki (a do-
k³adnie wstêgi $2) i jest to jedyny mechanizm oddzie-
laj¹cy hydrofobowe wnêtrze LolA od rozpuszczalni-
ka. W przeciwieñstwie do LolA w LolB nie jest
ograniczony dostêp rozpuszczalnika do hydrofobowej
kieszonki. Dodatkowo LolA ró¿ni siê od LolB sk³a-
dem reszt aminokwasowych tworz¹cych hydrofobow¹
kieszonkê obu cz¹steczek. W przypadku LolA s¹ to
g³ównie reszty aromatyczne, natomiast w przypadku
LolB konserwowane reszty leucynowe i izoleucynowe.
£añcuchy boczne reszt Leu i Ile s¹ bardziej giêtkie ni¿
reszt aromatycznych, z czego mo¿e wynikaæ ró¿nica
w powinowactwie omawianych bia³ek do Lpp. Dodat-
kowo za ni¿sze powinowactwo LolA do lipoprotein
odpowiada prawdopodobnie stabilizacja wolnej formy
LolA przez wy¿ej omawiane oddzia³ywania elektro-
statyczne Arg43.

5.2. LolCDE

Geny koduj¹ce bia³ka LolC, LolD i LolE u E. coli s¹
zorganizowane w operon. Bia³ka te tworz¹ w b³onie cy-
toplazmatycznej kompleks o nastêpuj¹cej stechiometrii:
C1D2E1, a jego masa cz¹steczkowa wynosi 139 kDa.

LolD jest ATPaz¹ � posiada cytoplazmatyczn¹ do-
menê zawieraj¹c¹ motyw wi¹¿¹cy nukleotydy tzw.
Walker box A i B, podobnie jak inne bia³ka wchodz¹ce
w sk³ad transporterów ABC systemów sekrecji I typu.
Jednak¿e kompleks LolCDE pe³ni szczególn¹ funkcjê.
W przeciwieñstwie do innych transporterów ABC, nie
katalizuje transportu substancji poprzez b³onê, nato-
miast uczestniczy w uwalnianiu lipoprotein z zewnêtrz-
nej warstwy b³ony cytoplazmatycznej do peryplazmy.

Podjednostki LolC i LolE posiadaj¹ po cztery seg-
menty transb³onowe oraz d³ugie domeny wyekspono-
wane do peryplazmy. Ciekawym jest te¿ fakt, ¿e ich
sekwencja aminokwasowa wykazuje wysokie podo-
bieñstwo � 26% identyczno�ci, a w obrêbie N-koñca
(60 aminokwasów) wystêpuje 55% identyczno�ci. Fakt
ten mo¿e wskazywaæ, ¿e omawiane bia³ka s¹ paralo-
gami, czyli filogenetycznie powsta³y poprzez duplika-
cjê tego samego genu. Jednak¿e do prawid³owego
funkcjonowania systemu Lol niezbêdna jest zarówno
aktywno�æ bia³ka LolC jak i LolE. Ich funkcj¹ jest
przekazanie energii powsta³ej w procesie hydrolizy

ATP przeprowadzanej przez jednostkê LolD na pery-
plazmatyczny chaperon.

Kompleks LolCDE mo¿e hydrolizowaæ zarówno
ATP, GTP czy UTP. Jego dzia³anie katalityczne jest
za� hamowane przez ortowanadan, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku permeazy maltozowej. Inhibitor
ten stabilizuje stan przej�ciowy permeazy, w którym
bia³ko wi¹¿¹ce maltozê jest �ci�le zwi¹zane z trans-
porterem ABC. Jednak¿e w przypadku kompleksu
LolCDE ortowanadan nie powoduje wi¹zania bia³ka
LolA z transporterem (M i y a m o t o, M a t s u y a m a,
T o k u d a, nieopublikowane obserwacje). Mutacje we
wszystkich trzech genach transportera LolCDE s¹ letal-
ne, choæ nie blokuj¹ transportu i procesowania prekur-
sorów lipoprotein przez b³onê cytoplazmatyczn¹ [25].
Dodatkowo w komórkach E. coli produkuj¹cych zmu-
towane bia³ko LolC (A40P) lipoproteina b³ony we-
wnêtrznej tworzy kompleks z LolA i jest transporto-
wana do b³ony zewnêtrznej w sposób zale¿ny od LolB,
co wskazuje, ¿e prawid³owy mechanizm sortowania
lipoprotein funkcjonuje jedynie w obecno�ci aktywne-
go kompleksu LolCDE [24]. Udokumentowano tak¿e,
¿e lipoproteiny b³ony zewnêtrznej, w przeciwieñstwie
do tych zakotwiczonych w b³onie cytoplazmatycznej,
stymuluj¹ hydrolizê ATP przez LolCDE [17].

5.3. System Lol

Mechanizm sortowania lipoprotein przedstawia
rys. 4. Z kompleksem LolCDE oddzia³uje jedynie lipo-
proteina, posiadaj¹ca sygna³ sortuj¹cy specyficzny dla
b³ony zewnêtrznej (zostanie on omówiony w dalszej
czê�ci pracy). ATPaza LolD hydrolizuje trifosfonu-
kleotyd po cytoplazmatycznej stronie b³ony. Nastêpnie
powsta³a energia jest przenoszona z LolD na LolC/E
i wykorzystana do uwolnienia lipoproteiny z b³ony we-
wnêtrznej. Prowadzi to do utworzenia w peryplazmie
kompleksu lipoproteina-LolA. W procesie tym potrzeb-
na jest energia do rozerwania wi¹zañ wodorowych
miêdzy atomami azotu reszt bocznej Arg43 a grupami
karbonylowymi ³añcuchów g³ównych helis wieka, co
prowadzi do ods³oniêcia hydrofobowej wnêki, zawiera-
j¹cej miejsce wi¹¿¹ce lipoproteiny. Energia ta pochodzi
tak¿e z hydrolizy ATP. W ten sposób w hydrofobowym
wnêtrzu LolA ukryte zostaj¹ reszty acylowe lipoprote-
iny, przez co ca³y kompleks jest rozpuszczalny w wod-
nym �rodowisku peryplazmy. Nastêpnie kompleks
LolA-Lpp oddzia³uje z zewn¹trzb³onowym receptorem
LolB. Ze wzglêdu na wy¿sze powinowactwo bia³ka
LolB do lipoproteiny, cz¹steczka Lpp zostaje przekaza-
na z LolA do LolB bez dodatkowego nak³adu energii.
Ró¿nica w powinowactwie bia³ek LolA i LolB do Lpp
wynika z omówionego wcze�niej odmiennego sk³adu
reszt aminokwasowych, tworz¹cych hydrofobow¹ kie-
szonkê obu cz¹steczek. Dodatkowo oddzia³ywania
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elektrostatyczne Arg43 stabilizuj¹ woln¹ formê LolA,
która mo¿e uczestniczyæ w transporcie kolejnej cz¹-
steczki Lpp. Ostatecznie LolB katalizuje zakotwicze-
nie lipoproteiny w b³onie zewnêtrznej. Zakotwiczenie
Lpp jest u³atwione dziêki posiadaniu przez receptor
LolB N-koñcowej pêtli, bogatej w reszty glicynowe
i prolinowe, charakteryzuj¹cej siê du¿¹ elastyczno�ci¹.

5.4. Sygna³ sortuj¹cy

W sortowaniu lipoprotein bardzo wa¿n¹ rolê odgry-
wa reszta aminokwasowa w pozycji + 2 w sekwencji
dojrza³ej lipoproteiny. Badania przeprowadzone przez
Yamaguch i ego  [44] wykaza³y, ¿e zast¹pienie seryny
w pozycji + 2 asparaginianem w lipoproteinie zewn¹trz-
b³onowej powoduje jej pozostanie w b³onie wewnêtrz-
nej. Wynika z tego, ¿e Asp w pozycji + 2 funkcjonuje
jako sygna³ retencji, a inne reszty aminokwasowe po-
woduj¹ uwolnienie lipoprotein z b³ony cytoplazmatycz-
nej i ich transport do b³ony zewnêtrznej. Dodatkowo
udokumentowano, ¿e sortowanie lipoprotein uzale¿-
nione jest tak¿e od kolejnych reszt aminokwasowych
(pozycja + 3 i + 4), gdy¿ niektóre lipoproteiny pomi-
mo posiadania Asp w pozycji + 2 nie ulega³y retencji.

Do dok³adnego zbadania tego zjawisko skonstruo-
wano pochodn¹ bia³ka wi¹¿¹cego maltozê posiadaj¹c¹
N-koñcow¹ cysteinê, zmodyfikowan¹ jak w przypadku
lipoprotein tzw. lipoMalE [35]. Kolejne substytucje
reszt w pozycji +2 wykaza³y, ¿e oprócz Asp retencjê

powoduje piêæ innych reszt aminokwasowych: Phe,
Trp, Tyr, Gly i Pro. Aminokwasy te nie wystêpuj¹ jednak
w tej pozycji w naturalnych lipoproteinach E. coli.

Badania in vitro i in vivo T o k u d y  i wsp. [41]
wykaza³y, ¿e najsilniejszy sygna³ zatrzymuj¹cy lipo-
proteiny w b³onie zewnêtrznej wykazuj¹ nastêpuj¹ce
uk³ady w pozycji + 2 i + 3: Asp-Asp, Asp-Glu oraz
Asp-Gln. Inne aminokwasy w pozycji +3 powodowa³y
obni¿enie poziomu retencji oraz czê�ciowe uwalnianie
tak zmodyfikowanych lipoprotein.

Z danych eksperymentalnych przedstawionych przez:
H a r ê, M a t s u y a m ê  i T o k u d ê  [8] wynika, ¿e za
retencjê lipoprotein odpowiada prawdopodobnie utwo-
rzenie kompleksu miêdzy Asp w pozycji +2 lipoprotei-
ny a fosfatydyloetanoloamin¹ (PE), bêd¹c¹ jednym ze
sk³adników b³ony bakteryjnej [8]. Reszty w pozycji +3
mog¹ wp³ywaæ na tworzenie siê kompleksu w sposób
elektrostatyczny i steryczny. Dlatego Asp, Asn, Glu
i Gln, posiadaj¹ce reszty kwasowe lub amidowe, nie
przeszkadzaj¹ w tworzeniu oddzia³ywañ elektrosta-
tycznych miêdzy Asp(+2) a PE, a nawet mog¹ two-
rzyæ dodatkowe wi¹zania wodorowe lub mostki solne
z PE i wzmacniaj¹ sygna³ retencji, w przeciwieñstwie
do reszt zasadowych lub hydrofobowych. Dodatkowo
cysteina w pozycji + 1 tak¿e tworzy wi¹zania wodoro-
we z PE, wzmacniaj¹c jego oddzia³ywanie z Asp.

Omawiany sygna³ sortuj¹cy nie jest w sposób ak-
tywny rozpoznawany przez LolCDE. Wydajê siê, ¿e
wp³ywa on jedynie na utworzenie kompleksu lipopro-

Rys. 4. Sortowanie lipoprotein przez system Lol
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teiny z fosfatydyloetanoloamin¹. LolCDE rozpoznaje
N-koñcow¹ cystein¹ posiadaj¹c¹ trzy reszty acylowe,
czyli wspóln¹ strukturê dla wszystkich lipoprotein.
Za� lipoproteina zasocjowana z PE posiada w sumie
piêæ reszt kwasów t³uszczowych i z tego powodu nie
oddzia³uje z transporterem LolCDE.

Wp³yw struktury lipoprotein na proces ich sorto-
wania bada³ tak¿e Puglsey i wsp. wykorzystuj¹c sys-
tem selekcji oparty na wra¿liwo�ci/oporno�ci komórek
E. coli na bakteriofaga T5 i kolicynê M w zale¿no�ci
od lokalizacji w b³onie bakterii fagowej lipoproteiny
Llp [31]. Niezmodyfikowane bia³ko Llp posiadaj¹ce
w pozycji + 2 resztê serynow¹, eksprymowane w ko-
mórkach E. coli lokalizowane jest w b³onie zewnêtrz-
nej, gdzie inaktywuje receptor FhuA. Poprzez zmianê
konformacji receptora uniemo¿liwia jego interakcjê
z cz¹steczkami faga T5 czy n80 oraz innymi specy-
ficznymi ligandami tj. kolicyn¹ M. Badania wykaza³y,
¿e zmodyfikowane bia³ko Llp posiadaj¹ce w pozycji
+ 2 asparaginian (sygna³ retencji) w ponad 40% by³o
nadal lokalizowane w b³onie zewnêtrznej. Udokumen-
towano jednak, ¿e usuniêcie wewn¹trzcz¹steczkowego
mostku dwusiarczkowego lub insercja dodatkowego
³añcucha polipepetydowego miêdzy pozycj¹ + 2 a doj-
rza³¹ czê�ci¹ bia³ka Llp powoduje ca³kowit¹ retencjê
lipoproteiny w b³onie cytoplazmatycznej. Wyniki te
�wiadcz¹, ¿e wa¿n¹ rolê w mechanizmie retencji od-
grywa otoczenie pozycji + 2 w strukturze lipoprotein.
W zwartej konformacji bia³ka Llp, posiadaj¹cego we-
wn¹trzcz¹steczkowe wi¹zanie dwusiarczkowe Asp(+2)
mo¿e byæ ono maskowane przez inne reszty amino-
kwasowe. Czê�ciowo b³êdn¹ lokalizacjê Llp (S2D)
mo¿na wyt³umaczyæ pewnego rodzaju wspó³zawodnic-
twem miêdzy sygna³em retencji a aktywno�ci¹ trans-
portuj¹c¹ kompleksu LolCDE.

N-acylotransferaza Lnt jest enzymem odpowie-
dzialnym za ostatni etap procesowania lipoprotein.
Wp³yw aktywno�ci Lnt na proces sortowania lipo-
protein analizowano zarówno w uk³adach in vitro (pro-
teoliposomy) jak i in vivo z zastosowaniem konstruk-
tów genetycznych zawieraj¹cych gen lnt wyra¿any
z promotora arabinozowego [32]. Wykazano, ¿e za-
równo lipoproteiny zlokalizowane w b³onie wewnêtrz-
nej jak i w b³onie zewnêtrznej podlegaj¹ procesowi
N-acylacji, tak wiêc ten ostatni etap ich procesowa-
nia nie jest uzale¿niony od sygna³u sortuj¹cego. Jed-
nak proces ten jest raczej niezbêdny do zaj�cia trans-
portu lipoprotein do b³ony zewnêtrznej. W komór-
kach pozbawionych aktywnego bia³ka Lnt dochodzi³o
do akumulacji wielu lipoprotein specyficznych dla
b³ony zewnêtrznej (tj. Lpp, NlpD i lipoCA-MalE)
w b³onie cytoplazmatycznej. Jedynie bia³ko Pal w ko-
mórkach E. coli pozbawionych Lnt odnajdywane by³o
w b³onie zewnêtrznej. Przyczyna tego zjawiska nie zo-
sta³a wyja�niona.

6. Podsumowanie

Wydaje siê, ¿e wy¿ej przedstawiony mechanizm
sortowania lipoprotein jest wykorzystywany przez
wiêkszo�æ ã-proteobakterii. Jednak¿e wewn¹trzb³o-
nowa lipoproteina MexA u P. aeruginosa posiada Gly
w pozycji + 2, co mo¿e �wiadczyæ o tym, ¿e istniej¹
tak¿e alternatywne mechanizmy omawianego procesu.
Wyja�nienia wymaga te¿ mechanizm sortowania lipo-
protein w komórkach B. burgdorferi, która wytwarza
ponad 100 lipoprotein bior¹cych udzia³ w procesach
patogenezy [7]. Wiele z nich zlokalizowanych jest na
powierzchni komórki. Dodatkowo w genomie B. burg-
dorferi nie zidentyfikowano homologa bia³ka LolB,
choæ posiada homologi innych bia³ek systemu Lol. Wy-
daje siê, ¿e lipoproteiny zlokalizowane na powierzchni
komórki mog¹ byæ transportowane niezale¿nie od sys-
temu Lol. Badania P u g s l e y� a  i wsp. wykaza³y, ¿e
zewn¹trzb³onowa lipoproteina PulA Klebsiella oxytoca
jest transportowana na powierzchniê b³ony zewnêtrz-
nej poprzez aparat sekrecyjny typu II [29]. Wydaje siê,
¿e w podobny sposób mog¹ byæ transportowane tak¿e
lipoproteiny B. burgdorferi.
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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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2.1. Mechanizm sekrecji I typu na przyk³adzie
"-hemolizyny E. coli

Najlepiej poznanym przyk³adem systemu sekrecji
I typu jest system wydzielania "-hemolizyny przez uro-
patogenne szczepy E. coli (Rys. 1). Hemolizyna jest
wa¿nym czynnikiem zjadliwo�ci, z uwagi na jej aktyw-
no�æ cytolityczn¹ i cytotoksyczn¹ skierowan¹ przeciw-
ko szerokiemu spektrum komórek ssaczych, m.in. ery-
trocytów, granulocytów, monocytów oraz komórek
nab³onkowych [29]. W cz¹steczkach HlyA wykazano
obecno�æ kilkunastu 9-aminokwasowych sekwencji
powtórzonych, charakterystycznych dla bia³ek nale¿¹-
cych do rodziny RTX (repeat in toxins) [14, 70]. He-
molizyna posiada zdolno�æ do samoistnego tworzenia
porów w b³onach biologicznych, dlatego jej oddzia³y-
wanie z komórk¹ eukariotyczn¹ prowadzi do gwa³tow-
nego wyp³ywu zwi¹zków z cytoplazmy.

Geny koduj¹ce system sekrecji HlyA zorganizowa-
ne s¹ w pojedyncz¹ jednostkê transkrypcyjn¹. U E. coli
operon hlyCABD zlokalizowany mo¿e byæ w obrêbie
chromosomowej wyspy patogenno�ci lub na plazmi-
dzie, co wskazuje, ¿e geny systemu sekrecji I typu
mog¹ byæ przekazywane pomiêdzy bakteriami na dro-
dze transferu horyzontalnego [37]. W obrêbie opero-
nu znajduj¹ siê cztery geny:

� hlyA, koduj¹cy wydzielany substrat, czyli "-he-
molizynê,

� hlyB, koduj¹cy translokazê ABC, bia³ko umiej-
scowione w b³onie wewnêtrznej, z cytoplazma-

tyczn¹ domen¹ zawieraj¹c¹ motyw wi¹¿¹cy nu-
kleotydy, tzw. Walker box A i B. HlyB posiada
zdolno�æ do przy³¹czania i hydrolizy ATP [69].

� hlyD, koduj¹cy bia³ko nale¿¹ce do grupy MFP
(membrane fusion protein), pe³ni¹ce funkcje po-
mocnicze. Trimery bia³ka HlyD zakotwiczone
w b³onie cytoplazmatycznej oddzia³uj¹ z elemen-
tami kompleksu sekrecyjnego umiejscowionymi
w b³onie zewnêtrznej, tworz¹c pomost ³¹cz¹cy
dwie b³ony bakteryjne [24].

� hlyC, koduj¹cy enzym � acylotransferazê (acyl
carrier protein, ACP), niezbêdn¹ do potransla-
cyjnej modyfikacji HlyA [41].

Gen koduj¹cy bia³ko b³ony zewnêtrznej (outer mem-
brane protein, OMP) nale¿¹ce do silnie konserwowanej
rodziny TolC, nie jest zwi¹zany z operonem hlyCABD
i jego locus znajduje siê na chromosomie [5, 8]. TolC
syntetyzowane w cytoplazmie posiada klasyczn¹ se-
kwencjê sygnaln¹ znajduj¹c¹ siê w N-terminalnym
rejonie cz¹steczki [57]. Po translokacji przez b³onê
cytoplazmatyczn¹ i odciêciu sekwencji liderowej, C-ter-
minalna czê�æ TolC tworzy "-helikalny tunel biegn¹cy
w przestrzeni peryplazmatycznej, przez który substraty
sekrecji wydostaj¹ siê na zewn¹trz. Bia³ko zakotwiczo-
ne jest w b³onie zewnêtrznej za pomoc¹ rejonu o kon-
formacji $, tworz¹cego por z hydrofilowym kana³em
w �rodku [2, 46]. �wiat³o kana³u jest blokowane od
strony peryplazmatycznej przez koñcow¹ czê�æ "-heli-
sy TolC, co zapobiega niekontrolowanemu wyp³ywowi
substancji z wnêtrza komórki bakteryjnej [53, 55].

Rys. 1. Mechanizm sekrecji I typu na przyk³adzie "-hemolizyny E. coli
Hemolizyna HlyA E. coli oddzia³uje z odpowiednim transporterem ABC � bia³kiem HlyB i trimerycznym bia³kiem HlyD (membrane fusion protein, MFP).

Asocjacja bia³ek wymaga si³y protonomotorycznej (proton-motive force, PMF). W wyniku oddzia³ywania HlyD z trimerycznym bia³kiem TolC translokacja HlyA
zachodzi jednocze�nie przez b³onê wewnêtrzn¹ (IM) i zewnêtrzn¹ (OM). Proces ten wymaga energii pochodz¹cej z hydrolizy cytoplazmatycznego ATP.
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O ile bia³ka transportera HlyB oraz HlyD zlokalizo-
wane w b³onie wewnêtrznej i przestrzeni peryplazma-
tycznej wykazuj¹ wysok¹ specyficzno�æ substratow¹,
bia³ko b³ony zewnêtrznej, nale¿¹ce do rodziny TolC
jest multifunkcjonalne i posiada zdolno�æ ³¹czenia siê
z ró¿nymi translokazami ABC, przez co po�redniczy
w wydzielaniu wielu ró¿nych grup substratów, m.in.
rozpuszczalników organicznych, detergentów, jonów
metali ciê¿kich i antybiotyków [2, 8, 50, 66].

Syntetyzowane w cytoplazmie bia³ko HlyA jest
N-acylowane za po�rednictwem acylotransferazy HlyC.
Potranslacyjna modyfikacja HlyA jest konieczna do
uzyskania aktywno�ci hemolitycznej bia³ka, chocia¿
wykazano, ¿e nie ma wp³ywu na poziom jego wydzie-
lania [41].

Sygna³ sekrecyjny HlyA, rozpoznawany przez bia³-
ka kompleksu sekrecyjnego, zlokalizowany jest w ob-
rêbie 46�62 aminokwasów znajduj¹cych siê w C-ter-
minalnym rejonie bia³ka [45]. Kompleks sekrecyjny
I typu sk³ada siê z trzech bia³kowych elementów,
których asocjacja uzale¿niona jest od zmian konfor-
macyjnych wywo³anych przy³¹czeniem wydzielanego
substratu oraz cz¹steczek ATP. Badania sekrecji "-he-
molizyny E. coli wykaza³y, ¿e bia³ka HlyB (ABC) oraz
HlyD (MFP) ulegaj¹ asocjacji jeszcze przed zwi¹za-
niem cz¹steczki substratu. Kompleks sekrecyjny two-
rzony jest z wykorzystaniem si³y protonomotorycznej.
Przy³¹czenie wydzielanego bia³ka HlyA powoduje
zmiany konformacyjne HlyD prowadz¹ce do wytworze-
nia kontaktu kompleksu HlyA/HlyBn/HlyD3 z peryplaz-
matyczn¹ czê�ci¹ bia³ka TolC. Wydzielanie hemolizyny
zachodzi z wykorzystaniem energii pochodz¹cej z hy-
drolizy ATP, która nie jest wymagana we wcze�niej-
szych etapach transportu. Po uwolnieniu substratu do
�rodowiska zewn¹trzkomórkowego kompleks sekre-
cyjny HlyBn/HlyD3/TolC3 rozpada siê [66].

Zupe³nie odmienny mechanizm wydzielania I typu
zaobserwowano w systemie sekrecji metaloproteazy
Erwinia chrysantemi [22, 30, 31] W tym przypadku
wewn¹trzb³onowe elementy kompleksu sekrecyjnego
nie s¹ zdolne do samodzielnej asocjacji poprzedzaj¹cej
przy³¹czenie cz¹steczki substratu. Wydzielane bia³ko
najpierw wi¹¿e siê z samym bia³kiem ABC, co wywo-
³uje zmiany konformacyjne pozwalaj¹ce na utworze-
nie kompleksu z bia³kiem pomocniczym, ³¹cz¹cym po-
wsta³y kompleks z bia³kiem b³ony zewnêtrznej [50].

2.2. Regulacja sekrecji I typu u E. coli

Transkrypcja operonu hlyCABD znajduje siê pod
kontrol¹ z³o¿onego promotora zlokalizowanego przed
genem hlyC. Ekspresja genów zale¿y w du¿ej mierze
od obecno�ci w rejonie hlyA-hlyB rho-niezale¿nego
terminatora transkrypcji. Jego dzia³anie jest znoszone
przez bia³ko RfaH, kontroluj¹ce ekspresjê genów ope-

ronu hly na etapie elongacji transkryptu oraz sekwen-
cjê 5� DNA nazywan¹ te¿ elementem JUMPstart lub
ops (operon-polarity suppressor). Wspólne dzia³anie
tych dwóch czynników umo¿liwia zaj�cie efektyw-
nej transkrypcji genów operonu hly [49]. Identyczne
mechanizmy regulacji s¹ wykorzystywane w kontroli
ekspresji operonów koduj¹cych czynniki p³ciowe oraz
determinanty patogenezy u wielu innych bakterii
Gram-ujemnych.

Ekspresja genów operonu hly jest dodatkowo regu-
lowana przez bia³ka Hha i H-NS. Hha moduluje eks-
presjê genów hly w zale¿no�ci od zmian temperatury
i osmolarno�ci otoczenia. Bia³ko to wspólnie z H-NS
przy³¹cza siê do regionu regulatorowego operonu hly.
Badania in vitro wykaza³y, ¿e utworzenie nukleopro-
teinowego kompleksu przez bia³ka Hha i H-NS oraz
DNA jest niezbêdne w regulacji ekspresji genów ope-
ronu hly w zale¿no�ci od temperatury i osmolarno�ci
otoczenia [56].

Wiele bia³ek wydzielanych za pomoc¹ systemów
sekrecji I typu odgrywa wa¿n¹ rolê w procesach patoge-
nezy. Czêsto te¿ ich ekspresja podlega regulacji quorum
sensing (QS). System QS polega na syntezie i uwal-
nianiu z komórki bakteryjnej cz¹steczek sygna³owych
(acylowanych laktonów homoseryny), które kumuluj¹c
siê w �rodowisku pozwalaj¹ pojedynczej bakterii wy-
czuæ liczebno�æ ca³ej populacji Po osi¹gniêciu odpo-
wiedniego stê¿enia autoinduktorów w �rodowisku,
dochodzi do indukcji lub zahamowania ekspresji okre�-
lonych grup genów. Mechanizm ten jest szczególnie
wa¿ny w regulacji ekspresji genów wirulencji w sys-
temach sekrecji II i III typu, lecz stwierdzono, ¿e kon-
troluje równie¿ transkrypcjê genów systemu eksportu
ABC, np. w systemie Lip u Serratia liquefaciens [61].

2.3. Rola w patogenezie

Bia³ka wydzielane za pomoc¹ systemów eksportu
ABC (Tab. I) s¹ czêsto bardzo mocno zwi¹zane z pro-
cesami patogenezy. Ze wzglêdu na podobieñstwo
strukturalne i funkcjonalne transportowanych substra-
tów, systemy sekrecji I typu mo¿na podzieliæ na dwie
grupy: transporterów, za po�rednictwem których do
�rodowiska uwalniane s¹ toksyny RTX, nale¿y do nich
m.in. system sekrecji HlyA E. coli, oraz transporterów
pozosta³ych bia³ek.

2.3.1. Toksyny RTX posiadaj¹ce zdolno�æ
 do tworzenia porów w b³onach biologicznych

Toksyny RTX s¹ klasyfikowane jako hemolizyny,
leukotoksyny oraz cyklolizyny produkowane przez
wiele bakterii patogennych dla zwierz¹t, m.in. E. coli,
B. pertussis, B. bronchiseptica, N. meningitidis, Pasteu-
rella haemolytica i Actinobacillus pleuropneumoniae.
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Aktywno�æ bia³ek RTX wymaga obecno�ci jonów
wapnia, pe³ni¹cych funkcje stabilizuj¹ce [52]. W wiêk-
szo�ci przypadków geny koduj¹ce elementy systemu
sekrecji I typu zorganizowane s¹ w pojedyncz¹ jed-
nostkê transkrypcyjn¹, w obrêbie której znajduj¹ siê
geny koduj¹ce kolejno: toksynê RTX, translokazê
ABC, bia³ko niezbêdne do aktywacji wydzielanego
substratu oraz bia³ko MFP. Gen koduj¹cy OMP le¿y
zazwyczaj poza operonem, wyj¹tkiem jest tu system
eksportu Cya B. pertussis.

2.3.2. Bia³ka RTX nie tworz¹ce porów
 w b³onach biologicznych

Do tej grupy zalicza siê wiele rodzajów bia³ek, które
nie s¹ powi¹zane funkcjonalnie, lecz sekrecja wszyst-
kich zachodzi z u¿yciem transportera ABC. S¹ to:

a. metaloendopeptydazy stanowi¹ce jedn¹ z grup
enzymów nale¿¹cych do rodziny bia³ek RTX. S¹ to
metaloproteazy zawieraj¹ce unikaln¹, silnie konserwo-
wan¹ domenê wi¹¿¹c¹ jony cynku. Metaloproteazy zi-
dentyfikowano m.in. w rodzaju Erwinia spp., Pseudo-
monas spp., a tak¿e u Proteus mirabilis oraz Serratia

marcescens. Organizacja genów operonu jest ró¿na
u poszczególnych gatunków, lecz zawsze w obrêbie
operonu znajduje siê gen koduj¹cy specyficzny inhi-
bitor wydzielanej proteazy. Czasem dodatkowo wystê-
puje równie¿ gen koduj¹cy lipazê z rodziny RTX, rów-
nie¿ stanowi¹c¹ substrat sekrecji [57].

b. lipazy � proteazy serynowe wystêpuj¹ce w ro-
dzaju Pseudomonas i u S. marcescens. Czasami lipaza
jest wydzielana za pomoc¹ tego samego transportera
co metaloproteaza, chocia¿ ich geny nie zawsze s¹ zlo-
kalizowane razem. Stwierdzono, ¿e w obrêbie opero-
nów koduj¹cych system sekrecji I typu u niektórych
gatunków Pseudomonas spp. wystêpuj¹ ORF podob-
ne do genu metaloproteazy S. marcescens, jednak¿e
enzym ten wydzielany jest prawdopodobnie systemem
autotransportu [11].

c. komponenty warstwy S, pe³ni¹ce kluczow¹
rolê w procesach kolonizacji niektórych patogenów,
np. Caulobacter crescentus. Odpowiedzialne s¹ za od-
dzia³ywanie z komórkami nab³onkowymi i zmienno�æ
antygenow¹. Ponadto chroni¹ przed uk³adem dope³-
niacza i maj¹ wp³yw na os³abienie odpowiedzi immu-
nologicznej organizmu gospodarza [6].

Actinobacillus actinomycetemcomitans AlatA

Actinobacillus pleuropneumoniae ApxI-IVA

Actinobacillus suis AshA

Bordetella bronchiseptica BBCyaA

Bordetella pertussis CyaA

Campylobacter fetus SapA

Caulobacter cresentus RsaA

Erwinia amylovora PrtA

Erwinia carotovora

Erwinia chrysanthemi PrtB, C

Escherichia coli HlyA, ElyA

Escherichia coli O157 EhxA

Neisseria meningitidis FrpA, C

Pasteurella aerogenes PaxA

Pasteurella haemolytica LktA

Proteus mirabilis ZapA, E

Pseudomonas aeruginosa AprA HasA

Pseudomonas brassicacearum AprA LipA

Pseudomonas fluorescens 33 AprA LipA HasA

Pseudomonas fluorescens SIK W1 PrtA TliA

Pseudomonas tolaasii EprA

Serratia marcescens PrtA LipA SlaA HasA

Vibrio cholerae RtxA

T a b e l a  I
Bia³ka wydzielane za pomoc¹ eksporterów ABC

Nazwa bakterii

Wydzielane bia³ka

Toksyny RTX
tworz¹ce pory

Bia³ka RTX nie tworz¹ce porów
Inne bia³ka

Proteazy Lipazy El. w. S



173MECHANIZMY SEKRECJI BAKTERII GRAM-UJEMNYCH � SYSTEM SEKRECJI I I III TYPU

d. rhizobiocyny. Stanowi¹ specyficzn¹ grupê bak-
teriocyn, zaklasyfikowan¹ na podstawie budowy cz¹-
steczki do rodziny bia³ek RTX. Produkowane s¹ przez
bakterie symbiotyczne z rodzaju Rhizobium i Brady-
rhizobium, a tak¿e przez patogeny ro�lin tj. Agrobac-
terium spp. Wykazano, ¿e w zwi¹zkach mutualistycz-
nych rhizobiocyny stymuluj¹ powstawanie brodawek
korzeniowych, jednak¿e mechanizm dzia³ania tych
substancji nie zosta³ dok³adnie poznany [58].

2.3.3. Bia³ka nie nale¿¹ce do rodziny RTX

Bia³ka te s¹ wydzielane za pomoc¹ systemu sekrecji
I typu, lecz nie posiadaj¹ w swej cz¹steczce sekwencji
powtórzonych, charakterystycznych dla bia³ek nale¿¹-
cych do rodziny RTX. Szczególnie wa¿n¹ grup¹ s¹
bia³ka zaanga¿owane w procesy pozyskiwania ¿elaza
przez bakterie patogenne. Systemy zdobywania ¿elaza
za pomoc¹ wydzielanych do �rodowiska hemoforów s¹
istotnymi czynnikami wirulencji u niektórych mikro-
organizmów chorobotwórczych, z uwagi na wa¿n¹ rolê
jak¹ odgrywa ten pierwiastek w ich procesie patoge-
nezy. Bia³ko HasA wydzielane za pomoc¹ transportera
ABC posiada zdolno�æ do wi¹zania hemu, po czym
przy³¹cza siê do specyficznego receptora HasR, obec-
nego na powierzchni komórki bakteryjnej. Ekspresja
operonu zawieraj¹cego geny koduj¹ce elementy syste-
mu sekrecji bia³ka HasA jest indukowana w warunkach
niedoboru jonów ¿elaza w otoczeniu [30, 50]. Bia³ka
o wysokim stopniu homologii do HasA zosta³y zidenty-
fikowane u czterech bakterii patogennych: S. marces-
cens, P. aeruginosa, P. fluorescens i Yersinia pestis [57].

2.4. Wystêpowanie systemów sekrecji I typu

Silnie konserwowane systemy transportu ABC za-
anga¿owane s¹ w import oraz eksport ró¿nych sub-
stancji przez os³ony komórkowe organizmów prokario-
tycznych. U drobnoustrojów Gram-ujemnych obecno�æ
bia³ek MFP i OMP umo¿liwia pokonanie bariery b³o-
ny zewnêtrznej [5], jednak¿e w przypadku bakterii
Gram-dodatnich obecno�æ tych elementów nie jest wy-
magana. Systemy transportu ABC wystêpuj¹ równie¿
u wszystkich organizmów eukariotycznych, u których
s¹ odpowiedzialne za transport jonów i ma³ych cz¹-
steczek przez b³ony biologiczne [39].

3. III Typ Sekrecji

System wydzielania III typu obejmuje transport bia-
³ek przez os³ony bakteryjne oraz translokacjê przez b³o-
nê komórki eukariotycznej wprost do cytozolu komórki
gospodarza (eukariotycznej). Sekrecja III typu jest pro-
cesem jednoetapowym, niezale¿nym od systemu trans-

lokazy Sec. Bia³ka wydzielane za pomoc¹ systemu se-
krecji III typu posiadaj¹ jednak¿e unikalne N-terminal-
ne sekwencje sygnalne, które nie ulegaj¹ procesowaniu
podczas transportu. Sekrecja bia³ek wymaga ponadto
obecno�ci cytoplazmatycznych bia³ek opiekuñczych,
specyficznie wi¹¿¹cych i pilotuj¹cych wydzielany sub-
strat w pobli¿e b³ony cytoplazmatycznej. Dalszy trans-
port wymaga aktywno�ci aparatu sekrecyjnego III typu,
tworz¹cego kana³ biegn¹cy przez przestrzeñ peryplaz-
matyczn¹ i ³¹cz¹cego ze sob¹ dwie b³ony bakteryjne:
wewnêtrzn¹ oraz zewnêtrzn¹. Bia³ka wydzielane za
pomoc¹ systemu sekrecji III typu mo¿na podzieliæ ze
wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê na dwie grupy: bia³ka
efektorowe, wprowadzane do cytozolu komórki gospo-
darza, oraz translokatorowe, umo¿liwiaj¹ce transport
efektorów przez b³onê eukariotyczn¹ [4, 17, 19].

3.1. Charakterystyka funkcjonalna systemów sekrecji

Prototypem systemu sekrecji III typu jest system
wydzielania bia³ek Yop u chorobotwórczych bakterii
z rodzaju Yersinia. Od czasu jego odkrycia na pocz¹tku
lat 90, zidentyfikowano homologiczne systemy wystêpu-
j¹ce u kilkunastu innych bakterii chorobotwórczych dla
zwierz¹t, np. Salmonella spp., Shigella spp., Bordetella
spp., enteropatogennych (EPEC) i enterokrwotocznych
(EHEC) szczepów E. coli oraz dla ro�lin, np. Erwinia
spp., Pseudomonas syringae, Ralstonia solanacearum
(Tab. II). W ostatnim czasie zsekwencjonowano i scha-
rakteryzowano zespó³ genów koduj¹cych system sekre-
cji III typu u Aeromonas hydrophila AH-1 [72].

Mechanizm sekrecji III typu u Yersinia enterocoli-
tica scharakteryzowano w sposób szczegó³owy w arty-
ku³ach, które ukaza³y siê na ³amach Post. Mikrobiol.
[7, 33] dlatego te¿ informacjê na temat systemu sekrecji
u Yersinia, zawarte w tej publikacji, stanowi¹ jedynie
uzupe³nienie o nowe interesuj¹ce dane, czy hipotezy,
które pojawi³y siê w ostatnim czasie.

W zale¿no�ci od mechanizmu patogenezy danego
drobnoustroju, system sekrecji III typu jest aktywowany
na ró¿nych etapach procesu infekcji. Patogenne gatunki
Yersinia: Y. pestis, Y. enterocolitica i Y. pseudotubercu-
losis wykorzystuj¹ III typ sekrecji do inaktywacji ko-
mórek uk³adu odporno�ciowego, na wczesnych etapach
infekcji, poprzez m.in. inhibicjê fagocytozy przez ma-
krofagi i polimorfonuklearne leukocyty (PMN). Hamo-
wanie odpowiedzi immunologicznej gospodarza nie
wi¹¿e siê jednak z inwazj¹ komórek ¿ernych, a jedynie
z parali¿em ich funkcji. W przeciwieñstwie do choro-
botwórczych Yersinia, enteropatogenne szczepy S. flex-
neri aktywnie wnikaj¹ do wnêtrza komórek gospoda-
rza. Zaraz po internalizacji nastêpuje liza fagosomu
i bakterie przedostaj¹ siê na teren cytoplazmy. W komór-
kach makrofagów S. flexneri indukuje apoptozê. Zaka-
¿enie nab³onka �luzówki jelita (na etapie pó�niejszym)
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prowadzi do zniszczenia zainfekowanej tkanki. Zarów-
no indukcja cyklu apoptycznego makrofagów, jak
i inwazja komórek nab³onkowych oraz zdolno�æ do lizy
wakuoli zale¿y od aktywno�ci systemu sekrecji III typu
[40]. Salmonella enterica sv. Typhimurium, podobnie
jak S. flexneri, równie¿ ¿yje i namna¿a siê wewn¹trz
makrofagów i komórek nab³onka jelita, z ta ró¿nic¹,
¿e bakteria pozostaje wewn¹trz fagosomu. U S. ente-
rica zidentyfikowano piêæ chromosomalnych wysp
patogenno�ci SPI (Salmonella Pathogenicity Island),
spo�ród których w obrêbie SPI-1 oraz SPI-2 znajduj¹
siê geny koduj¹ce systemy sekrecji III typu. Oba
uczestnicz¹ w procesie patogenezy bakterii, przy czym
aktywno�æ systemu Spa (SPI-1) warunkuje zdolno�æ
do przenikania przez komórki nab³onkowe jelita cien-
kiego, natomiast systemu Ssa umo¿liwia przetrwanie
w pó�niejszych etapach infekcji systemowej. U entero-
patogennych szczepów E. coli aktywno�æ systemu
sekrecji III typu (Sep) równie¿ jest kluczowa we wczes-
nych stadiach kolonizacji nab³onka �luzowego. Bia³-
ko Tir (translocated intimin receptor) wydzielane za
pomoc¹ systemu Sep wbudowywane jest w b³onê ko-
mórki eukariotycznej i pe³ni funkcjê receptora dla bak-
teryjnego bia³ka adhezyjnego � intiminy [43].

Systemy pokrewne do systemów sekrecji III typu
znaleziono równie¿ u bakterii endosymbiotycznych
z rodzaju Rhizobium oraz Sodalis. W uk³adach mu-
tualistycznych system sekrecji III typu jest odpowie-
dzialny za wytworzenie interakcji pomiêdzy bakteri¹,
a organizmem gospodarza. Co najmniej dwa bia³ka
Rhizobium spp., bakterii symbiotycznych ro�lin motyl-
kowych, wydzielane s¹ za pomoc¹ systemu sekrecji
III typu indukowanego w obecno�ci flawonoidów [68].
Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ system sekre-
cji III typu nie jest prawdopodobnie zaanga¿owany
w procesy wi¹zania azotu, lecz mo¿e byæ czynnikiem
inicjuj¹cym powstanie brodawek korzeniowych. Wy-
kazano równie¿, ¿e w warunkach in vitro elementy
systemu sekrecji III typu Sodalis glossinidius, jedne-
go z endosymbiontów muchy tse-tse, u³atwiaj¹ wnik-
niêcie bakterii do wnêtrza komórek owada [21].

Najczê�ciej dzia³anie bia³ek wydzielanych za pomo-
c¹ systemów sekrecji III typu sprowadza siê do zaha-
mowania reakcji obronnej ze strony uk³adu immuno-
logicznego gospodarza lub inaktywacji i ca³kowitego
zniszczenia zainfekowanej tkanki. Aktywno�æ cz¹-
steczek efektorowych wprowadzanych do wnêtrza ko-
mórki eukariotycznej mo¿e powodowaæ rearan¿acje

Patogeny zwierzêce i ludzkie

Yersinia enterocolitica Plazmid wirulencji pYV

Yersinia pseudotuberculosis Ysc Plazmid wirulencji pIB Yop, Lcr

Yersinia pestis Plazmid wirulencji pCD

Salmonella enterica sv. Typhimurium
 Spa (Prg, Org) Chromosom � wyspa patogenno�ci SPI-1 Sip, Sop, Spt, Avr

Ssa Chromosom � wyspa patogenno�ci SPI-2 SopB (SPI-5), SpiC

Shigella flexneri Mxi i Spa Plazmid wirulencji Ipa, Vir

Enteropatogenna Escherichia coli (EPEC)
Sep (Esp) Chromosom � wyspa patogenno�ci LEE Tir, Esp, Map

Enterokrwotoczna E. coli (EHEC)

Pseudomonas aeruginosa Psc Chromosom Exo, Pcr, Pop

Chlamydia spp. � Chromosom Inc

Bordetella bronchiseptica
� Chromosom Bop, Bsc

Bordetella pertussis

Burkholderia pseudomallei � Chromosom ?

Patogeny ro�linne

Erwinia amylovora

Erwinia chrysantemi
Chromosom Harpins

Pseudomonas syringae Hrp

Xanthomonas campestris

Ralstonia solanacearum Plazmid wirulencji Pop

Symbionty

Rhizobium spp. � Plazmid pNGR234 Nop, Nol, Y4xL

Sodalis glossinidius � Chromosom Inv

T a b e l a  I I
Systemy sekrecji III typu u bakterii patogennych

Nazwa bakterii
Nazwa systemu
sekrecji III typu

Lokalizacja genów
Wydzielane

bia³ka
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cytoszkieletu aktynowego lub zaburzenia w wewn¹trz-
komórkowych szlakach przeka�nictwa sygna³u. Induk-
cja wydzielania bia³ek wymaga czêsto wytworzenia
bezpo�redniego kontaktu pomiêdzy bakteri¹ a komór-
k¹ eukariotyczn¹, dlatego III typ sekrecji jest równie¿
nazywany systemem sekrecji zale¿nym od kontaktu
(contact-dependent secretion).

Geny koduj¹ce elementy systemu sekrecji III typu
s¹ zazwyczaj zgromadzone w du¿e jednostki trans-
krypcyjne zlokalizowane na plazmidzie (Yersinia, Shi-
gella) lub w obrêbie chromosomowej wyspy patogen-
no�ci, lecz ich organizacja jest ró¿na u poszczególnych
gatunków bakterii [16, 40, 59].

Sekrecja polipeptydów w III typie sekrecji przebie-
ga w sposób niezale¿ny od systemu translokazy Sec
lub analogicznej do Sec. Nie wszystkie elementy sys-
temu sekrecji III typu s¹ jednak wydzielane wg tego
samego mechanizmu � czê�æ bia³ek buduj¹cych aparat
sekrecyjny zawiera klasyczne N-terminalne domeny
sygnalne, co sugeruje, ¿e ich transport przebiega z wy-
korzystaniem pocz¹tkowych etapów szlaku GSP [40].
Proces translokacji niektórych bia³ek efektorowych
(bia³ek Yop u Yersinia) wymaga adherencji komórek
bakteryjnych do powierzchni komórek docelowych,
warunkowanej obecno�ci¹ odpowiednich adhezyn
(adhezyny YadA oraz Inv i Ail u Y. enterocolitica).

3.2. Sygna³y sekrecji

Pomimo silnego konserwowania genów koduj¹cych
komponenty aparatu sekrecyjnego III typu, wydziela-
ne substraty charakteryzuj¹ siê bardzo du¿¹ zmienno-
�ci¹. Pojawia siê zatem pytanie jak aparat sekrecyjny
jest w stanie rozpoznaæ, segregowaæ i koordynowaæ
w czasie wydzielanie ró¿norodnych bia³ek? Analiza
porównawcza sekwencji aminokwasowych bia³ek Yop
u Yersinia wykaza³a istnienie rejonu, zlokalizowanego
w N-terminalnej czê�ci polipeptydu, pe³ni¹cego funk-
cje sygna³u sekrecji, jednak¿e nie doprowadzi³a do
wyodrêbnienia wspólnej, konserwowanej sekwencji
sygnalnej, homologicznej do wystêpuj¹cej w Sec-za-
le¿nych systemach sekrecji [3, 12, 18]. Stwierdzono,
¿e wydzielane bia³ka nie posiadaj¹ klasycznej domeny
sygnalnej, kieruj¹cej polipeptydy do translokacji i od-
cinanej po przej�ciu przez b³onê cytoplazmatyczn¹.
Przeprowadzone do�wiadczenia doprowadzi³y nato-
miast do postawienia dwóch hipotez, zak³adaj¹cych
istnienie sygna³ów sekrecyjnych o innym charakterze.

Pierwsza hipoteza zak³ada istnienia sygna³u sekre-
cji na poziomie mRNA koduj¹cego substrat sekrecji.
Jest on zlokalizowany na 5� koñcu transkryptu, co od-
powiada N-terminalnej czê�ci kodowanego bia³ka
(pierwszych 15 aa dla YopE, 17 aa dla YopH). Hipote-
zê tê potwierdza fakt, i¿ wprowadzenie szeregu muta-
cji w obrêbie kilkunastu kodonów w obszarze 5�

mRNA, w tym zmieniaj¹cych sekwencjê aminokwa-
sow¹ powstaj¹cego bia³ka, nie ma wp³ywu na poziom
jego wydzielania. Fakt ten wskazuje, i¿ pierwszy syg-
na³ sekrecyjny nie ma charakteru bia³kowego. Powsta-
j¹cy transkrypt podlega regulacji, samoistnie przyjmu-
j¹c pêtlow¹ strukturê II-rzêdow¹ �ukrywaj¹c¹�
kodony startowe, lub poprzez ³¹czenie siê z cytoplaz-
matycznym bia³kiem represorowym YTR (Yop trans-
lational repressor) uniemo¿liwiaj¹cym przy³¹czenie
do rybosomu [3, 12]. Kontakt transkryptu z aparatem
sekrecyjnym wywo³uje zmiany konformacyjne mRNA
lub dysocjacjê YTR, pozwalaj¹c na zwi¹zanie ryboso-
mów i inicjacjê translacji. Wed³ug tej teorii translacja
jest �ci�le powi¹zana z translokacj¹ polipeptydu przez
kana³ w os³onach bakteryjnych, przez co mo¿e przy-
pominaæ proces kotranslacji obserwowany podczas
transportu cytoplazmatycznych bia³ek eukariotycznych
do �wiat³a retikulum endoplazmatycznego [55, 62].

Wed³ug drugiej hipotezy sygna³ sekrecyjny, funkcjo-
nuj¹cy na poziomie polipeptydu znajduje siê w obrêbie
domeny wi¹¿¹cej bia³ko opiekuñcze Syc (specific Yop
chaperone). Druga sekwencja sygnalna, podobnie
jak pierwsza, jest zlokalizowana N-terminalnie, np. za
translokacjê YopE odpowiada obszar 15�50 aa, za�
YopH � 17�63 aa w cz¹steczce bia³ka. Wiêkszo�æ
wydzielanych bia³ek Yop bezwzglêdnie wymaga do pra-
wid³owej sekrecji obecno�ci specyficznego bia³ka opie-
kuñczego, którego funkcj¹ jest stabilizacja i uniemo¿li-
wienie przyjêcia ostatecznej struktury III-rzêdowej
zwi¹zanego niekowalencyjnie substratu. Prawdopo-
dobnie bia³ka opiekuñcze mog¹ odpowiadaæ za specy-
ficzno�æ substratow¹ aparatu sekrecyjnego i umo¿li-
wiaæ tym samym segregacjê czasow¹ i przestrzenn¹
wydzielanych bia³ek. Syc s¹ ma³ymi (14�20 kDa),
kwa�nymi bia³kami, tworz¹cymi czêsto homodimery,
zlokalizowanymi w cytoplazmie bakteryjnej. Charak-
teryzuj¹ siê wysokim powinowactwem do przenoszo-
nego bia³ka Yop. Niemal ka¿dy wydzielany polipep-
tyd posiada w³asne bia³ko opiekuñcze, np. YopE wi¹¿e
siê z SycE, jednak¿e istniej¹ tak¿e bia³ka opiekuñcze
wspólne dla kilku substratów, np. SycD ³¹czy siê
zarówno z YopB jak i YopD. Nie zidentyfikowano bia-
³ek opiekuñczych odpowiedzialnych za wydzielanie
YopK/Q, YopR, LcrV, YopM. Geny syc zlokalizowa-
ne s¹ zazwyczaj bardzo blisko odpowiadaj¹cych im
genów yop koduj¹cych przy³¹czane substraty sekrecji.

Obie hipotezy zak³adaj¹, i¿ wydzielany substrat
(sekwencja aminokwasowa bia³ek Yop) nie jest bez-
po�rednio rozpoznawany przez aparat sekrecyjny,
tylko kierowany do translokacji za po�rednictwem od-
powiednich bia³ek cytoplazmatycznych (YTR w teorii
mRNA) lub bia³ek opiekuñczych Syc. W niektórych
bia³kach np. YopE, YopH stwierdzono obecno�æ
dwóch sygna³ów sekrecyjnych, zawsze jednak sygna³
aminokwasowy, oddzia³uj¹cy z bia³kiem opiekuñczym
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jest s³abszy. Stwierdzono, ¿e w mutantach sycE wydzie-
lanie YopE zachodzi bez zak³óceñ, z u¿yciem pierwsze-
go sygna³u sekrecyjnego o charakterze mRNA. Pozo-
sta³e bia³ka Yop prawdopodobnie posiadaj¹ tylko jeden
rodzaj sygna³u. Mimo faktu, i¿ bia³ka opiekuñcze
s¹ obecne równie¿ w innych systemach wydzielania
III typu, do tej pory nie stwierdzono, czy we wszyst-
kich funkcjonuj¹ przedstawione sygna³y sekrecji.

3.3. Budowa aparatu sekrecyjnego III typu

Aparat sekrecyjny w III systemie sekrecji pe³ni funk-
cje molekularnej strzykawki, umo¿liwiaj¹cej sekrecjê
bia³ek bezpo�rednio do komórki gospodarza, z ominiê-
ciem kontaktu ze �rodowiskiem zewnêtrznym. Aparat
sekrecyjny (Rys. 2) jest z³o¿onym kompleksem bia³-
kowym umiejscowionym w os³onach komórki bakte-
ryjnej i tworz¹cym kana³, przez który substraty sekrecji
transportowane s¹ do cytozolu komórki eukariotycznej
lub uwalniane na zewn¹trz [9]. Jest on zaopatrzony

w �ig³ê�, któr¹ dziêki zastosowaniu technik mikrosko-
pii elektronowej, uwidoczniono na powierzchni ko-
mórki bakteryjnej u Y. enterocolitica, ale tak¿e m.in.
u P. syringae, patogennych szczepów E. coli (EPEC,
EHEC), S. enterica sv. Typhimurium oraz S. flexneri.

Aparat sekrecyjny zbudowany jest z 29 elementów
bia³kowych, w wiêkszo�ci zlokalizowanych w b³onie
cytoplazmatycznej i wykazuj¹cych podobieñstwo do
bia³ek buduj¹cych cia³ko podstawowe aparatu rzêsko-
wego [54]. Bia³ka rdzeniowe tworz¹ pier�cieniow¹
strukturê podobn¹ do cia³ka podstawowego i haka
rzêski, co potwierdzaj¹ obserwacje w transmisyjnym
mikroskopie elektronowym (TEM). Bia³ka wydzielane
na zewn¹trz komórki bakteryjnej s¹ odpowiednikami
flagellin buduj¹cych niæ rzêski.

Analiza bia³ka YscC Y. enterocolitica wykaza³a, ¿e
posiada ono w³a�ciwo�ci charakterystyczne dla rodziny
sekretyn, co wskazuje, i¿ tworzy multimeryczne pier-
�cieniowe kompleksy tworz¹ce por w b³onie zewnêtrz-
nej. Podobne bia³ka wystêpuj¹ zarówno w pozosta³ych

Rys. 2. Schemat budowy aparatu sekrecyjnego w systemie wydzielania III typu u Yersinia enterocolitica, KEGG Kyoto Encyclopedia
of Genes and Genomes (on line), zmodyfikowany.

Bia³ka strukturalne przedstawione s¹ jako elipsy  z wpisan¹ liter¹, oznaczaj¹c¹ odpowiednie bia³ko Ysc lub Yop. Bia³ka YscD, F, J, L, N, Q, R, S, T, U, V tworz¹ dwa
multiproteinowe pier�cienie wbudowane w b³onê wewnêtrzn¹ komórki bakteryjnej. Funkcjê ATPazy pe³ni najprawdopodobniej bia³ko YscN, zlokalizowane po cytopla-
zmatycznej stronie b³ony. Kana³ biegn¹cy w przestrzeni peryplazmatycznej ³¹czy kompleks bia³kowy w b³onie zewnêtrznej z bia³kiem YscC wbudowanym w b³onê
zewnêtrzn¹. Sekretyna YscC tworzy por, przez który przedostaj¹ siê substraty sekrecji. Na schemacie nie zaznaczono obecno�ci lipoproteiny YscW stabilizuj¹cej YscC.
W y d z i e l a n e

bia³ka translokatorowe YopB i YopD wbudowuj¹ siê w b³onê eukariotyczn¹ i uczestnicz¹ w transporcie substratów do wnêtrza komórki gospodarza.
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systemach sekrecji III typu (InvG u S. enterica sv. Ty-
phimurium), jak i w systemach wydzielania II typu
(PulD u K. oxytoca), a tak¿e s¹ kodowane w genomie
niektórych bakteriofagów nitkowanych.

Wprowadzenie bia³ek transportowanych systemem
sekrecji III typu do cytozolu komórki gospodarza wy-
maga pokonania bariery b³ony eukariotycznej. Istnieje
zatem konieczno�æ wytworzenia dodatkowych elemen-
tów aparatu sekrecyjnego umo¿liwiaj¹cych translokacjê.
Spo�ród 12 bia³ek wydzielanych za pomoc¹ systemu
Ysc Y. enterocolitica jedynie YopB i D posiadaj¹ do-
meny hydrofobowe, co wskazuje, ¿e s¹ bia³kami
transb³onowymi, wbudowuj¹cymi siê w os³ony komór-
ki eukariotycznej [35]. Hipotezê tê potwierdza analiza
budowy YopB, która wykaza³a du¿e podobieñstwo do
bia³ek z rodziny RTX, do której nale¿¹ równie¿ "-he-
molizyny i leukotoksyny. Zarówno YopB, jak i YopD
s¹ niezbêdne podczas transportu substratów do wnêtrza
komórki eukariotycznej i prawdopodobnie pe³ni¹ rów-
nie¿ funkcje rozpoznawcze pozosta³ych substratów se-
krecji [63]. Od YopB w g³ównej mierze zale¿y rów-
nie¿ aktywno�æ hemolityczna Y. enterocolitica [35].
Mutanty yopB lub yopD s¹ niezdolne do wprowadzania
efektorów do cytozolu komórek docelowych, w dal-
szym ci¹gu z wysok¹ wydajno�ci¹ zachodzi jednak ich
sekrecja do �rodowiska zewn¹trzkomórkowego. Bia³ka
YopB i D prawdopodobnie wi¹¿¹ siê ze sob¹ i wzajem-
nie uzupe³niaj¹ funkcjonalnie, mog¹ tak¿e oddzia³ywaæ
z innymi bia³kami powierzchniowymi Y. enterocolitica,
tworz¹c multimeryczne organellum zbudowane naj-
prawdopodobniej równie¿ z bia³ek regulatorowych
YopN, TyeA, LcrG oraz bia³ka LcrV wymaganego do
ekspresji translokatorów.

3.4. Regulacja sekrecji III typu

Aktywacja ekspresji genów systemu sekrecji III typu
u wiêkszo�ci bakterii chorobotwórczych dla zwierz¹t
nastêpuje w odpowiedzi na wzrost temperatury do
37°C. W kontrolê temperaturow¹ zaanga¿owany jest
g³ówny aktywator transkrypcji nale¿¹cy do rodziny
bia³ek AraC, kaskadowo indukuj¹cy ekspresjê genów
wirulencji [27]. Ekspresja genów yop Y. enterocolitica
kontrolowana jest g³ównie przez pozytywny regulator
VirF (z rodziny regulatorów AraC) [15].U Salmonella
tê rolê spe³nia InvF, które razem z bia³kiem opiekuñ-
czym SicA jest bezwzglêdnie wymagane do aktywacji
transkrypcji. Oddzia³ywania te, podobnie jak w przy-
padku VirF Y. enterocolitica sprowadzaj¹ siê do bez-
po�redniego wi¹zania InvF z DNA, natomiast SicA
dodatkowo wchodzi w interakcje z bia³kami efektoro-
wymi SipB i SipC. W warunkach indukcyjnych SicA
uwalnia bia³ka efektorowe i wi¹¿e siê z InvF, akty-
wuj¹cym w tej formie sekrecjê. Podobne pêtle regula-
cyjne s¹ powszechne, wystêpuj¹ równie¿ w systemach

wydzielania III typu u S. flexneri, EPEC, EHEC oraz
w obu systemach sekrecji III typu Y. enterocolitica.
Wp³yw na ekspresje czynników zjadliwo�ci ma do-
datkowo struktura DNA, która mo¿e blokowaæ dostêp
aktywatora transkrypcji do obszaru promotorowego
kontrolowanych genów. Modyfikacje topologii kwasu
nukleinowego zachodz¹ za po�rednictwem bia³ek repre-
sorowych w odpowiedzi na ró¿ne bod�ce �rodowisko-
we � nie tylko temperaturê, ale tak¿e osmolarno�æ, pH
i stê¿enie tlenu, dlatego wszystkie wymienione czynniki
maj¹ wp³yw na procesy patogenezy bakterii wykorzy-
stuj¹cych podczas infekcji system sekrecji III typu [25].

Patogeny wewn¹trzkomórkowe wyczuwaj¹ ró¿nice
pomiêdzy �rodowiskiem zewnêtrznym a wnêtrzem fa-
gosomu dziêki mo¿liwo�ci reakcji na zmiany stê¿enia
kationów dwuwarto�ciowych w otoczeniu. Skoordyno-
wane na ró¿nych etapach infekcji dzia³anie dwóch sys-
temów sekrecji III typu S. enterica sv. Typhimurium
jest regulowane w zale¿no�ci od stê¿enia jonów mag-
nezu [34]. System kodowany na wyspie patogenno�ci
SPI-2, umo¿liwiaj¹cy prze¿ycie bakterii znajduj¹cej
siê wewn¹trz fagocytów, jest aktywowany dodatkowo
na skutek obni¿enia pH jakie nastêpuje w wyniku fuzji
wakuoli z lizosomem [60].

Odczyn �rodowiska jest kolejnym czynnikiem kon-
troluj¹cym transkrypcjê. Zewn¹trzkomórkowe entero-
patogeny EPEC i EHEC podczas wnikania do organiz-
mu gospodarza poddane s¹ dzia³aniu kwa�nego soku
¿o³¹dkowego. Regulacja systemu sekrecji III typu
(Sep) odgrywa wa¿n¹ rolê podczas infekcji EPEC oraz
EHEC, poniewa¿ za jego pomoc¹ wydzielany jest
receptor dla intiminy, bia³ka warunkuj¹cego proces
kolonizacji nab³onka �luzowego jelita. System Sep
aktywowany jest m.in. w odpowiedzi na obni¿enie
warto�ci pH otoczenia [10]. Stwierdzono równie¿, ¿e
transkrypcja genów zjadliwo�ci EPEC i EHEC podle-
ga regulacji quorum sensing [64]. Za produkcjê sub-
stancji o charakterze sygna³owym odpowiada silnie
konserwowany w�ród bakterii gen luxS.

Czynnikiem aktywuj¹cym wydzielanie bia³ek sys-
temem III sekrecji jest bardzo czêsto kontakt bakterii
z komórk¹ docelow¹. Zwi¹zki chemiczne wchodz¹ce
w sk³ad eukariotycznych os³on komórkowych mog¹
wp³ywaæ na poziom wydzielania bia³ek systemem se-
krecji III typu. Kluczow¹ rolê u Yersinia odgrywa stê-
¿enie jonów wapnia w b³onie eukariotycznej, chocia¿
molekularne podstawy takiej kontroli s¹ w dalszym
ci¹gu nieznane. Taki rodzaj indukcji zaobserwowany
zosta³ m.in. u bakterii chorobotwórczych ro�lin, np.
bia³ko powierzchniowe PrhA R. solanacearum pe³ni
funkcjê sensora sk³adników �ciany komórek gospoda-
rza i aktywuje ekspresjê genów koduj¹cych czynniki
zjadliwo�ci wydzielane za pomoc¹ systemu sekrecji
III typu nawet w obecno�ci niefunkcjonalnego aparatu
sekrecyjnego [1].
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3.5. Rola w patogenezie

Drobnoustroje chorobotwórcze wydzielaj¹ce bia³ka
za pomoc¹ systemu sekrecji III typu zajmuj¹ ró¿no-
rodne nisze w obrêbie organizmu gospodarza. Bakterie
z rodzaju Salmonella, Shigella i Chlamydia sa patoge-
nami wewnatrzkomórkowymi, przy czym Salmonella
spp. i Chlamydia spp. ¿yj¹ i namna¿aj¹ siê wewnatrz
fagosomu, natomiast Shigella spp. uwalnia siê do cyto-
plazmy komórki eukariotycznej. Z drugiej strony, pato-
genne gatunki Yersinia spp., E. coli oraz P. aeruginosa
wystêpuj¹ g³ównie w przestrzeniach miedzykomór-
kowych w obrêbie tkanek gospodarza, podobnie jak
bakterie chorobotwórcze dla ro�lin [27]. Silnie kon-
serwowany system sekrecji III typu jest kluczowym de-
terminantem patogenezy wykorzystywanym podczas
infekcji wszystkich omawianych bakterii. Wydzielane
bia³ka charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿norodno�ci¹, a co za
tym idzie mog¹ pe³niæ odmienne funkcje, w zale¿no�-
ci od strategii walki obranej przez okre�lony drobno-
ustrój. Dzia³anie bia³ek efektorowych najczê�ciej po-
woduje zaburzenia szlaków przeka�nictwa sygna³u,
rearan¿acjê cytoszkieletu aktynowego lub w³¹czenie
programu apoptycznego komórek gospodarza.

Spo�ród 11 gatunków Yersinia jedynie trzy s¹ choro-
botwórcze: Y. pestis, bêd¹ca czynnikiem etiologicznym
d¿umy, oraz Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis,
wywo³uj¹ce schorzenia gastryczne zwane jersiniozami.
Kluczowa dla przebiegu infekcji jest obecno�æ plazmi-
du pYV (Yersinia virulence), koduj¹cego g³ówne de-
terminanty patogenezy, w tym system sekrecji III typu
Ysc. Wszystkie trzy chorobotwórcze gatunki Yersinia
charakteryzuj¹ siê oporno�ci¹ na odpowied� nieswoist¹
uk³adu immunologicznego gospodarza, co zwi¹zane
jest z inaktywacj¹ komórek uk³adu odporno�ciowego
[40]. Wprowadzenie bia³ek Yop za po�rednictwem
systemu Ysc do wnêtrza makrofagów lub PMN powo-
duje destrukcjê szlaków transdukcji sygna³u oraz
dezorganizacjê cytoszkieletu aktynowego, przez co
chroni bakterie przed fagocytoz¹. Czêsto w odpowie-
dzi na aktywno�æ bia³ek efektorowych nastêpuje in-
dukcja apoptozy komórek gospodarza lub hamowanie
wydzielania cytokin zapalnych.

P. aeruginosa wydziela za pomoc¹ systemu sekrecji
Psc dwa czynniki zjadliwo�ci: egzoenzymy ExoS i ExoT
[28]. Ich aktywno�æ przyczynia siê do powstawania
lokalnych uszkodzeñ tkanki nab³onkowej, u³atwiaj¹c
tym samym rozprzestrzenianie siê bakterii w orga-
nizmie gospodarza. Oba bia³ka posiadaj¹ aktywno�æ
enzymatyczn¹ ADP-rybozylotransferazy i dzia³aj¹ na
bia³ka wi¹¿¹ce GTP z rodziny H-ras i K-ras, uczestni-
cz¹ce w przekazywaniu sygna³u wewn¹trz komórek
eukariotycznych. W efekcie zak³ócaj¹ one systemy
kontroli cyklu komórkowego i procesów ró¿nicowa-
nia siê komórek gospodarza. Aktywno�æ ExoS i T jest

zale¿na od obecno�ci eukariotycznego kofaktora, bia³-
ka FAS [13].

Efektywna infekcja enteropatogennych szczepów
E. coli wymaga aktywno�ci genów zlokalizowanych na
wyspie patogennosci LEE (locus of enterocyte efface-
ment), koduj¹cych intiminê oraz system sekrecji III typu
Sep. Intimina jest czynnikiem adhezyjnym, umo¿li-
wiaj¹cym adherencjê EPEC do komórek nab³onka �lu-
zówki jelita. Stymulacja kaskady sygna³ów prowadzi do
zaniku mikrokosmków jelitowych i utworzenia specy-
ficznego obszaru A/E (attaching and effacing) w miejs-
cu zetkniêcia bakterii z powierzchni¹ komórki euka-
riotycznej, gdzie równie¿ dochodzi do uformowania
charakterystycznej struktury piedesta³u. Intimina nie
jest substratem systemu sekrecji III typu, jednak locus
genu eaeA znajduje siê w obrêbie jednostki transkryp-
cyjnej koduj¹cej system Sep. Dzia³anie intiminy jest
ca³kowicie uzale¿nione od obecno�ci bia³ka Tir wy-
dzielanego za pomoc¹ systemu sekrecji Sep. Pozosta³e
substraty sekrecji � bia³ka EspA, B i D tworz¹ kana³
translokacyjny umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie Tir do
cytozolu komórki gospodarza. Bia³ko Tir podlega tam
fosforylacji a nastêpnie wbudowuje siê w b³onê plaz-
matyczn¹ i w takiej formie pe³ni funkcjê receptora dla
intiminy [23, 67]. Bia³ka Esp, poprzez aktywacjê
eukariotycznej fosfolipazy C-g1, zaburzaj¹ szlaki
przeka�nictwa sygna³u wewn¹trz komórki gospodarza
i prawdopodobnie dodatkowo przyczyniaj¹ siê do re-
aran¿acji aktyny i powstania struktury piedesta³u [44].

Systemy sekrecji III typu s¹ silnie konserwowane
w obrêbie czterech rodzajów fitopatogenów: Pseudomo-
nas, Erwinia, Ralstonia oraz Xanthomonas. Bakterie te
wywo³uj¹ chorobê organizmów wra¿liwych lub tzw.
reakcjê nadwra¿liwo�ci (hypersensitive response, HR)
u osobników odpornych. Reakcja HR doprowadza do
martwicy zainfekowanej czê�ci tkanki i produkcji fenoli
oraz substancji antybakteryjnych w miejscu kontaktu
z komórk¹ bakteryjn¹, co zapobiega dalszemu rozprze-
strzenianiu siê patogenu wewn¹trz organizmu gospo-
darza [36, 40, 51]. Geny odpowiedzialne za wywo³a-
nie choroby ro�lin wra¿liwych lub HR organizmów
odpornych oznaczone zosta³y jako hrp (hypersensitive
response and pathogenicity). Bia³ka wydzielane za po-
moc¹ systemu sekrecji III typu nale¿¹ do dwóch grup:
Hrp (harpins) i Avr (avirulence proteins), przy czym
Hrp s¹ wydzielane do �rodowiska zewn¹trzkomórko-
wego, natomiast Avr wprowadzane do wnêtrza komórek
ro�linnych [17]. Obecno�æ w genomie gospodarza do-
minuj¹cego genu R nadaj¹cego odporno�æ oraz genów
avr (avirulence) w genomie bakterii decyduje, czy za-
ka¿enie prowadzi do choroby, czy do reakcji nadwra¿li-
wo�ci [65, 71]. Stwierdzono, ¿e produkt ro�linnego
genu R pe³ni funkcjê receptora dla bia³ek Avr produ-
kowanych przez bakteriê. Oddzia³ywanie pomiêdzy
nimi prowadzi do w³¹czenia kaskady sygna³ów we-
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wn¹trz komórki gospodarza i w efekcie wywo³uje HR.
Przy braku aktywno�ci którego� z genów (R lub avr)
infekcja bakteryjna zawsze wywo³uje chorobê ro�liny.

S. flexneri stymuluje w³asn¹ fagocytozê poprzez in-
dukcjê rearan¿acji cytoszkieletu aktynowego komórek
gospodarza. Po pobraniu przez makrofaga, bakteria
uwalnia siê z fagosomu, a nastêpnie ¿yje i namna¿a
w cytoplazmie komórki eukariotycznej. W odpowiedzi
na kontakt z komórk¹ eukariotyczn¹ aktywowany jest
system sekrecji III typu, kodowany na du¿ym (220 kpz)
plazmidzie wirulencji. Za jego pomoc¹ S. flexneri wy-
dziela ok. 15 bia³ek, w tym efektorowe Ipa (invasion
plasmid antigens). Jednym z nich jest IpaB, pe³ni¹ce
funkcje inwazyny, charakteryzuj¹ce siê budow¹ umo¿-
liwiaj¹c¹ tworzenie porów w b³onach biologicznych.
We wspó³dzia³aniu z IpaC bia³ko to przyczynia siê do
wnikniêcia bakterii do makrofagów, a nastêpnie do
ucieczki z fagosomu, ma równie¿ zdolno�æ do indukcji
apoptozy. Mechanizm regulacji uwalniania bia³ek Ipa
zasadniczo ró¿ni siê od kontroli wydzielania bia³ek Yop
Y. enterocolitica. Podczas gdy ekspresja bia³ek Yop za-
chodzi jedynie w warunkach indukcji sekrecji, bia³ka
Ipa S. flexneri s¹ syntetyzowane konstytutywnie i ku-
mulowane w cytoplazmie. Ponadto ok. 10% produko-
wanych bia³ek jest wydzielanych przedwcze�nie i po-
zostaje w postaci zwi¹zanej z powierzchni¹ komórki
bakteryjnej. Rol¹ kompleksu bia³ek IpaB i D mo¿e byæ
czê�ciowe blokowanie kana³u sekrecyjnego do mo-
mentu aktywacji sekrecji. Wówczas kompleks ten ule-
ga dysocjacji, pozwalaj¹c na uwolnienie pozosta³ych
bia³ek Ipa zgromadzonych wewn¹trz komórki. W wa-
runkach indukcyjnych bia³ka wydzielane s¹ do otacza-
j¹cego o�rodka. U S. flexneri sekrecja nie jest �ci�le
ukierunkowana, tak jak w przypadku iniekcji Yop do
cytozolu komórki docelowej, co wskazuje na obecno�æ
innego, mniej specyficznego systemu regulacyjnego.

S. enterica sv. Typhimurium ¿yje i namna¿a siê we-
wn¹trz wakuoli i u¿ywa komórek makrofagów jako
wektorów, za pomoc¹ których rozprzestrzenia siê we-
wn¹trz organizmu gospodarza. W cyklu rozwojowym
tej bakterii aktywne s¹ dwa systemy sekrecji III typu,
zlokalizowane na chromosomie w obrêbie wysp pato-
genno�ci SPI-1 oraz SPI-2. Pe³ni¹ one odmienne funk-
cje, system Spa kodowany na SPI-1 wymagany jest
podczas kolonizacji nab³onka �luzowego jelita cienkie-
go, natomiast system Ssa kodowany na SPI-2 odpowiada
za pó�niejsze etapy infekcji systemowej. Prawdopodob-
nie pomiêdzy dwoma systemami istnieje funkcjonalna
wspó³zale¿no�æ. Hipotezê tê potwierdza obserwacja,
i¿ mutacje w genach le¿¹cych w obrêbie SPI-2 maj¹
wp³yw na sekrecjê bia³ek kodowanych przez geny zlo-
kalizowane w SPI-1. Za pomoc¹ systemu sekrecji Spa
wydzielane s¹ dwa efektory SopE oraz SptP, pe³ni¹ce
przeciwstawne funkcje. Jednocze�nie wprowadzone
do komórki eukariotycznej w warunkach in vitro nie

powoduj¹ rearan¿acji cytoszkieletu aktynowego. Ich
skoordynowane czasowo dzia³anie pozwala in vivo na
³atwe wnikniêcie bakterii do wnêtrza komórki euka-
riotycznej, a nastêpnie stabilizacjê fagosomu w cyto-
plazmie poprzez zatrzymanie zmian cytoszkieletu.
Bia³ka wydzielane za pomoc¹ pierwszego systemu se-
krecji III typu wykazuj¹ wysoki stopieñ homologii do
bia³ek wydzielanych przez S. flexneri, jednak¿e ich
dzia³anie nie prowadzi do ucieczki bakterii z fagosomu.

3.6. Filogeneza systemów sekrecji III typu

Geny koduj¹ce systemy wydzielania III typu, a
zw³aszcza elementy aparatu sekrecyjnego, s¹ zgrupo-
wane w jednostkê transkrypcyjn¹, zlokalizowan¹ na
plazmidzie wirulencji (Yersinia spp., S. flexneri, R. so-
lanacearum) lub te¿ le¿¹c¹ w obrêbie chromosomo-
wej wyspy patogenno�ci (S. enterica sv. Typhimurium,
EPEC, P. aeruginosa, P. syringae, Erwinia spp.,
X. campestris), gdzie czêsto zlokalizowane s¹ równie¿
inne geny koduj¹ce wa¿ne determinanty patogenezy
[40]. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest system sekrecji
III typu w rodzaju Chlamydia, kodowany przez geny
rozproszone w genomie bakterii.

Na podstawie homologii sekwencji genów oraz po-
dobieñstwa ich organizacji mo¿na podzieliæ wszystkie
systemy sekrecji III typu na 5 grup (Rys. 3). Niektóre
bakterie, np. S. enterica sv. Typhimurium, Y. enterocoli-
tica, Y. pestis oraz B. cepacia posiadaj¹ dwa systemy
sekrecji III typu nale¿¹ce do ró¿nych grup. U S. enteri-
ca sv. Typhimurium oraz u Y. enterocolitica wykazano,
¿e oba systemy funkcjonuj¹ podczas infekcji bakteryj-
nej, natomiast w pozosta³ych przypadkach rola jednego
z systemów jest nieznana. Szereg przeprowadzonych
do�wiadczeñ potwierdzi³, i¿ niektóre systemy sekrecji
III typu s¹ funkcjonalne po wklonowaniu ich do innych
gatunków bakterii, u których zidentyfikowano podob-
ny typ transportu. W ten sposób udowodniono, ¿e bia³-
ka Yop mog¹ byæ produkowane i wydzielane przez
szczepy Salmonella spp. za pomoc¹ plazmidowego sys-
temu pochodz¹cego z Yersinia spp., przy czym niezbêd-
na jest obecno�æ odpowiednich bia³ek opiekuñczych
Syc. Podobnie system sekrecji Shigella spp. zachowuje
aktywno�æ po wprowadzeniu do Yersinia spp., która
wydziela wówczas za jego pomoc¹ efektorowe bia³ka
Ipa. Pomimo wielkiej ró¿norodno�ci systemów sekrecji
III typu wydaje siê, i¿ w pewnym stopniu konserwowa-
ne s¹ tak¿e mechanizmy regulacyjne, np. sygna³ mRNA
bia³ek YopE i YopQ (Y. enterocolitica) jest rozpozna-
wany przez bia³ka zaanga¿owane w system transportu
III typu E. chrysantemi wklonowanego do E. coli.

Wcze�niejsze analizy dowiod³y, i¿ filogeneza sys-
temów sekrecji III typu ró¿ni siê od filogenezy posia-
daj¹cych je bakterii. W powi¹zaniu z umiejscowieniem
genów w obrêbie ruchomych elementów genetycznych
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fakt ten wskazuje, i¿ rozprzestrzenianie siê systemów
wydzielania III typu zachodzi³o g³ównie na drodze
transferu horyzontalnego [32]. Otrzymanie przez bak-
teriê niepatogenn¹ zestawu genów, koduj¹cych system
sekrecji III typu, powodowa³o w efekcie nabycie przez
ni¹ w³a�ciwo�ci patogennych.

Wyniki ostatnich lat wykaza³y ponadto, ¿e system
sekrecji III typu wykazuje du¿e podobieñstwo do sys-
temu biogenezy rzêski. A¿ 10 elementów buduj¹cych
cia³ko podstawowe rzêski charakteryzuje siê bardzo
wysokim stopniem homologii do bia³ek uczestnicz¹-
cych w transporcie III typu. W cia³ku podstawowym
brakuje jednak¿e bia³ka nale¿¹cego do rodziny sekre-
tyn, obecnego we wszystkich poznanych systemach
sekrecji III typu i nie tylko [59]. Fakt, i¿ wiêkszo�æ
bia³ek buduj¹cych systemy sekrecji III typu wykazuje
podobieñstwo do bia³ek uczestnicz¹cych w eksporcie
bia³ek rzêskowych sugeruje, i¿ systemy wydzielania
III typu wykszta³ci³y siê ze starszych ewolucyjnie sys-
temów biogenezy rzêski, które uleg³y przekszta³ce-
niom w kierunku sekrecji toksycznych bia³ek bior¹-
cych udzia³ w obronie przed fagocytoz¹ przez drapie¿ne
pierwotniaki. Wydaje siê, i¿ oba mechanizmy maj¹
wspólne pochodzenie, lecz najprawdopodobniej ich
ewolucja przebieg³a niezale¿nie.

4. Podsumowanie

W artykule omówiono systemy sekrecji I i III typu,
których prototypem s¹ odpowiednio: system wydziela-
nia hemolizyny przez E. coli oraz bia³ek Yop u Yersi-
nia. Wydzielane z udzia³em tych systemów substraty
omijaj¹ przestrzeñ peryplazmatyczn¹ i transportowa-
ne s¹ jednoetapowo przez dwie b³ony bakteryjne,
a nastêpnie uwalniane bezpo�rednio do �rodowiska
zewnêtrznego (I Typ) lub wprowadzane do cytozolu
komórek eukariotycznych (III Typ). Stopieñ z³o¿ono�ci
tych systemów sekrecji jest zró¿nicowany, podobnie jak
zakres wystêpowania i ró¿norodno�æ pe³nionych przez
nie funkcji. O ile system sekrecji I typu jest
stosunkowo prosty i uniwersalny oraz szeroko roz-
powszechniony w�ród drobnoustrojów, to wyj¹tkowo
skomplikowany system sekrecji III typu jest �ci�le
zwi¹zany z procesami patogenezy i wystêpuje u bak-
terii chorobotwórczych i niektórych symbiontów. Struk-
tura przestrzenna wydzielanych cz¹steczek systemem
sekrecji III typu jest �ci�le uzale¿niona od �rednicy
kana³u sekrecyjnego utworzonego w b³onach, a tak¿e
od aktywno�ci odpowiednich bia³ek opiekuñczych
obecnych w cytoplazmie komórki bakteryjnej. Prze-
znaczenie wydzielanych cz¹steczek jest ró¿ne, w za-

Rys. 3. Pokrewieñstwo filogenetyczne systemów sekrecji III typu, (za zgod¹ Wydawcy, wg [28]).
Schemat przedstawia drzewo filogenetyczne systemów sekrecji III typu w porównaniu z drzewem filogenetycznym bakterii patogennych, opartym na homologii sekwecji
16S r RNA. Drzewo filogenetyczne systemów sekrecji III typu zosta³o skonstruowane w oparciu o analizy stopnia homologii bia³ek nale¿¹cych do rodziny YscV. Systemy
sekrecji III typu mo¿na podzieliæ na 5 grup, nie uwzglêdniaj¹c systemu biogenezy rzêski. Dla ka¿dej grupy przedstawiono schematyczny rysunek struktury molekularnej
strzykawki, uzyskany na podstawie obrazów z mikroskopu elektronowego. Uproszczone drzewo filogenetyczne bakterii pokazane jest po lewej stronie. Strza³ki ukazuj¹
dystrybucjê systemów sekrecji III typu nale¿¹cych do ró¿nych grup bakterii patogennych i symbiotycznych. Z przedstawionego schematu wynika, ¿e ewolucja bakterii

koduj¹cych systemy sekrecji III typu przebiega³a zupe³nie niezale¿nie od ewolucji samych systemów.
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le¿no�ci od strategii infekcji i mechanizmu patogenezy
danego drobnoustroju.

Pokrewieñstwo niektórych bia³ek bior¹cych udzia³
w transporcie systemem sekrecji I i III typu wskazuje
na mo¿liwo�æ poziomego rozprzestrzeniania siê tych
systemów w�ród bakterii. Horyzontalny transfer genów
umo¿liwi³ wyodrêbnienie homologicznych systemów
sekrecji III typu u bakterii oraz adaptacjê do pe³nionych
przez nie funkcji. Analiza filogenetyczna wskazuje, ¿e
ewolucja bakterii koduj¹cych systemy sekrecji III typu
przebiega³a niezale¿nie od ewolucji samych systemów.
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1. Wstêp

Do niedawna identyfikacja bakterii w mieszaninie
mikroorganizmów wymaga³a wielu ¿mudnych i d³ugo-
trwa³ych analiz. Wprowadzenie metody bezpo�rednie-
go liczenia bakterii z u¿yciem filtrów membranowych
i odpowiednich barwników interkaluj¹cych z DNA, jak
np. DAPI (4�,6-diamidino-2-phenyloindol) oraz zasto-
sowanie mikroskopu epifluorescencyjnego, umo¿liwi³o
precyzyjn¹ analizê i rozpoznawanie bardzo ma³ych form
drobnoustrojów [35, 60]. Dziêki zaadoptowaniu tech-
nik komputerowej analizy obrazu przez B j ö r n s e n a
[12] i P s e n n e r a  [61], mo¿liwa sta³a siê szybka
ilo�ciowa ocena morfologiczna bakterii, umo¿liwiaj¹-
ca wgl¹d w strukturê bakteriocenozy. Powy¿sze meto-
dy pozwoli³y na wykazanie, ¿e nie wszystkie bakterie
widoczne pod mikroskopem s¹ zdolne do formowania
kolonii na po¿ywkach. Identyfikacja bakterii z miesza-
niny mikroorganizmów jest bardzo trudna, poniewa¿
po wyhodowaniu na specjalnie dobranych pod³o¿ach
laboratoryjnych nastêpuje ca³kowita zmiana sk³adu po-

pulacji i procesy te trudno jest kontrolowaæ [37, 38].
Okaza³o siê, ¿e zaledwie 0,001�0,1% ogólnej liczby
bakterii jest zdolna do wzrostu in vitro [2]. Obecnie
ocenia siê, ¿e mniej ni¿ 1% wszystkich mikroorganiz-
mów wystêpuj¹cych w naturze zosta³o wyhodowanych
i zbadanych, a zaledwie kilka tysiêcy gatunków bakterii
sklasyfikowano taksonomicznie. Potwierdzi³y siê przy-
puszczenia wielu badaczy, ¿e wiêkszo�æ mikroorganiz-
mów jest niezdolna do wzrostu w czystych kulturach.

Wizualna identyfikacja wiêkszo�ci mikroorganiz-
mów jest niemo¿liwa ze wzglêdu na ograniczenia
wynikaj¹ce z podobieñstwa morfologicznego bakterii.
Klasyczne metody diagnostyczne s¹ czêsto niewystar-
czaj¹ce do w³a�ciwego rozró¿niania bakterii. Tylko
w przypadku dobrze poznanych drobnoustrojów, do
ich identyfikacji wystarczy wykonanie testów opartych
o oznaczanie cech fenotypowych: biochemicznych,
morfologicznych i serologicznych. Jednak¿e diagno-
styka oparta tylko na oznaczeniach cech fenotypo-
wych, ze wzglêdu na du¿¹ zmienno�æ bakterii, mo¿e
prowadziæ do nieprawid³owej identyfikacji. Nawet te
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Current methods for identification of bacteria in aquatic microbial ecology � fluorescence in situ hybridization (FISH)

Abstract: Nowadays using molecular techniques prokaryotic cells can be quickly and directly identified in environmental samples.
Fluorescence in situ hybridization (FISH) with rRNA-targeted oligonucleotide probes has become one of the major techniques in
environmental microbiology allows rapid and reliable quantification of population sizes, as well as distinction of bacterial
morphotypes. The major question in microbial ecology of who is out there can be answered using this method. With the increased
sensitivity of FISH and methodological improvements, as well as combination of FISH with various other techniques, more detailed
account of the activity of a single microbial cell can be also gained. Another approach in microbial ecology is based on comparative
sequence analysis of rRNA genes for the study of diversity and community composition of microbial assemblages. It has been
termed the �full-cycle rRNA analysis� and offers a cultivation-independent alternative technique for the identification of new micro-
organisms. In this procedure the 16S rRNA gene fragments can be selectively amplified from mixed DNA then cloned and sequenced.
The rapidly growing amount of new retrieved sequence allows comparative sequence analysis with the available databases and
design of specific rRNA-targeted DNA probes.

1. Introduction. 2. Bacterial community analysis using PCR and sequencing of rRNA genes. 3. Fluorescence in situ hybridization
(FISH). 4. Enzymatic signal amplification (CARD)-FISH. 5. Current obstacles to general application of FISH method. 6. Summary
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mikroorganizmy, które z powodzeniem s¹ hodowane
w laboratorium, nie zawsze zachowuj¹ siê tak jak w na-
turalnym �rodowisku, gdzie dostêp zwi¹zków od¿yw-
czych jest ograniczony i wystêpuje wzajemne oddzia-
³ywanie mikroorganizmów na siebie. W badaniach
mikrobiologicznych w celu wy³onienia nowego gatunku
stosuje siê inne zasady ni¿ badaj¹c ro�liny czy zwie-
rzêta. W mikrobiologii miêdzy innymi obowi¹zuje
tzw. �zasada 70%� identyczno�ci sekwencji DNA,
jako wska�nik do okre�lania gatunku, co nie jest mo¿-
liwe w przypadku organizmów wy¿szych.

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX wieku do kla-
sycznej ekologii mikroorganizmów wprowadzono me-
tody biologii molekularnej wykorzystuj¹ce analizê
kwasów nukleinowych. Zastosowanie metody PCR,
sekwencjonowania DNA i analizy genów koduj¹cych
rRNA, stworzy³o mo¿liwo�æ bezpo�redniego uzyskania
informacji o strukturze zespo³ów mikroorganizmów
(microbial community) z ró¿nych �rodowisk, niebada-
nych dot¹d w laboratorium [27, 28, 75]. Jakkolwiek
techniki bazuj¹ce g³ównie o metodê PCR pozwalaj¹ na
szybk¹ i czu³¹ detekcjê bakterii (okre�lenie kopii ge-
nów), które trudno hoduj¹ siê w warunkach laboratoryj-
nych, nie dostarczaj¹ jednak pe³nej informacji odno�nie
liczby i przestrzennej dystrybucji mikroorganizmów.

Analizy porównawcze homologicznych sekwencji
rRNA i genów koduj¹cych tê cz¹steczkê w sposób za-
sadniczy zmieni³y klasyfikacjê i systematykê bakterii
[76]. Wa¿nych informacji dostarczy³y pierwsze pozna-
ne sekwencje rRNA, a porównywanie ich miedzy sob¹
doprowadzi³o do identyfikacji konserwatywnych frag-
mentów poprzedzielanych regionami o du¿ym poli-
morfizmie. Analiza zmiennych fragmentów pozwoli³a
na okre�lenie filogenetycznych zwi¹zków pomiêdzy
ró¿nymi typami bakterii. Obecnie, je�li chcemy przy-
k³adowo poznaæ rodzaj czy gatunek bakteryjnego izo-
latu, stosuje siê reakcjê PCR do amplifikacji genu 16S
rRNA, a odpowiednio dobrane startery wi¹¿¹ siê z kon-
serwatywnymi regionami genu rRNA. Amplifikowany
region mo¿na sekwencjonowaæ, a otrzyman¹ sekwen-
cjê porównaæ z sekwencjami zdeponowanymi w Banku
Genów (http://www.ncbi.mnl.nih.gov/blast/cgi).

W przypadku prób �rodowiskowych, uzyskuje siê
mieszaninê fragmentów DNA, koduj¹cych wiele ró¿-
nych rRNA. Mieszanina genów rRNA jest klonowana
w odpowiednich wektorach, przenoszona na drodze
transformacji do Escherichia coli w celu rozdzielenia
poszczególnych genów, a z uzyskanych transforman-
tów izoluje siê plazmidy i sekwencjonuje gen rRNA
ka¿dego z nich. Kiedy po raz pierwszy zastosowano
krótkie sekwencje komplementarne do genów 16S
i 23S rRNA bakterii jako znakowane fluorescencyjnie
oligonukleotydy [18, 19], dla mikrobiologów �rodowi-
skowych metoda ta sta³a siê podstawowym narzêdziem
badawczym, pozwalaj¹cym na bezpo�redni¹, in situ
identyfikacjê bakterii.

2. Badania zespo³ów mikroorganizmów
z zastosowaniem metody PCR
i sekwencjonowaniem genów rRNA

Hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH) jest
jedn¹ z metod umo¿liwiaj¹cych badanie zespo³ów
mikroorganizmów. Drug¹ mo¿liwo�ci¹ jest zastosowa-
nie metody PCR, klonowania, a nastêpnie sekwencjo-
nowania genów rRNA. W praktyce oznacza to uzyska-
nie dodatkowych informacji o strukturze populacji
bakteryjnej oraz mo¿liwo�æ prowadzenia analiz porów-
nawczych uzyskanych sekwencji 16S rDNA. Klono-
wanie i sekwencjonowanie 16S rRNA genów bakterii,
izolowanych z wybranych �rodowisk, jest integraln¹
czê�ci¹ tzw. �pe³nego cyklu rRNA�, stosowanego po-
wszechnie w ekologii �rodowiskowej mikroorganiz-
mów [5, 7, 36]. Badania z zastosowaniem technik wy-
siewowych wykaza³y, ¿e niektóre typy bakterii s¹
�kosmopolityczne� w �rodowisku, podczas gdy inne
zajmuj¹ bardzo specyficzne nisze [65]. Badania nieza-
le¿ne od metod hodowlanych potwierdzi³y wcze�niej-
sze obserwacje, a jednocze�nie znacznie poszerzy³y
zakres wiedzy na temat ró¿norodno�ci bakterii.

W badaniach prowadzonych z zastosowaniem po-
wy¿szych metod, szczególnego znaczenia nabiera spo-
sób tworzenia i jako�æ biblioteki klonów. Dotychczas
wykazano, ¿e ju¿ podczas ekstrakcji DNA z prób �rodo-
wiskowych, nie wszystkie mikroorganizmy ulegaj¹ lizie
[63]. Zatem tylko te, z których DNA zostanie uwolnio-
ny z komórki, bêd¹ reprezentowane. R e y s e n b a c h
i wsp. [62] oraz S u z u k i  i G i o v a n n o n i  [71] wy-
kazali, ¿e w mieszaninie genów ró¿nych mikroorga-
nizmów, niektóre z nich s¹ amplifikowane wydajniej,
a inne nie ulegaj¹ amplifikacji. Amplifikacji mo¿e ulec
DNA, który przypadkowo znalaz³ siê w próbce. Tak¿e
ró¿na liczba operonów RNA ma wp³yw na reakcjê
PCR i amplifikacjê genów 16S rRNA [22]. Ponadto
w badanej próbie mog¹ znajdowaæ siê inhibitory unie-
mo¿liwiaj¹ce zaj�cie reakcji, PCR.

Wiadomo, ¿e liczba zdeponowanych sekwencji genu
16S rRNA z ró¿nych �rodowisk ci¹gle wzrasta, co u³at-
wia projektowanie specyficznych sond oligonuklety-
dowych dla ekologicznie wa¿nych mikroorganizmów
[80]. Niew¹tpliwie, dalsze gromadzenie sekwencji po-
zwoli w niedalekiej przysz³o�ci na bardziej wnikliwe
rozró¿nianie poszczególnych klastrów bakteryjnych,
w ró¿nych �rodowiskach �ródl¹dowych i niszach przez
nie zajmowanych. Natomiast identyfikacja filogenetycz-
nych klastrów w domenie Bacteria, umo¿liwi zaprojek-
towanie nowych sond i odnalezienie �brakuj¹cych�
grup w bakteriocenozie �rodowisk wodnych. Mo¿liwe
bêdzie izolowanie i hodowla tych mikroorganizmów
[80]. Wykazano, ¿e ca³e grupy mikroorganizmów pro-
kariotycznych, które by³y znane dotychczas tylko
z molekularnych sekwencji, obecnie s¹ wa¿nymi ilo�-
ciowo sk³adnikami wielu �rodowisk [20, 30, 79].
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3. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ FISH

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z son-
dami oligonukleotydowymi komplementarnymi do
sekwencji rybosomalnego rRNA, ³¹czy w sobie pre-
cyzyjn¹ hybrydyzacjê kwasów nukleinowych z jedno-
czesn¹ wizualizacj¹, identyfikacj¹ i lokalizacj¹ poje-
dyñczych komórek prokariotycznych w ich naturalnym
�rodowisku [2, 3, 50, 73]. Metoda ta nie wymaga
izolacji DNA z badanego mikroorganizmu, poniewa¿
komórki unieruchamia siê na pod³o¿u sta³ym. Nazy-
wana jest równie¿ technik¹ �filogenetycznego barwie-
nia�, poniewa¿ umo¿liwia okre�lenie �to¿samo�ci�
bakterii widzianych bezpo�rednio pod mikroskopem
i okre�lenie liczebno�ci mikroorganizmów danego
typu w badanej próbie [56]. Cz¹steczki rRNA s¹ g³ów-
nym celem hybrydyzacji in situ FISH, co sprawia,
¿e technika ta jest bardzo czu³a. Powszechne wystê-
powanie rRNA w du¿ej liczbie kopii, zwykle kilka-
na�cie tysiêcy na komórkê (wyj¹tek stanowi¹ wirusy),
ich strukturalny i funkcjonalny konserwatyzm, po-
zwoli³y uznaæ je za molekularny marker. Bacteria
i Archaea zawieraj¹: 5S, 16S i 23S rRNA o d³ugo�ci
nukleotydów odpowiednio 120, 1500 i 3000. W wiêk-
szo�ci badañ stosuj¹cych metodê FISH sondy ukie-
runkowane s¹ na 16S rRNA. Gen ten okaza³ siê
bardzo dogodny zarówno do klasyfikacji mikroorga-
nizmów oraz jako cel sond w metodzie FISH. Infor-
macje zawarte w tej cz¹steczce s¹ wystarczaj¹ce do
genetycznego porównania i otrzymania miarodajnej
analizy filogenetycznej, a jednocze�nie na tyle ma³e
(1541 nukleotydów), ¿e ³atwo w nich okre�liæ sekwen-
cjê genu [46]. Ponadto prowadzone od ponad 15 lat
badania porównawcze sekwencji 16S i 23S rRNA
umo¿liwi³y stworzenie du¿ej bazy danych [16, 70].
Obecnie w bazie danych ARB [45] zdeponowano
30 000 sekwencji genu 16S rRNA i 1500 sekwencji
genu 23S rRNA. Bazy danych zawieraj¹ zarówno
sekwencje bakterii, które mo¿na wyhodowaæ w warun-
kach laboratoryjnych jak i pozyskane bezpo�rednio
ze �rodowiska [48, 72]. Dane te stanowi¹ nie tylko
olbrzymie �ród³o informacji do wnioskowania filoge-
netycznego, ale pozwalaj¹ równie¿ na identyfikacjê
krótkich od 15�20 nukleotydów, które s¹ charaktery-
styczne dla danej rodziny, rodzaju, a nawet gatunku
czy szczepu bakterii. Wykorzystuj¹c analizy bazuj¹ce
na algorytmie [9, 47] mo¿na zaprojektowaæ specyficz-
ne sondy komplementarne do odpowiedniego regionu
w rRNA. Mo¿liwa jest tak¿e identyfikacja sekwencji
ró¿ni¹cych siê nawet jednym nukleotydem, wówczas
syntetyzuje siê oligonukleotyd z centralnie umieszczo-
n¹ ró¿nicuj¹c¹ zasad¹. Sondy s¹ ³atwe do przygoto-
wania, poniewa¿ otrzymuje siê je na drodze syntezy
chemicznej. Ponadto charakteryzuj¹ siê du¿¹ stabil-
no�ci¹ i trwa³o�ci¹ [6, 77].

Typowy protokó³ FISH sk³ada siê z czterech za-
sadniczych etapów: utrwalania i permeabilizacji, hy-
brydyzacji, usuniêcia niespecyficznie zwi¹zanych sond
i analizy mikroskopowej wybarwionych komórek
w mikroskopie epifluorescencyjnym, skaningowym lub
cytometrze przep³ywowym. Poniewa¿, metoda opiera
siê na po³¹czeniu sondy oligonukleotydowej z we-
wn¹trzkomórkowymi kwasami nukleinowymi (rys. 1),
pierwszy etap jest jednym z krytycznych momentów
w stosowanym protokole. Odpowiedni �rodek utrwa-
laj¹cy powinien, zachowaæ morfologiê komórki, status
quo kwasów nukleinowych i jednocze�nie tak per-
meabilizowaæ �cianê i b³onê komórkow¹, aby u³atwiæ
dostêp sondzie do wyznaczonego regionu (target site).
Koncentracjê sondy w mieszaninie hybrydyzacyjnej
i sk³ad mieszaniny hybrydyzacyjnej mo¿na modyfi-
kowaæ. Wraz ze wzrostem stê¿enia sondy efektywno�æ
hybrydyzacji nieznacznie wzrasta. Przy odpowiednio
zachowanych warunkach temperatury, czasu inkubacji
i koncentracji formamidu oraz stê¿eniu soli (monowa-
lentnych kationów) w mieszaninie hybrydyzacyjnej,
dochodzi do szybkiego formowania siê hybrydu i stabil-
no�ci powsta³ego dupleksu. W wiêkszo�ci przypadków
nie stosuje siê wy¿szych stê¿eñ formamidu, ni¿ 50%,
poniewa¿ wraz ze wzrostem jego stê¿enia maleje szyb-
ko�æ hybrydyzacji. Ró¿ne stê¿enia tego zwi¹zku wy-
korzystuje siê natomiast do modulowania warunków
hybrydyzacji w przypadku testowania nowych sond
oligonukleotydowych [56]. Szczegó³owe informacje
na temat procedury hybrydyzacji opisane s¹ w pracach:
A m a n n  [3], G l ö c k n e r  i wsp. [29], P e r n t h a -
l e r  i wsp. [56], S k o w r o ñ s k a  [68]. Metoda FISH,
co zas³uguje na podkre�lenie, jest ca³kowicie zgodna
z metod¹ bezpo�redniego liczenia [29, 49]. D³ugo�æ
sond oligonukleotydowych stosowanych w metodzie
FISH waha siê od 15 do 30 nukleotydów i s¹ one ko-
walencyjnie po³¹czone przy koñcu 5� ze znacznikiem
fluorescencyjnym (tab. II). Czu³o�æ reakcji w du¿ej
mierze zale¿y od metody wyznakowania sond. Po-
wszechnie stosowane fluorochromy to miêdzy innymi:
fluoresceina, tetrametylorodamina, Texas red, i Cyani-
ne-3 (Cy3) oraz Cyanine-5 (Cy5), (tab. I). Szczególnie
zastosowanie (Cy3) i (Cy5) w sposób zasadniczy
wzmocni³o czu³o�æ metody [1, 29]. Widma emisji tych
barwników pozwalaj¹ na zliczenie intensywno�ci sygna-
³u emitowanego przez ka¿d¹ hybrydyzowan¹ komórkê.

Techniki oparte na hybrydyzacji z sondami kwasów
nukleinowych s¹ dziesiêciokrotnie bardziej czu³e w po-
równaniu z metodami tradycyjnymi, ponadto s¹ szyb-
sze i pewniejsze. Sondy umo¿liwiaj¹ identyfikacjê
du¿ych grup filogenetycznych; ", $, (-Proteobacteria,
Cytophaga-Flavobacterium, bakterii Gram-dodatnich,
Archaea. Obecnie baza danych on-line zawiera po-
nad 700 opublikowanych sond i ich charakterystykê
[44]. FISH pozwala nie tylko na identyfikacjê i wgl¹d
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w strukturê zespo³ów mikroorganizmów, ale znajduje
równie¿ zastosowanie w monitorowaniu okre�lonych
populacji, charakteryzuje przestrzenn¹ i okresow¹ dy-
namikê bakterii w ich naturalnym �rodowisku [1, 17,
30, 55, 67, 68]. Ponadto pozwala na sprawdzenie
informacji pochodz¹cych z analiz PCR i sekwencjo-
nowania [14, 15, 17, 31]. Niezale¿nie od osi¹gniêtego
postêpu w badaniach, w ostatnich kilku latach podjêto
skuteczne próby zmierzaj¹ce do zwiêkszenia czu³o�-
ci i specyficzno�ci metody FISH. Mia³o to zwi¹zek
przede wszystkim z zastosowaniami tej metody w �ro-

dowiskach oligotroficznych takich jak otwarte oceany,
gdzie rozmiary komórek bakteryjnych ¿yj¹cych w tym
�rodowisku s¹ poni¿ej 0,3 mm3. Stwierdzono wystê-
powanie tak¿e bardzo ma³ych bakterii, które okre�la
siê jako ultramikrobakterie (<0,1 µm3), [33]. W �ro-
dowisku wodnym, bakterie namna¿aj¹ siê wolno lub
s¹ w stanie obni¿onej aktywno�ci metabolicznej (star-
ving). W zwi¹zku z tym, intensywno�æ sygna³u zhy-
brydyzowanych komórek, ze wzglêdu na ma³¹ zawar-
to�æ rybosomów, jest poni¿ej poziomu detekcji lub
bakterie s¹ niewidoczne z powodu zbyt du¿ej autofluo-

T a b e l a  I
Powszechnie stosowane znaczniki fluorochromowe do znakowania sond oligonukleotydowych i ich charakterysty-
ka

Wzbudzenie
(+/� 10 nm)

Emisja
(+/� 10 nm)

g
(mol�1 cm�1)

Wielko�æ
(Da)

CY3 (Cyjanina-3 512/552 565/615 766 150

CY3 (Cyjanina-5 625�650 670 792 250

Izotiocyjanian Fluoresceiny (fluoresceina) 490 520 389 77

Tetrametylorodamina 534 571 444 99

Karboksytetrametylorodamina (TAMRA) 542 568 430 91

g-molarny wspó³czynnik ekstynkcji

 

 

 

 

Utrwalanie
(Permeabilizacja)

Hybrydyzacja

P³ukanie

Mikroskop
epifluorescencyjny

sondy
oligonukleotydowe

sonda znakowana CY3

rybosomy

sekwencja rRNA

odp³ukanie
niewi¹zanych sond

Rys. 1. Schemat fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH

Bakterie
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rescencji t³a. Zastosowane przez A l f r e i d e r  i wsp.
[1] oraz G l ö c k n e r  i wsp. [29] bardziej czu³e fluo-
rochromy, znacznie zwiêkszy³y intensywno�æ emito-
wanego sygna³u i detekcjê bakterii. W niektórych
przypadkach, aby zwiêkszyæ sygna³ FISH, zastosowano
jednocze�nie kilka sond (do 5) ukierunkowanych na
ró¿ne regiony 16S rRNA [4, 39]. Uzyskane wyniki,
mimo silniejszego sygna³u, nie spe³ni³y do koñca ocze-
kiwañ dotycz¹cych znacz¹cego wzmocnienia czu³o�ci
metody FISH, w porównaniu do hybrydyzacji tylko
z jedna sond¹. Dodatkowe komplikacje wi¹za³y siê
z trudno�ci¹ zaprojektowania kilku sond posiadaj¹-
cych t¹ sam¹ swoisto�æ. O u v e r n e y  i F u r m a n
[54], zamiast stosowania wiêkszej liczby sond w celu
wzmocnienia sygna³u, próbowali w sposób sztuczny
zwiêkszyæ liczbê rybosomów w komórce bakterii, co
pozwoli³oby na zwi¹zanie wiêkszej ilo�ci sond pod-
czas hybrydyzacji. W tym celu pobrane próby wody
morskiej inkubowano w roztworze antybiotyku, chlor-
amfenikolu. Zwi¹zek ten, jest inhibitorem syntezy bia-
³ek i degradacji rRNA, ponadto hamuje podzia³y ko-
mórkowe i w efekcie prowadzi³ do akumulowania
rRNA w komórce. Okaza³o siê, ¿e spo�ród wszystkich
komórek wybarwionych DAPI, od 93 do 99% by³o
identyfikowanych metod¹ FISH po inkubacji w chlor-
amfenikolu. W próbach nieinkubowanych tylko 75%
bakterii mo¿na by³o zidentyfikowaæ. Ograniczeniem
w stosowaniu tej modyfikacji, jest mo¿liwo�æ zmiany
struktury zespo³u bakterii po inkubacji z chloramfeni-
kolem, poniewa¿ antybiotyk ten, nie dzia³a na archae-
bakterie lub eukariota.

Bior¹c pod uwagê, ¿e dostêpno�æ sondy do wybrane-
go regionu rRNA ma bardzo du¿y wp³yw na intensyw-
no�æ sygna³u, F u c h s  i wsp. [24, 25] oraz B e h r e n s
[10, 11] opracowali mapê dostêpno�ci (�accessibility
map�) rRNA ze �ci�le okre�lonymi regionami, daj¹-
cymi s³aby lub silny sygna³ hybrydyzacjny. Korzystanie
z tej �mapy� pozwala lepiej zaprojektowaæ specyficzne
sondy. Jednak, niektóre zmienne regiony, (szczegól-

nie korzystne do zaprojektowania specyficznych sond)
okaza³y bardzo ma³o dostêpne. Dopiero zastosowanie
nieznakowanych oligonukleotydów jako tzw. �pomoc-
ników� (helper oligonucleotides), które wi¹za³y siê
w bliskim s¹siedztwie do wybranego regionu dla zna-
kowanej fluorescencyjnie sondy i otwiera³y drugo-
rzêdow¹ strukturê rRNA, u³atwiaj¹c w ten sposób wi¹-
zanie sondy do niedostêpnego regionu [26].

Inn¹ mo¿liwo�ci¹ zwiêkszenia czu³o�ci metody
FISH by³o u¿ycie sond polinukleotydowych, zawie-
raj¹cych kilkaset nukleotydów (150�800 nt) znako-
wanych kilkoma fluorochromami [20]. Jednak sonda
sk³adaj¹ca siê z kilkuset nukleotydów jest mniej spe-
cyficzna i mo¿e tak¿e hybrydyzowaæ z regionami,
które nie s¹ w pe³ni komplementarne. Wówczas na-
le¿y liczyæ siê z mo¿liwo�ci¹ rozró¿nienia tylko po-
miêdzy odleg³ymi grupami bakterii takimi jak: Bac-
teria, Crenarchaeota i Euryarchaeota. W roku 2004
Z w i r g l m a i e r  i wsp. [82] opracowali metodê
rozpoznawania indywidualnych genów (RING)-FISH
(recognition of individual genes) jako odmiana metody
FISH. Polega ona na u¿yciu sond polinukleotydowych
w du¿ej koncentracji (250 ng/µl) i wprowadzenia do-
datkowego etapu denaturacji, poprzedzaj¹cego hybry-
dyzacjê oraz wyd³u¿enie czasu hybrydyzacji powy¿ej
24 h. Uzyskany sygna³ hybrydyzacyjny widoczny
jest w postaci charakterystycznego pier�cienia. Meto-
dê tê stosowano m.in. do wykrywania genów ulegaj¹-
cych sta³ej ekspresji, referencyjnych (housekeeping
gene) miêdzy innymi genu GAPDH (glicerol aldehyde
3-phosphate dehydrogenase) u Escherichia coli.

4. Enzymatyczne wzmocnienie sygna³u (CARD)-FISH

Zastosowanie fluorescencyjnego tyramidu jako
substratu w kombinacji z sondami oligonukleotydowy-
mi, znakowanymi enzymem peroksydaz¹ chrzanow¹
(HRP), znacznie wzmocni³o sygna³ zhybrydyzowanych

T a b e l a  I I
Najczê�ciej stosowane sondy oligonukleotydowe w mikrobiologii �rodowiskowej i ich charakterystyka

Sonda Specyficzno�æ sondy Sekwencja sondy (5��3�)
Komplementarno�æa

w rRNA
% FA
in situ

Pi�mien-
nictwo

ALF968 "-Proteobacteria GGTAAGGTTCTGCGCGTT 16S 35 [53]

ARCH15 Archaea GTGCTCCCCCGCCAATTCCT 16S 0 [69]

BET42a $-Proteobacteria GCCTTCCCACTTCGTTT 23S 35 [51]

CF319a Cytophaga-Flavobacterium TGGTCCGTGTCTCAGTAC 16S 35 [52]

EUB338 Bacteria bez Planctomycetales GCTGCCTCCCGTAGGAGT 16S 35 [4]

GAM42a (-Proteobacteria GCCTTCCCACATCGTTT 23S 35 [51]

HGC69a Actinobacteria TATAGTTACCACCGCCGT 23S 20 [2]

NON388
Nonsensowna sonda dla wykrycia
niespecyficznego wi¹zania

ACTCCTACGGGAGGCAGC 16S 35 [74]
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bakterii [57, 66]. Powy¿sza modyfikacja jest stosowa-
na od niedawna w badaniach �rodowiskowych i jest
istotnym uzupe³nieniem dotychczas stosowanej tech-
niki hybrydyzacji in situ FISH. W literaturze spotyka-
na jest pod nazw¹ CARD (catalyzed reporter deposi-
tion), [21] lub te¿ TSA (tyramide signal amplification).
Metoda ta jest powszechnie stosowana w histologii

i cytochemii, w kombinacji z sondami nukleotydowy-
mi i/lub przeciwcia³ami, do lokalizacji specyficznych
sekwencji kwasów nukleinowych (DNA b¹d� RNA).
Technika CARD oparta jest na odk³adaniu du¿ej ilo�ci
znakowanego fluorescein¹ tyramidu, dziêki katali-
tycznej aktywno�ci peroksydazy chrzanowej. Tyramid
jest zwi¹zkiem fenolowym, wykorzystywanym jako

 

HRP 

HRP 

 HRP 

HRP 

HRP 

bia³ko 

1. Permeabilizacja

Wi¹zania hydrolizowane przez lizozym

Wi¹zania hydrolizowane przez achromopeptydazy

�NAM�NAG�

L-Ala

D-GluNH2

L-Lys

D-Ala

D-Ala

L-Lys

D-GluNH2

L-Ala

�NAM�NAG�

�NAM�NAG�

L-Ala

D-Glu

L-Lys

D-Ala

D-Ala

DAP

D-Glu

L-Ala

�NAM�NAG�� Gly � Gly � Gly � Gly � Gly �

GRAM + GRAM �

sondy znakowane enzymem

2. Hybrydyzacja

tyramid znakowany fluorescein¹

reaktywny tyramid w formie rodnikowej

odk³adanie siê znakowanego tyramidu w formie
rodnikowej do bia³ek w komórce bakteryjnej,
blisko miejsca utworzenia hybrydu z sond¹
oznakowan¹ HRP

3. Cytochemiczna detekcja sondy

Rys. 2. Schemat hybrydyzacji in situ (CARD)-FISH
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reagent wzmacniaj¹cy sygna³ do standardowych reak-
cji hybrydyzacji in situ (ISH) [13]. Powy¿sza metoda
umo¿liwia detekcjê bakterii o bardzo ma³ych rozmia-
rach i ma³ej zawarto�ci rRNA w komórce, niewykry-
walnych sondami oligonukleotydowymi znakowanymi
fluorochromami. Krytycznym momentem w stosowa-
niu tej metody jest dyfuzja sondy znakowanej HRP
do komórki bakterii, ze wzglêdu na du¿e rozmiary sa-
mej cz¹steczki HRP. Stosowanie tej metody wymaga
ostro¿nego i kontrolowanego etapu permeabilizacji
tak, aby zachowaæ nienaruszon¹ strukturê komórki
bakteryjnej. Szczególnie nale¿y kontrolowaæ trawienie
�ciany komórkowej lizozymem, które poprzedzone jest
pokryciem komórek bakterii agaroz¹. Zapobiega to
uszkodzeniu komórek bakterii i ich utracie [57]. Dziê-
ki modyfikacjom tej metody podczas etapu permeabi-
lizacji, stwierdzono istotny procentowy wzrost zhy-
brydyzowanych bakterii w stosunku do metody FISH
z sondami znakowanymi Cy3. Dodatkowo w roku 2003
S e k a r  i wsp. [64] opracowali udoskonalony proto-
kó³ permeabilizacji, w celu wykrycia bakterii Gram-
dodatnich ze �rodowisk jeziorowych, zosta³ on uzupe³-
niony o etap trawienia �ciany komórkowej enzymem
achromopeptydaz¹ (Rys. 2). Wed³ug P e r n t h a l e r a
i wsp. [58] zastosowanie znakowanego fluorochromem
tyramidu jako substratu powoduje odk³adanie siê du-

¿ej liczby cz¹steczek tego zwi¹zku blisko miejsca hy-
brydyzacji. W efekcie uzyskuje siê du¿e wzmocnienie
sygna³u i bardzo intensywne �wiecenie zhybrydyzo-
wanych bakterii podczas wizualizacji. Przewag¹ tej
metody jest to, ¿e etap wzmocnienia sygna³u nastêpuje
po etapie hybrydyzacji, co gwarantuje du¿¹ specyficz-
no�æ zastosowanej sondy.

5. Ograniczenia zwi¹zane ze stosowaniem metody FISH

G³ównymi czynnikami limituj¹cymi detekcjê ko-
mórek bakterii metod¹ FISH s¹: ma³a zawarto�æ rybo-
somów w komórce bakteryjnej [41], specyficzno�æ
i dostêpno�æ sondy do wybranego regionu rRNA [24]
oraz niekompletna permeabilizacja �ciany komórkowej
niektórych drobnoustrojów utrudniaj¹ca penetracjê
sondy do wnêtrza komórki [57, 66, 78]. Z badañ pro-
wadzonych przez L e e  i wsp. [41] oraz K e r k h o f
i K e m p  [40] wynika, ¿e procent komórek bakterii
wykrytych przy u¿yciu metody FISH nie ulega³ zwiêk-
szeniu w fazie lag wzrostu komórek i prawdopodobnie
zwiêkszonej liczby rybosomów w komórce. Wskazuje
to na brak korelacji pomiêdzy faz¹ wzrostu, a liczb¹
identyfikowanych bakterii [17]. Zawarto�æ rybosomów
w komórce bakteryjnej nie zawsze jest bezpo�rednio

Próba �rodowiskowa

Wyizolowane
kwasy nukleinowe

rDNA klony

rDNA sekwencje
&

rDNA baza

PCR

Rys. 3. Schemat badania zespo³ów mikroorganizmów z zastosowaniem PCR, klonowania i sekwencjonowania genów rRNA
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powi¹zane z ich aktywno�ci¹ [41, 42]. Ponadto suge-
ruje siê, ¿e bakterie Gram-dodatnie nie ulegaj¹ perme-
abilizacji podczas stosowania standardowej metody
FISH [2, 17]. Powy¿sze przypuszczenia znalaz³y po-
twierdzenie w badaniach S e k a r a  i wsp. [64], którzy
wykazali, ¿e niski procent detekcji sond¹ EUB338,
w ekosystemach jeziorowych, spowodowany by³ wy-
stêpowaniem licznej grupy bakterii Gram-dodatnich
w domenie Bacteria, niewykrywalnych klasycznym
protoko³em FISH.

Wed³ug A m a n n a  i L u d w i g a  [5] mog¹ wy-
stêpowaæ pewne ograniczenia przy analizie cz¹steczki
16S rRNA. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e mo¿e ona byæ zbyt
konserwatywna, aby umo¿liwiæ rozró¿nienie blisko
spokrewnionych populacji mikroorganizmów. Analiza
16S rRNA jest tak¿e wykorzystywana na ni¿szych
szczeblach taksonomicznych. Jakkolwiek w obrêbie
danego rodzaju taksonomicznego 16S rRNA ró¿ni siê
na ogó³ o 1,5%. Natomiast ró¿ne gatunki mog¹ mieæ
prawie identyczne sekwencje 16S rRNA. Badania
F o x a  i wsp. [23] wykaza³y, ¿e szczepy Bacillus, które
rozró¿niano na podstawie hybrydyzacji DNA-DNA,
mia³y w³a�ciwie identyczne sekwencje 16S rRNA.
Wydaje siê, ¿e w takich sytuacjach analiza cz¹steczek
23S rRNA mo¿e byæ bardziej u¿yteczna. Pewnym
ograniczeniem jest fakt, ¿e ró¿norodno�æ rRNA pozna-
na jest jedynie czê�ciowo [2]. Zaprojektowanie no-
wych sond w oparciu o bie¿¹c¹ bazê danych nie daje
pewno�ci, co do ich du¿ej swoisto�ci. Istnieje prawdo-
podobieñstwo, ¿e sonda mo¿e hybrydyzowaæ równie¿
z nieznanymi mikroorganizmami, powi¹zanymi filoge-
netycznie z grup¹ bakterii, która jest celem sondy, ale
nie zawiera dok³adnie dopasowanego regionu. Bardzo
wa¿nym czynnikiem jest jako�æ rRNA bazy danych,
z której korzystamy, a nastêpnie konstrujemy sondy
[5]. Istotnym ograniczeniem, do szerokiego stosowa-
nia sond oligonukletydowych w mikrobiologii �rodo-
wiskowej, jest brak automatyzacji. W zwi¹zku z tym
tylko limitowana liczba prób mo¿e byæ analizowana
z okre�lonymi zestawami sond. P e r n t h a l e r  i wsp.
[58] jako pierwsi zastosowali automatyczne zliczanie
poszczególnych grup pikoplanktonu morskiego meto-
d¹ hybrydyzacji in situ (CARD)-FISH.

6. Podsumowanie

Zastosowanie metod biologii molekularnej, a szcze-
gólnie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)
w ekologii mikroorganizmów wodnych, niew¹tpliwie
zrewolucjonizowa³o ten obszar mikrobiologii i dostar-
czy³o nowych mo¿liwo�ci �eksploatacji� niewykorzy-
stanej ró¿norodno�ci w �wiecie bakterii [7, 34, 73, 83].
Nale¿y podkre�liæ, ¿e niezale¿nie od osi¹gniêtego
postêpu metoda FISH jest ci¹gle udoskonalana i ³¹czo-

na z innymi ró¿nymi technikami. Zasadnicze pytanie,
które stawiano w ekologii mikroorganizmów, dotycz¹-
ce identyfikacji bakterii wystêpuj¹cych s¹ w danym
�rodowisku, mo¿e byæ rozwi¹zane stosuj¹c metodê
FISH. Bardzo istotne udoskonalenia, dotycz¹ce czu-
³o�ci metody i ostatnio wprowadzone modyfikacje
min. mo¿liwo�æ wykrycia pojedynczych genów [82]
i mRNA [59], pozwol¹ prawdopodobnie w niedalekiej
przysz³o�ci odpowiedzieæ na drugie pytanie � jakie
funkcje spe³niaj¹ bakterie w danym �rodowisku? Me-
toda, która w swoim pierwotnym za³o¿eniu umo¿li-
wia³a zbadanie struktury zespo³ów mikroorganizmów
[3, 19, 28], obecnie w po³¹czeniu z technikami mikro-
autoradiografii (MAR)-FISH pozwala stwierdziæ, które
zidentyfikowane bakterie s¹ metabolicznie aktywne
[8, 32]. Niekwestionowan¹ przewag¹ metody FISH jest
fakt, ¿e dostarcza istotnych informacji o mikroorganiz-
mach w �rodowisku, których nie uzyskamy stosuj¹c
przyk³adowo DGGE (Denaturing Gradient Gel Electro-
phoresis) [43] lub reverse line blot hybrydization [81].

Niew¹tpliwie, równoleg³a analiza strukturalna i funk-
cjonalna bakterii, technikami klasycznymi w po³¹cze-
niu z ilo�ciowymi metodami biologii molekularnej,
pozwoli na identyfikacjê mikroorganizmów wystêpu-
j¹cych w danym �rodowisku. Z kolei poznanie bak-
terii, które dominuj¹ w bakteriocenozie i przyczyniaj¹
siê do tworzenia bakteryjnej biomasy, to pierwszy
wa¿ny krok w rozwi¹zaniu zagadnienia znaczenia
ró¿norodno�ci mikroorganizmów, w funkcjonowaniu
miêdzy innymi ekosystemów wodnych.
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1. Wstêp

Drobnoustroje z rodzaju Enterococcus (zwyczajowo
zwane enterokokami), wchodz¹ce w sk³ad naturalnej
flory jelitowej ludzi i zwierz¹t, sta³y siê w ostatnich
latach jednymi z najwa¿niejszych oportunistycznych
patogenów, powoduj¹cych liczne zaka¿enia, w tym
zaka¿enia szpitalne, stwarzaj¹ce powa¿ne problemy
terapeutyczne.

Do najczê�ciej wywo³ywanych zaka¿eñ, w których
rola enterokoków jako czynnika etiologicznego nie jest
kwestionowana, nale¿¹ zaka¿enia dróg moczowych,
bakteriemie oraz zapalenie wsierdzia. Enterokoki to-
warzysz¹ tak¿e beztlenowej i/lub tlenowej florze w in-
fekcjach w obrêbie jamy brzusznej i miednicy ma³ej
oraz w zaka¿eniach ran oparzeniowych i chirurgicz-
nych. S¹ tak¿e odpowiedzialne za infekcje w przebie-

gu cukrzycy. Drobnoustrojom tym przypisuje siê rów-
nie¿ udzia³ w zaka¿eniach miazgi zêbowej i przyzêbia
pomimo, ¿e ich rola w patogenezie tych schorzeñ nie
zosta³a dotychczas w pe³ni wyja�niona [17, 48, 80].

Enterokoki charakteryzuj¹ siê zdolno�ci¹ do prze-
¿ywania w trudnych warunkach �rodowiska oraz ³a-
two�ci¹ nabywania i przekazywania genów warunku-
j¹cych oporno�æ na wiele antybiotyków stosowanych
w praktyce klinicznej. Geny te czêsto zlokalizowane
s¹ na ruchomych elementach genetycznych � plazmi-
dach i transpozonach, co miêdzy innymi, umo¿liwia
szybkie rozprzestrzenianie siê oporno�ci w�ród szcze-
pów szpitalnych [43].

Enterokoki, w porównaniu z paciorkowcami grupy A,
pneumokokami czy te¿ gronkowcami z³ocistymi, s¹
drobnoustrojami charakteryzuj¹cymi siê nisk¹ zjadliwo-
�ci¹. W ostatnich latach opisano u tych drobnoustrojów
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ró¿ne czynniki wirulencji, których znaczenie w roz-
woju zaka¿eñ czêsto nie jest tak oczywiste, jak w przy-
padku innych patogenów. Tym niemniej rosn¹ca licz-
ba zaka¿eñ wywo³anych przez enterokoki, wzrastaj¹cy
odsetek szczepów opornych na wiele antybiotyków
oraz coraz czê�ciej pojawiaj¹ce siê trudno�ci w terapii
zaka¿eñ wywo³anych przez te drobnoustroje stwarza-
j¹ potrzebê lepszego poznania mechanizmów patoge-
nezy zaka¿eñ enterokokowych. Wiedza ta mo¿e po-
s³u¿yæ w przysz³o�ci do opracowania nowych strategii
leczenia zaka¿eñ przy u¿yciu skutecznych leków prze-
ciwbakteryjnych.

2. Patogeneza zaka¿eñ enterokokowych

G³ównym rezerwuarem enterokoków jest jelito, su-
gerowano wiêc, ¿e wiêkszo�æ infekcji wywo³anych
przez te drobnoustroje, jest pochodzenia endogennego.
Jednak przeprowadzane w ostatnich latach epidemio-
logiczne badania z zastosowaniem technik biologii
molekularnej wskazuj¹, ¿e enterokoki wywo³uj¹ce za-
ka¿enia czêsto nabywane s¹ egzogennie ze �rodowi-
ska szpitalnego, wskutek przeniesienia tych drobno-
ustrojów od pacjenta do pacjenta na rêkach personelu
medycznego czy te¿ poprzez sprzêt medyczny, itp. Do-
datkowe miejsce kolonizacji i �ród³o infekcji mog¹
stanowiæ cewniki naczyniowe oraz cewniki umiesz-
czone w drogach moczowych i ¿ó³ciowych pacjenta,
tak¿e cia³a obce, rany chirurgiczne oraz infekcje uk³adu
moczowego. Niektórzy autorzy sugeruj¹, ¿e wyselek-
cjonowane, egzogenne szczepy enterokokowe mog¹
posiadaæ wiêksz¹ zdolno�æ kolonizacji tkanek gospoda-
rza oraz prze¿ycia w trudnych warunkach �rodowiska
ni¿ szczepy enterokokowe pochodz¹ce z endogennej
flory cz³owieka. Mo¿e to byæ zwi¹zane z posiadaniem
przez te drobnoustroje przynajmniej jednego poten-
cjalnego czynnika wirulencji oraz/lub genów opor-
no�ci na antybiotyki [38].

Powstaje pytanie, co sprawia, ¿e oportunistyczny
patogen staje siê zagro¿eniem dla ¿ycia cz³owieka? Ist-
niej¹ ró¿ne hipotezy na ten temat. Jedna z nich zak³a-
da, ¿e punktem wyj�cia dla rozwoju infekcji mo¿e byæ
bezobjawowa, naturalna kolonizacja przewodu pokar-
mowego, rzadziej skóry, przez szczepy cechuj¹ce siê
antybiotykooporno�ci¹ i/lub posiadaniem genów kodu-
j¹cych wytwarzanie czynników sprzyjaj¹cych koloni-
zacji. Po etapie zasiedlenia enterokoki fagocytowane
s¹ przez makrofagi i transportowane przez �cianê jelita
do uk³adu limfatycznego i dalej do ró¿nych narz¹dów.
Mechanizm odpowiedzialny za translokacjê enteroko-
ków nie jest w pe³ni wyja�niony, jednak zdolno�æ prze-
mieszczania siê tych drobnoustrojów ma istotny wp³yw
na rozwój zaka¿enia [28, 96]. Wed³ug O l m s t e d
i wsp. [64] poch³oniêcie (internalization) in vitro ente-

rokoków przez komórki nab³onkowe przewodu pokar-
mowego (HT-29) znacz¹co wzrasta³o w obecno�ci
substancji agreguj¹cej (AS). Nale¿y jednak mieæ na
uwadze, ¿e jest to jeden z kilku czynników wp³ywa-
j¹cych wspomagaj¹co na skuteczno�æ internalizacji.
Z e n g  i wsp. [100] sugeruj¹, ¿e niektóre szczepy
E. faecalis wykazuj¹ zdolno�æ translokacji przez zmie-
nione nowotworowo komórki okrê¿nicy (T-84). Auto-
rzy ci uwa¿aj¹, ¿e w tym przypadku, na skuteczno�æ
migracji du¿y wp³yw wywiera zgrupowanie genów epa
(enterococcal polysaccharide antigen), zwi¹zanych
z biosyntez¹ polisacharydów oraz, jak siê przypuszcza,
odgrywaj¹cych znaczn¹ rolê w wirulencji enteroko-
ków. Najnowsze badania wskazuj¹ na udzia³ ¿elatynazy
w translokacji E. faecalis przez komórki T-84 [99].
Równie¿ wytwarzanie przez enterokoki wolnych rod-
ników tlenowych, prawdopodobnie wp³ywa na migra-
cjê tych drobnoustrojów poza �wiat³o przewodu po-
karmowego [28]. Niektóre szczepy enterokokowe
wykazuj¹ zdolno�æ prze¿ywania wewn¹trz komórek
fagocytarnych [6, 23, 87], co mo¿e u³atwiaæ im trans-
lokacjê przez �cianê przewodu pokarmowego i dotar-
cie do odleg³ych organów.

Na rozwój zaka¿enia znacz¹co wp³ywa tak¿e od-
dzia³ywanie enterokoków na uk³ad immunologiczny
gospodarza. Jedn¹ z cech, �wiadcz¹c¹ o zjadliwo�ci
drobnoustroju, jest jego zdolno�æ skutecznego unikania
fagocytozy. Badania przeprowadzone przez H a r v e y a
i wsp. [30] oraz A r d u i n o  i wsp. [3, 4] wykaza³y
du¿¹ zdolno�æ granulocytów obojêtnoch³onnych (PMN-
polymorphonuclear leucocytes) do zabijania entero-
koków w obecno�ci dope³niacza i swoistej immuno-
globuliny króliczej. Jednak na podstawie wyników
uzyskanych przez R a k i t a  i wsp. [69] mo¿na wnio-
skowaæ o zró¿nicowaniu odporno�ci na bakteriobójcze
w³a�ciwo�ci PMN w zale¿no�ci od gatunku enterokoka.
E. faecalis wydaje siê zdecydowanie mniej wra¿liwy na
ten etap fagocytozy ni¿ E. faecium. Natomiast wystêpo-
wanie u E. faecalis genów epa, powoduje wzrost odpor-
no�ci tych drobnoustrojów na fagocytozê i zwiêkszenie
ich zdolno�ci prze¿ycia w fagosomie [88]. Sugeruje
siê tak¿e udzia³ w ominiêciu fagocytozy, uwalnianych
przez enterokoki tzw. feromonów p³ciowych, które wg
E m b e r  i wsp. [16] mog¹ pe³niæ rolê czynników che-
motaksji dla fagocytów, powoduj¹c ich polaryzacjê
i wytwarzanie przez nie nadtlenków. Przypuszcza siê,
¿e mo¿e to wp³ywaæ na odporno�æ gospodarza w prze-
biegu zaka¿enia o etiologii enterokokowej.

Reasumuj¹c, wnioskuje siê, ¿e rozwój zaka¿enia
i chorobotwórcze w³a�ciwo�ci enterokoków zale¿¹ od
ich zdolno�ci do translokacji, skutecznego wymyka-
nia siê systemom obronnym gospodarza oraz mo¿li-
wo�ci prze¿ycia w komórkach fagocytarnych i uszka-
dzania tkanek w nastêpstwie toksycznego dzia³ania
enzymów wydzielanych przez te drobnoustroje [28].
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3. Czynniki wirulencji sprzyjaj¹ce kolonizacji

U ponad 90% zdrowych ludzi, enterokoki koloni-
zuj¹ jelito grube, wchodz¹c w sk³ad jego flory fizjolo-
gicznej. Wystêpuj¹ one w liczbie 105�107 CFU/g masy
ka³owej, co stawia je na czo³owym miejscu w�ród
Gram-dodatnich ziarenkowców wykrywanych w kale.
Do zasiedlenia jelita grubego dochodzi dziêki zdol-
no�ci enterokoków do prze¿ywania w warunkach
niskiego pH, co pozwala im na pokonanie bariery ¿o-
³¹dkowej. Zdaniem niektórych autorów [28], ta cecha
enterokoków mo¿e tak¿e t³umaczyæ szybkie rozprze-
strzenianie siê w warunkach szpitalnych zaka¿eñ
szczepami opornymi na wiele antybiotyków.

Enterokoki, podobnie do innych bakterii chorobo-
twórczych, posiadaj¹ zdolno�æ przylegania do komórek
gospodarza [28, 38, 43]. Opisano liczne czynniki
adhezyjne, wystêpuj¹ce u tych drobnoustrojów naj-
czê�ciej s¹ to bia³ka powierzchniowe. Wi¹¿¹ siê one
z receptorami wystêpuj¹cymi na powierzchni komórek
eukariotycznych lub z bia³kami zewn¹trzkomórkowej
macierzy � ECM (extracellular matrix), co sprzyja
kolonizacji nab³onków i b³on �luzowych gospodarza
[38]. Czynniki wirulencji sprzyjaj¹ce kolonizacji
przedstawiono w tabeli I i na Rys. 1.

3.1. Substancja agreguj¹ca � AS

Substancja agreguj¹ca � AS (aggregation substance)
jest bia³kiem o masie cz¹steczkowej 137 kDa, o struk-
turze �szpilki do w³osów� [32, 52]. Substancja ta jest
enterokokow¹ adhezyn¹ kodowan¹ przez geny zlo-
kalizowane na plazmidach zale¿nych od feromonów.
Stanowi ona element unikatowego mechanizmu odpo-
wiedzialnego za agregacjê komórek enterokokowych
i zwiêkszenie koniugacyjnego transferu plazmidowego
DNA pomiêdzy komórk¹ dawcy i biorcy. Komórki
bêd¹ce dawc¹ plazmidowego DNA, syntetyzuj¹ bia³-
ko AS w obecno�ci 7�8-aminokwasowych feromonów
wydzielanych przez komórkê biorcy [32]. Proces for-
mowania du¿ych agregatów z³o¿onych z komórek
bakteryjnych zachodzi poprzez wi¹zanie siê AS ko-
mórki dawcy z pokrewnym ligandem � EBS (entero-
coccal binding substance), znajduj¹cym siê na po-
wierzchni komórki biorcy [78]. W wyniku badañ
substancji agreguj¹cej dowiedziono, i¿ region bia³ka
odpowiedzialny za agregacjê bakterii zlokalizowany
jest w N-koñcowej czê�ci cz¹steczki AS, pomiêdzy
525 a 617 aminokwasem [58].

Dotychczas u enterokoków wykryto i scharakteryzo-
wano oko³o 20 plazmidów tzw. �feromono-zale¿nych�,

Rys. 1. Schemat ideowy lokalizacji czynników wirulencji w komórce E. faecalis oraz ich rola w patogenezie zaka¿eñ

AS � substancja agreguj¹ca, EBS � ligand, Ace � bia³ko wi¹¿¹ce kolagen, ECM � macierz zewn¹trzkomórkowa, EfaA � endocarditis antigen,
Esp � bia³ko powierzchniowe, Cyl � cytolizyna, GeIE � ¿elatynaza, Hyl � hialuronidaza, O2

� � zewn¹trzkomórkowe nadtlenki
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które s¹ szeroko rozpowszechnione w�ród klinicznych
szczepów, co sugeruje, ¿e na plazmidach tych znajduj¹
siê geny odpowiedzialne zarówno za oporno�æ tych
drobnoustrojów na antybiotyki, jak i za wytwarzanie
bia³ka AS [93, 95]. Ostatnio, u E. faecalis geny odpo-
wiedzialne za wytwarzanie AS zosta³y zidentyfikowa-
ne tak¿e na wyspach patogenno�ci [95].

Stwierdzono równie¿, ¿e z wyj¹tkiem genu asa373
[59], geny odpowiedzialne za wytwarzanie bia³ek sub-
stancji agreguj¹cej s¹ silnie stabilizowane przez dobór
naturalny (wysoko konserwowane) i wykazuj¹ oko³o
90% homologii [95]. Do najlepiej przebadanych i po-
znanych plazmidów zawieraj¹cych geny odpowiedzial-
ne za wytwarzanie bia³ek AS nale¿¹: pAD1 [19, 60, 91]
� bia³ko Asa1, pPD1 [20] � bia³ko Asp 1 oraz pCF10
[31, 41] � bia³ko Asc10. Wszystkie wytworzone bia³ka
AS zawieraj¹ w N-koñcowej czê�ci cz¹steczki motywy
RGD (Arg-Gly-Asp) po�rednicz¹ce w wi¹zaniu bakte-
rii do powierzchni komórek eukariotycznych, poprzez
znajduj¹ce siê tam receptory z rodziny integryn [77, 95].

Oprócz udzia³u w agregacji komórek enteroko-
kowych, dla bia³ka AS opisano tak¿e inne funkcje/
mechanizmy, które mog¹ zasadniczo wp³ywaæ na cho-
robotwórczo�æ enterokoków. Zaobserwowano, ¿e sub-

stancja agreguj¹ca wp³ywa na przyleganie enteroko-
ków do nab³onka przewodu pokarmowego [77], ko-
mórek nab³onkowych nerek [45], do granulocytów
obojêtnoch³onnych [92] oraz makrofagów [87]. Obec-
no�æ AS umo¿liwia enterokokom przyleganie do bia-
³ek macierzy zewn¹trzkomórkowej [75], zwiêksza
hydrofobowo�æ powierzchni komórki enterokokowej
[93] oraz obni¿a zdolno�æ granulocytów obojêtno-
ch³onnych do zabijania tych drobnoustrojów [87]. Za-
uwa¿ono równie¿, ¿e ekspresja AS mo¿e byæ induko-
wana in vivo przez czynnik eukariotyczny znajduj¹cy
siê w surowicy [78].

Macierz zewn¹trzkomórkowa (ECM) tkanek wszyst-
kich ssaków zawiera wiele zwi¹zków, które mog¹ byæ
wykorzystywane przez drobnoustrój do kolonizacji
oraz zapocz¹tkowania infekcji. Zdaniem niektórych
autorów zdolno�æ przylegania enterokoków do bia³ek
ECM mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w patogenezie za-
palenia wsierdzia [75], co zosta³o wykazane w bada-
niach przeprowadzonych na królikach [7, 32, 78].

Wystêpowanie substancji agreguj¹cej u szczepów
izolowanych z materia³u klinicznego by³o obserwo-
wane znacznie czê�ciej w�ród szczepów E. faecalis ni¿
u E. faecium [11, 13, 14]. Wed³ug C o q u e  i wsp. [9]

T a b e l a  I
Potencjalne czynniki wirulencji opisane u enterokoków
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Substancja agreguj¹ca E. faecalis ● przyleganie enterokoków in vitro do ró¿nych komórek eukariotycznych [32, 45, 75,
 � AS E. faecium (motywy RGD) 77, 87, 92]

● adhezja do bia³ek macierzy zewn¹trzkomórkowej
● agregacja komórek enterokokowych
● obni¿anie zdolno�ci granulocytów obojêtnoch³onnych do zabijania

enterokoków

Bia³ko wi¹¿¹ce kolagen E. faecalis ● wi¹zanie enterokoków z bia³kami macierzy zewn¹trzkomórkowej [62, 72]
 � Ace, Acm E. faecium

Endocarditis antigen E. faecalis ● przyleganie enterokoków do komórek o bardzo niskim stê¿eniu Mn 2+ [49, 50]
� EfaA E. faecium

Bia³ko powierzchniowe E. faecalis ● kolonizacja dróg moczowych [10, 47,
� Esp E. faecium ● tworzenie biofilmu 90]

Antygen � SagA E. faecium ● wi¹zanie enterokoków z bia³kami macierzy zewn¹trzkomórkowej [89]
● wymagany do wzrostu

Cytolizyna � Cyl E. faecalis ● bójcza w stosunku do licznych bakterii Gram-dodatnich (bakteriocyna) [37, 55]
● toksyczna dla niektórych komórek eukariotycznych

¯elatynaza � GelE E. faecalis ● hydroliza kolagenu, hemoglobiny, kazeiny, ¿elatyny, fibrynogenu, [9, 51]
insuliny

Proteaza serynowa E. faecalis ● w³a�ciwo�ci proteolityczne [42]
� SprE

Hialuronidaza � Hyl E. faecium ● degradacja tkanki ³¹cznej [71]
E. faecalis?

Zewn¹trzkomórkowe E. faecalis ● uszkodzenie nab³onka przewodu pokarmowego � wyj�cie enterokoków [28]
nadtlenki E. faecium poza �wiat³o przewodu pokarmowego

● prze¿ycie enterokoków we wnêtrzu komórek fagocytarnych
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wysoki odsetek hospitalizowanych osób skolonizowa-
nych szczepami enterokoków wytwarzaj¹cymi bia³ko
AS, mo¿e byæ zwi¹zany z wystêpowaniem na tym sa-
mym plazmidzie genu koduj¹cego to bia³ko z genami
oporno�ci na antybiotyki.

3.2. Bia³ko wi¹¿¹ce kolagen � Ace

Ace (accessory colonization factor) jest to adhe-
zyjne bia³ko powierzchniowe o masie cz¹steczkowej
ok. 74 kDa, za wytwarzanie którego odpowiedzialny
jest gen ace wystêpuj¹cy u E. faecalis [72]. Bia³ko Ace
jest powszechnie obecne u szczepów E. faecalis wy-
izolowanych zarówno od osób zdrowych, jak i cho-
rych, co wed³ug D u h  i wsp. [12] stanowiæ mo¿e
przydatn¹ cechê do identyfikacji tego gatunku. Pe³ni ono
pomocnicz¹ funkcjê w procesie kolonizacji tkanek
gospodarza. Bia³ko Ace wykazuje du¿e strukturalne
i funkcjonalne podobieñstwo do wystêpuj¹cego u Sta-
phylococcus aureus bia³ka Cna wi¹¿¹cego kolagen
[62, 72], którego rola jako czynnika wirulencji zosta³a
potwierdzona w septycznym zapaleniu stawów wywo-
³anym u myszy [65].

W budowie bia³ka Ace mo¿na wyró¿niæ sekwencjê
sygnaln¹ prawdopodobnie sk³adaj¹c¹ siê z 31 amino-
kwasów N-terminalnego koñca, 335-aminokwasow¹
domenê A, domenê B utworzon¹ przez 4,5 krotne po-
wtórzenie 47-rodnikowych jednostek (wykazuj¹cych
ponad 90% homologii) i koñcowy region C zbudowa-
ny przypuszczalnie z bogatej w prolinê domeny zako-
twiczonej w �cianie komórkowej poprzez tzw. motyw
LPXTG (leucyna, prolina, X � dowolny aminokwas,
treonina i glicyna) [72].

Bia³ko Ace, nale¿¹ce do rodziny powierzchniowych
komponentów tzw. MSCRAMM (microbial surface
component recognizing adhesive matrix molecules),
rozpoznaje i wi¹¿e siê podobnie, jak bia³ko AS, z bia³-
kami macierzy zewn¹trzkomórkowej (ECM) [62, 72].
R i c h  i wsp. [72] przypisywali bia³ku Ace zdolno�æ
wi¹zania kolagenu typu I. Autorzy ci sugerowali, ¿e
najwiêksz¹ rolê w wi¹zaniu kolagenu odgrywa dome-
na A. Nallapareddy i wsp. [61] wykazali, ¿e szczep
E. faecalis OG1RF z uszkodzonym genem ace, inkubo-
wany w temperaturze 46°C, charakteryzuje siê ni¿szym
stopniem wi¹zania kolagenu typu I i IV oraz lamininy,
w porównaniu ze szczepem dzikim. Wykrycie swo-
istych przeciwcia³ klasy G dla bia³ka Ace w surowicy
uzyskanej od pacjentów z infekcj¹ o etiologii entero-
kokowej, zw³aszcza z zapaleniem wsierdzia, sugeruje,
¿e bia³ko Ace ulega ekspresji in vivo [62]. Jak dot¹d
nie uda³o siê zidentyfikowaæ w surowicy osób chorych
czynników, które mog³yby wp³ywaæ na tê ekspresjê.

W 2003 roku wykryto u E. faecium gen acm ho-
mologiczny do genu ace wystêpuj¹cego u E. faecalis.
Stwierdzono, ¿e jest on odpowiedzialny za wytwarza-

nie bia³ka Acm wi¹¿¹cego kolagen typu I. Bia³ko Acm
podobne jest do Ace wystêpuj¹cego u E. faecalis i bia³-
ka Cna wystêpuj¹cego u S. aureus. Poniewa¿ bia³ko
Acm wykazuje podobieñstwo do bia³ka Ace tylko
w obrêbie domeny A, niektórzy autorzy sugeruj¹, ¿e jest
ono bardziej zbli¿one do bia³ka Cna ze wzglêdu na
jego podobieñstwo w obrêbie domeny A jak i B [63].

3.3. Bia³ko EfaA

Bia³ko EfaA (Endocarditis antigen), o masie cz¹st.
37 kDa, jest kolejn¹ adhezyn¹ wystêpuj¹c¹ w surowicy
krwi osób z zapaleniem wsierdzia [1], wytwarzan¹ przez
drobnoustroje z gatunku E. faecalis. Bia³ko to mo¿e
wystêpowaæ równie¿ u przedstawicieli gatunku E. fae-
cium. U szczepów E. faecalis za wytwarzanie tego anty-
genu odpowiedzialny jest gen efaAfs, za� u E. faecium
gen efaAfm [85]. Gen efaA wchodzi w sk³ad operonu
efaCBA, prawdopodobnie koduj¹cego rodzaj transpor-
tera ABC (permeazê) regulowanego przez jony man-
ganu. Przypuszcza siê, ¿e operon ten mo¿e odgrywaæ
zasadnicz¹ rolê w infekcjach tkanek, w których stê¿e-
nie jonów Mn2+ jest bardzo niskie, rzêdu 20 nM [49].

L o w e  i wsp. [50] wykazali, ¿e bia³ko EfaA, wy-
kazuje oko³o 60% homologii z nastêpuj¹cymi bia³kami
adhezyjnymi paciorkowców: bia³kiem FimA wytwa-
rzanym przez Streptococcus parasanguis, SsaB wy-
twarzanym przez S. sanguis, ScaA wytwarzanym przez
S. gordonii oraz bia³kiem PsaA wytwarzanym przez
S. pneumoniae. Wiadomym jest, ¿e adhezyny FimA
i SsaB u³atwiaj¹ przyleganie paciorkowców do nab³on-
ka jamy ustnej. Wiadomo równie¿, ¿e przeciwcia³a
dla bia³ka EfaA wykrywane s¹ w surowicy pacjentów
z zapaleniem wsierdzia wywo³anym przez E. faecalis
[1, 50]. Na tej podstawie L o w e  i wsp. [50] doszli do
wniosku, ¿e w zapaleniu wsierdzia bia³ko EfaA mo¿e
funkcjonowaæ jako adhezyna. To za� sugeruje, ¿e bia³-
ko EfaA wystêpuje na powierzchni komórki i mo¿e
wp³ywaæ na przyleganie enterokoków do komórek ser-
cowych [25]. Z pracy S i n g h  i wsp. [85] wynika, ¿e
bia³ko EfaA jest czynnikiem wirulencji w zapaleniu
otrzewnej wywo³anym przez enterokoki u myszy.

3.4. Bia³ko powierzchniowe � Esp

Bia³ko Esp (enterococcal surface protein), o masie
cz¹st. 202 kDa, po raz pierwszy zidentyfikowano
w opornym na wysokie stê¿enie gentamicyny szczepie
E. faecalis, wyizolowanym od pacjenta z bakteriemi¹
[83]. Metod¹ immunoenzymatyczn¹ potwierdzono, ¿e
bia³ko Esp jest zlokalizowane na powierzchni komórki
enterokoków [82, 83]. Bia³ko to wykazuje struktural-
ne podobieñstwo do takich czynników wirulencji, jak
adhezyny C alfa i Rib Streptococcus agalactiae, R28
S. pyogenes, a tak¿e ze zwi¹zanym z wytwarzaniem
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biofilmu bia³kiem Bap, wystêpuj¹cym u Staphylococ-
cus aureus [47, 83, 90].

Przypuszcza siê, ¿e bia³ko Esp u³atwia kolonizacjê
dróg moczowych poprzez udzia³ w przytwierdzaniu
enterokoków do powierzchni nab³onkowych i tworze-
niu biofilmu [10, 47, 90]. Badania przeprowadzone
przez T o l e d o - A r a n a  i wsp. [90] wskazywa³y, ¿e
a¿ 93,5% szczepów E. faecalis posiadaj¹cych gen esp
by³o zdolnych do wytwarzania biofilmu na powierzch-
ni polistyrenowej. Wyniki badañ przeprowadzonych
w 2004 roku wskazuj¹, ¿e na zdolno�æ wytwarzania
przez enterokoki biofilmu wp³ywaj¹ tak¿e inne czyn-
niki, miêdzy innymi wydzielana przez te drobnoustro-
je ¿elatynaza [46, 56]. M o h a m e d  i wsp. [56] cha-
rakteryzuj¹c pod wzglêdem pochodzenia 163 szczepy
E. faecalis zauwa¿yli, ¿e enterokoki izolowane z krwi
chorych z zapalenia wsierdzia znacz¹co czê�ciej wy-
twarza³y biofilm w porównaniu z izolatami z próbek
innego materia³u klinicznego.

N-terminalna domena Esp nie wykazuje znacz¹ce-
go podobieñstwa z bia³kami innych mikroorganizmów,
w przeciwieñstwie do centralnego rdzenia sk³adaj¹ce-
go siê z wielokrotnych powtórzeñ o prawie identycz-
nej sekwencji aminokwasów i strukturalnym podo-
bieñstwie z bia³kami S. agalactiae. Natomiast domena
C-terminalna sk³ada siê z regionu hydrofobowego
i zawiera motyw LPXTGX, który jest obecny w wiêk-
szo�ci bia³ek powierzchniowych zwi¹zanych ze �cian¹
bakterii Gram-dodatnich [90].

U E. faecalis gen esp zlokalizowany jest na du¿ym
(150-kb) elemencie genetycznym, posiadaj¹cym wszyst-
kie cechy wyspy patogenno�ci, której obecno�æ cha-
rakterystyczna jest dla wieloopornych szczepów, w tym
szczepów VRE (vancomycin resistance enterococci)
odpowiedzialnych za zaka¿enia szpitalne. Gen esp wy-
kryto te¿ w szczepie E. faecium wyizolowanym od ho-
spitalizowanego pacjenta i stwierdzono, ¿e sekwencja
nukleotydowa tego genu wykazuje 89% podobieñstwa
z genem esp E. faecalis [10, 47].

Istotne znaczenie bia³ka Esp w patogenezie zaka-
¿eñ enterokokowych potwierdza fakt, ¿e enterokoki
wyhodowane z materialu klinicznego, od pacjentów
z bakteriemi¹, zapaleniem wsierdzia i zaka¿eniem uk³a-
du moczowego, czê�ciej charakteryzowa³y siê ekspre-
sj¹ tego bia³ka w porównaniu z enterokokami izolo-
wanymi z próbek ka³u od ludzi zdrowych [2, 82, 83].

3.5. Antygen SagA

T e n g  i wsp. [89] stwierdzili, ¿e szczepy E. fae-
cium, a zw³aszcza izolowane od pacjentów z zapaleniem
wsierdzia, s¹ zdolne do wytwarzania antygenu SagA
� bia³ka o masie cz¹st. 53 kDa. Jak sugeruj¹ ci auto-
rzy, proteina ta wykazuje zdolno�æ wi¹zania siê z bia³-
kami zewn¹trzkomórkowej macierzy takimi, jak: fibry-

nogen, kolagen typu I i IV, fibronektyna oraz lamini-
na. Cecha ta mo¿e mieæ wp³yw na kolonizacjê przez
E. faecium tkanek gospodarza. Wydaje siê równie¿,
i¿ SagA jest dla E. faecium bia³kiem niezbêdnym do
¿ycia. Proteina ta kodowana jest przez chromosomal-
ny gen sagA, zlokalizowany w zgrupowaniu genów
odgrywaj¹cych zasadnicz¹ rolê w metabolizmie �cia-
ny komórkowej. Poniewa¿ bia³ko SagA E. faecium jest
w oko³o 50% homologiczne do bia³ka SagA Strepto-
coccus mutans oraz bia³ek P60 i P45 Listeria mono-
cytogenes, bia³ek zwi¹zanych z metabolizmem �ciany
komórkowej, T e n g  i wsp. [89] sugeruj¹, ¿e bia³ko
SagA u E. faecium mo¿e tak¿e odgrywaæ zasadnicz¹
rolê podczas wzrostu tych drobnoustrojów.

Bia³ko SagA posiada trzy domeny: spiralnie zwiniê-
t¹ 27 kDa domenê N-terminaln¹, oko³o 15 kDa domenê
centraln¹ oraz 13 kDa domenê C-terminaln¹. Przypusz-
cza siê, ¿e C-terminalna domena bia³ka SagA mo¿e byæ
odpowiedzialna za tworzenie oligomerów [89]. Jednak
wyja�nienie strukturalnego i funkcjonalnego znaczenia
poszczególnych domen oraz fizjologicznej i patologicz-
nej roli bia³ka SagA wymaga dalszych badañ.

4. Czynniki wirulencji oddzia³ywuj¹ce na tkanki

Po zakoñczeniu procesu kolonizacji przez choro-
botwórcze szczepy enterokokowe, w drugim etapie za-
ka¿enia najwa¿niejsz¹ funkcjê pe³ni¹ wydzielane
przez enterokoki substancje, które poprzez toksyczne
lub destrukcyjne dzia³anie wp³ywaj¹ na komórki go-
spodarza. Czynniki wirulencji uszkadzaj¹ce tkanki
przedstawiono w tabeli I i na Rys. 1.

4.1. Cytolizyna � Cyl

Stwierdzono, ¿e niektóre szczepy E. faecalis, a w
szczególno�ci izolowane od chorych z ostrym przebie-
giem zaka¿enia, maj¹ zdolno�æ do wytwarzania hemo-
litycznej egzotoksyny zwanej cytolizyn¹ [79]. Cyto-
lizyna jest bakteriocyn¹ wykazuj¹c¹ w³a�ciwo�ci bój-
cze w stosunku do drobnoustrojów Gram-dodatnich,
a tak¿e toksyczne dzia³anie na komórki eukariotyczne
� erytrocyty, wieloj¹drzaste leukocyty obojêtnoch³onne
i makrofagi [37, 55]. Za wytwarzanie cytolizyny odpo-
wiedzialny jest operon sk³adaj¹cy siê z o�miu genów
� cylR1, cylR2, cylLL, cylLS, cylM, cylB, cylA i cylI
zlokalizowany w du¿ych silnie konserwowanych za-
le¿nych od feromonów plazmidach (np. pAD1) lub
w chromosomie wewn¹trz wyspy patogenno�ci [79, 81].
Wewn¹trzkomórkowe wytwarzanie dwóch nieaktyw-
nych, enzymatycznych prekursorów cytolizyny: 68-ami-
nokwasowego CylL1 i 63-aminokwasowego CylLs ste-
rowane jest przez geny cylLL i cylLS, natomiast ich
modyfikacja i transport na zewn¹trz komórki zwi¹zane
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s¹ z obecno�ci¹ genów cylM i cylB. W wyniku kolej-
nej modyfikacji obie podjednostki przekszta³cane s¹
przez bia³ko A (wytwarzane pod kontrol¹ genu cylA)
w formy dojrza³e, które ³¹cz¹c siê tworz¹ aktywny
enzym � w³a�ciw¹ cytolizynê. Jednocze�nie zachodzi
ekspresja genu cylI odpowiedzialnego za produkcjê
powierzchniowego bia³ka ochronnego (Cyl I), które
zwi¹zane jest z b³on¹ komórkow¹, i zapobiega oddzia-
³ywaniu cytolizyny na komórkê enterokoka [8, 81].
Ekspresja genów koduj¹cych podjednostki cytolizyny,
jak i genów odpowiedzialnych za modyfikacje i trans-
port tej toksyny na zewn¹trz komórki, znajduje siê pod
kontrol¹ genów � cylR1 i cylR2 [27]. Ten wieloeta-
powy system kontroli procesu aktywacji cytolizyny
po³¹czony z konieczno�ci¹ wystêpowania swoistego
powierzchniowego bia³ka ochronnego (Cyl I) wska-
zuje, ¿e aktywna cytolizyna jest enzymem wysoce tok-
sycznym zarówno dla komórek prokariotycznych, jak
i eurokariotycznych.

Operon cytolizyny u E. faecalis, znajduj¹cy siê
wewn¹trz wyspy patogenno�ci, jest zwi¹zany z in-
nymi wystêpuj¹cymi tam determinantami wirulencjii
� substancj¹ agreguj¹c¹ i bia³kiem powierzchniowym
� Esp [81].

Zaobserwowano, ¿e cytolizyna najczê�ciej w przy-
padku 23�70% izolatów, wydzielana jest przez ente-
rokoki pochodz¹ce z materia³u klinicznego pobranego
od chorych. Natomiast w�ród szczepów izolowanych
z próbek ka³u osób zdrowych, wydzielanie tego czyn-
nika zosta³o stwierdzone u co najwy¿ej 25% izolatów
[9, 11, 79]. Wp³yw cytolizyny na zjadliwo�æ entero-
koków potwierdzono na licznych modelach zwierzê-
cych [7, 21, 86]. Dowiedziono tak¿e, ¿e hemolityczne
szczepy E. faecalis, wyizolowane od pacjentów z bak-
teriemi¹ i wykazuj¹ce oporno�æ na aminoglikozydy
cechowa³a zwiêkszona zjadliwo�æ w porównaniu ze
szczepami wra¿liwymi i nie posiadaj¹cymi w³a�ciwo�-
ci hemolitycznych [33].

4.2. ¯elatynaza � GelE, proteaza serynowa
 � SprE i locus fsr

Wydzielana przez E. faecalis ¿elatynaza, jest ze-
wn¹trzkomórkow¹, zawieraj¹c¹ cynk, metaloendopep-
tydaz¹ (proteinaz¹), o masie cz¹st. oko³o 30 kDa,
kodowan¹ przez chromosomalny gen gelE [51]. Stwier-
dzono, ¿e w zaka¿eniach enterokokowych, ta zale¿na
od cynku proteinaza mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w po-
wstawaniu zmian patologicznych, które wynikaj¹ ze
zdolno�ci enzymu do hydrolizy kolagenu i hemoglo-
biny. Enzym ten mo¿e hydrolizowaæ tak¿e kazeinê, ¿e-
latynê i inne bioaktywne peptydy oraz �cinaæ mleko
[9, 51]. Badania przeprowadzone przez C o q u e  i wsp.
[9] sugerowa³y, i¿ czynnik ten wytwarzany jest znacz-
nie czê�ciej przez szczepy E. faecalis izolowane z ma-

teria³u klinicznego od osób chorych (oko³o 60%), ni¿
przez szczepy wyosobnione z próbek ka³u osób zdro-
wych (27%). Natomiast R o b e r t s  i wsp. [74] stwier-
dzili, ¿e odsetek wytwarzaj¹cych ¿elatynazê izolatów
E. faecalis pochodz¹cych z próbek ka³u od osób zdro-
wych wynosi³ oko³o 67%. Rozbie¿no�ci te autorzy
t³umacz¹ niedoszacowaniem wynikaj¹cym z b³êdnej
identyfikacji enterokoków do gatunku E. faecalis.

Wydzielana przez E. faecalis ¿elatynaza wykazuje
wysok¹ homologiê z termolizyn¹ Bacillus subtilis oraz
elastaz¹ Pseudomonas aeruginosa, bêd¹c¹ uznanym
czynnikiem zjadliwo�ci tego drobnoustroju [9, 94].
¯elatynaza wytwarzana jest jako zymogen w wyniku
ekspresji genu gelE. W procesie aktywacji ¿elatynazy
odcinany jest N-koñcowy fragment polipeptydu o d³u-
go�ci 192 aminokwasów [51]. Gen gelE, jak siê wy-
daje, jest transkrybowany wspólnie z le¿¹cym bezpo-
�rednio poni¿ej genem � sprE, odpowiedzialnym za
wytwarzanie proteinazy serynowej � SprE [67, 68].
Najnowsze badania K a w a l e c  i wsp. [42] wska-
zuj¹, ¿e homologiczna do wystêpuj¹cej u S. aureus
proteazy V8, wydzielana w formie zymogenu przez
E. faecalis proteinaza serynowa o masie cz¹st. 26 kDa,
mo¿e funkcjonowaæ jako potencjalny czynnik wiru-
lencji tego drobnoustroju. Autorzy ci sugeruj¹, ¿e ak-
tywacja tej endopeptydazy jest zale¿na od obecno�ci
¿elatynazy. W opisanych modelach badawczych � wy-
wo³ania zapalenia otrzewnej u myszy oraz zabicia
nicienia Caenorhabditis elegans, obie proteazy GelE
i SprE okaza³y siê istotnym czynnikiem wirulencji
E. faecalis [68, 84, 86].

Stwierdzono, ¿e podobnie do wystêpuj¹cego u S. au-
reus systemu regulacji ekspresji wybranych czynników
wirulencji: alfa-, beta-, delta-hemolizyny, toksyny szo-
ku toksycznego TSST-1 i stafylokinazy [70], trans-
krypcja operonu gelE-sprE u E. faecalis jest regulo-
wana przez system �quorum-sensing� kodowany przez
locus fsr [67, 68]. System ten sk³ada siê z trzech ge-
nów � fsrA, fsrB i fsrC bêd¹cych homologami trzech
genów locus agr S. aureus [66, 67, 68, 84]. Dlatego
te¿ na zasadzie analogii do locus agr mo¿na s¹dziæ, ¿e
locus fsr mo¿e byæ regulatorem zjadliwo�ci enteroko-
ków. Tezê tê potwierdzaj¹ badania wykonane na mo-
delach zwierzêcych [68, 84]. Jednak epidemiologicz-
ne badania przeprowadzone przez R o b e r t s  i wsp.
[74] wskazuj¹, ¿e w zaka¿eniach u ludzi geny fsr i ¿e-
latynaza nie s¹ nieodzowne do wywo³ania infekcji
przez E. faecalis.

4.3. Hialuronidaza � Hyl

Mimo ¿e, rola hialuronidazy w patogenezie za-
ka¿eñ enterokokowych nie zosta³a dotychczas w pe³-
ni udokumentowana, to przez analogiê do roli tego
enzymu w zaka¿eniach powodowanych przez inne
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drobnoustroje, mo¿na przypuszczaæ, ¿e i w przypadku
enterokoków, enzym ten poprzez hydrolizê kwasu hia-
luronowego, przyczynia siê do rozprzestrzeniania siê
tych drobnoustrojów w obrêbie tkanki ³¹cznej i chrzêst-
nej. Hialuronidaza zosta³a uznana jako czynnik wiru-
lencji Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae i Sta-
phylococcus aureus [36]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e enzym
ten jest równie¿ wytwarzany przez organizmy euka-
riotyczne, takie jak paso¿yty jelitowe i stawonogi [38].

J e t t  i wsp. [38] oraz K a w a l e c  i Z a r ê b a
[43] sugeruj¹, ¿e szczepy E. faecalis wytwarzaj¹ hia-
luronidazê. Jednak obecno�æ chromosomalnego genu
hyl zwi¹zanego z wytwarzaniem hialuronidazy stwier-
dzono tylko u E. faecium [71]. R i c e  i wsp. [71] za-
uwa¿yli, ¿e istotny z punktu widzenia epidemiologii
enterokokowych zaka¿eñ szpitalnych mo¿e byæ fakt
wystêpowania genu hylEfm u zdecydowanej wiêkszo�ci
opornych na wankomycynê szczepów E. faecium izo-
lowanych z materia³u klinicznego od pacjentów hospi-
talizowanych. Autorzy ci sugeruj¹ równie¿, ¿e wzrost
udzia³u E. faecium w zaka¿eniach szpitalnych w USA
siêgaj¹cy 30�40%, mo¿e �wiadczyæ o tym, ¿e drobno-
ustroje te s¹ prawdopodobnie bardziej zjadliwe ni¿
siê obecnie uwa¿a.

4.4. Zewn¹trzkomórkowe nadtlenki (-O2
�)

Pomimo tego, i¿ rola zewn¹trzkomórkowych nad-
tlenków (extracellular superoxide) w patogenezie
zaka¿eñ enterokokowych jak dot¹d nie jest w pe³ni
okre�lona, to zdaniem niektórych autorów s¹ one
istotnym czynnikiem wytwarzanym w przebiegu bak-
teriemii. H u y c k e  i wsp. [35] stwierdzili, ¿e entero-
koki zwi¹zane z bakteriemi¹ produkowa³y o 60% wiê-
cej O2

� w porównaniu ze szczepami izolowanymi
z próbek ka³u od ludzi zdrowych. Nadtlenki te czê�ciej
generowane by³y przez szczepy E. faecalis (87 z 91)
ni¿ przez szczepy E. faecium (5 z 13). Sugeruje siê, ¿e
szczepy zdolne do wytwarzania O2

�, prawdopodobnie
s¹ fizjologicznie lepiej przystosowane do korzystania
z organicznych zwi¹zków zawartych w przewodzie
pokarmowym w porównaniu ze szczepami nie wytwa-
rzaj¹cymi nadtlenków. Posiadanie tej cechy mo¿e przy-
czyniaæ siê do wzmo¿onego wzrostu tych drobnoustro-
jów oraz umo¿liwiaæ im kontrolê zajmowanej niszy
(nab³onek jelita). Wolne rodniki tlenowe wp³ywaj¹
tak¿e na uszkodzenie nab³onka przewodu pokarmo-
wego i prawdopodobnie na mo¿liwo�æ przedostania
siê enterokoków, bêd¹cych we wnêtrzu komórki fago-
cytarnej poza przewód pokarmowy. Wytwarzanie nad-
tlenków mo¿e równie¿ mieæ wp³yw na zdolno�æ prze-
¿ycia we wnêtrzu fagosomu [28]. Przypuszcza siê
tak¿e, i¿ wytwarzane przez enterokoki nadtlenki mog¹
byæ przyczyn¹ powstawania polipów i nowotworów
jelita grubego [34].

5. Oporno�æ na antybiotyki

Wiêkszo�æ zaka¿eñ enterokokowych wywo³anych
jest przez E. faecalis (80�90%), który mimo posiada-
nia wiêkszej liczby czynników wirulencji pozostaje
znacznie bardziej wra¿liwy na antybiotyki w porówna-
niu z E. faecium. Ten drugi gatunek o istotnym znacze-
niu klinicznym, znaczenie rzadziej izolowany (5�15%)
z próbek materia³u klinicznego, jest praktycznie pozba-
wiony zjadliwo�ci i czêsto oporny na liczne antybiotyki
stosowane w leczeniu zaka¿eñ enterokokowych.

Drobnoustroje z rodzaju Enterococcus wykazuj¹
naturaln¹ oporno�æ na wiele antybiotyków powszech-
nie stosowanych w terapii takich, jak: cefalosporyny
wszystkich generacji, pó³syntetyczne penicyliny izo-
ksazolilowe, kotrimoksazol oraz w niskich stê¿eniach
aminoglikozydy, linkozamidy i chinolony. Jednak naj-
wiêksz¹ uwagê klinicystów i mikrobiologów skupia
zdolno�æ enterokoków do nabywania oporno�ci na
antybiotyki i chemioterapeutyki. Mo¿e to byæ skutkiem
mutacji w genach chromosomalnych (pbp5 � amino-
penicyliny [44], gyrA, parC � fluorochinolony [40])
lub transferu ruchomych elementów genetycznych,
na których zlokalizowane s¹ geny odpowiedzialne za
oporno�æ na glikopeptydy (vanA, vanB) [5], wysokie
stê¿enia aminoglikozydów [53], tetracykliny, chloram-
fenikol i erytromycynê. Z klinicznego punktu widze-
nia najistotniejsza jest prawdopodobnie, nabyta przez
tê grupê drobnoustrojów oporno�æ na glikopeptydy
oraz wysokie stê¿enia aminoglikozydów [98].

Oporno�æ enterokoków na antybiotyki postrzegana
jest jako swoisty czynnik adaptacyjny sprzyjaj¹cy wiru-
lencji, który stwarza trudno�ci terapeutyczne i w po³¹-
czeniu z innymi czynnikami przyczynia siê do namno¿e-
nia i zasiedlenia przez te drobnoustroje nowej niszy [98].

6. Chorobotwórczo�æ enterokoków

Zaka¿enia drobnoustrojami z rodzaju Enterococcus
dotycz¹ w wiêkszo�ci przypadków osób z niedobora-
mi immunologicznymi powsta³ymi w wyniku istnienia
choroby podstawowej � takiej, jak niewydolno�æ ne-
rek, neutropenia oraz osób po transplantacjach zw³asz-
cza w¹troby i szpiku. Na zaka¿enia enterokokowe
najbardziej nara¿eni s¹ pacjenci ze skrajnych grup
wiekowych, leczeni immunosupresyjnie, po inwazyj-
nych zabiegach leczniczych, z za³o¿onymi cewnikami
oraz chorzy d³ugo hospitalizowani, a tak¿e po d³ugo-
trwa³ej antybiotykoterapii [15, 24, 29, 57].

6.1. Infekcje uk³adu moczowego

Infekcje uk³adu moczowego nale¿¹ do najczê�ciej
wystêpuj¹cych w�ród wszystkich zaka¿eñ wywo³ywa-
nych przez te bakterie. Enterokoki zajmuj¹ trzecie
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miejsce w�ród patogenów izolowanych z zaka¿eñ dróg
moczowych u pacjentów przebywaj¹cych na oddzia-
³ach intensywnej opieki medycznej [73]. Zaka¿enia te
dotycz¹ chorych ze zmianami w budowie anatomicz-
nej i w funkcjonowaniu uk³adu moczowego oraz pa-
cjentów cewnikowanych przez d³ugi okres. Narz¹dami
najczê�ciej infekowanymi przez enterokoki s¹: pê-
cherz moczowy, gruczo³ krokowy oraz nerki [18, 82].
Do zaka¿enia dochodzi drog¹ wstêpuj¹c¹ przez cewkê
moczow¹ i moczowód [38]. Infekcje uk³adu moczo-
wego mog¹ byæ �ród³em uogólnionego zaka¿enia lub
zapalenia wsierdzia.

Szczepy E. faecalis izolowane od ludzi z zaka¿e-
niami dróg moczowych przylegaj¹ in vitro do linii ko-
mórkowych pochodz¹cych z komórek nab³onka dróg
moczowych podczas, gdy szczepy izolowane od pa-
cjentów z zapaleniem wsierdzia wykazuj¹ zwiêkszone
przyleganie do komórek sercowych (Girardi heart
cells) [25, 50]. Na podstawie badañ przeprowadzo-
nych in vitro Kreft i wsp. [45] zasugerowali potencjal-
n¹ rolê bia³ka AS w adhezji enterokoków do komórek
nab³onka nerek. Jednak J o h n s o n  i wsp. [39], na
mysim modelu zaka¿enia dróg moczowych, wykazali,
¿e czynnik ten nie odgrywa znacz¹cej roli w koloniza-
cji nab³onka kanalików nerkowych. Obecnie uwa¿a siê
¿e najwiêksz¹ rolê w kolonizacji i w prze¿yciu entero-
koków w drogach moczowych, odgrywa powierzch-
niowe bia³ko Esp [82].

6.2. Bakteriemia

W Europie enterokoki wymieniane s¹ na czwartym
miejscu w�ród najwa¿niejszych etiologicznych czyn-
ników zaka¿eñ zwi¹zanych z bakteriemi¹, stanowi¹c
oko³o 7% przypadków. Natomiast w USA, w latach
1989�1999, drobnoustroje te na oddzia³ach intensyw-
nej opieki medycznej by³y trzecim najczê�ciej izolo-
wanym etiologicznym czynnikiem posocznic, stano-
wi¹c 10% wszystkich wyhodowañ [76].

W wielu przypadkach �ród³o bakteriemii jest ziden-
tyfikowane, mog¹ to byæ cewniki wewn¹trznaczynio-
we i w drogach moczowych, infekcja w obrêbie dróg
moczowych, ropnie, czy zabiegi chirurgiczne w jamie
brzusznej [22, 28, 38]. Jednak du¿y odsetek stanowi¹
bakteriemie niewyja�nionego pochodzenia, które jak
siê przypuszcza wywodz¹ siê z przewodu pokarmo-
wego [38, 97]. Zdaniem niektórych autorów, tak¿e
antybiotyki, zw³aszcza te o ma³ej aktywno�ci w od-
niesieniu do enterokoków (np. cefalosporyny), poda-
wane drog¹ parenteraln¹ maj¹ wp³yw na rozwój bak-
teriemii [33], która mo¿e poprzedzaæ bakteryjne
zapalenie wsierdzia [54].

Mo¿na wnioskowaæ, i¿ do najczê�ciej wywo³uj¹-
cych bakteriemie nale¿¹ szczepy enterokoków charak-
teryzuj¹ce siê wytwarzaniem czynników wirulencji ta-

kich, jak: cytolizyna, bia³ko powierzchniowe Esp oraz
zewn¹trzkomórkowe nadtlenki [33, 35, 78].

6.3. Zapalenie wsierdzia

Enterokoki s¹ na trzecim miejscu w�ród drobno-
ustrojów wywo³uj¹cych infekcyjne zapalenie wsier-
dzia, powoduj¹c 5�20% przypadków zaka¿eñ natural-
nych zastawek serca oraz 6�7% przypadków zaka¿eñ
sztucznych zastawek [52, 54]. Na podkre�lenie zas³u-
guje fakt, ¿e w odró¿nieniu od paciorkowców ziele-
ni¹cych, enterokoki kolonizuj¹ tak¿e zdrowe zastawki
serca prowadz¹c do ich uszkodzenia [98]. Uszko-
dzenie widoczne w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
jest okre�lane mianem tzw. wegetacji. Tworzone jest
ono na �ródb³onku serca przez warstwê sk³adaj¹c¹
siê z fibryny i p³ytek krwi, która szczelnie przykrywa
znajduj¹ce siê wewn¹trz i przytwierdzone do uszko-
dzonych zastawek enterokoki. Mo¿e to prowadziæ do
utrudnionego przenikania antybiotyków $-laktamo-
wych lub glikopeptydowych stosowanych w leczeniu
zapalenia wsierdzia, w skojarzeniu z antybiotykami
aminoglikozydowymi. Przypuszcza siê tak¿e, i¿ ist-
nienie wegetacji wyklucza lub os³abia odpowied�
gospodarza na tocz¹ce siê zaka¿enie, poprzez utrud-
niony dostêp fagocytów do os³oniêtych enteroko-
ków. Przebiegaj¹ca infekcja doprowadza do defor-
macji, destrukcji i dysfunkcji zastawek serca, powo-
duj¹c w konsekwencji zastoinow¹ niewydolno�æ serca
i �mieræ pacjenta [52].

Guzmàn [25] w przeprowadzonych przez siebie
badaniach in vitro stwierdzi³, ¿e u szczepów enteroko-
kowych, pochodz¹cych z zaka¿eñ dróg moczowych,
inkubowanych w surowicy, zdolno�æ adhezji do ko-
mórek sercowych (Girardi heart) wzros³a o�miokrotnie
i by³a porównywalna do adhezji izolatów uzyskanych
z zapalenia wsierdzia. Pó¿niejsze badania wykaza³y,
¿e w przyleganiu do komórek miê�nia sercowego za-
sadnicz¹ rolê odgrywaj¹ komponenty cukrowe (D-ga-
laktoza i L-fukoza) znajduj¹ce siê na powierzchni ko-
mórek enterokoków [26]. Stwierdzono, ¿e warunkiem
koniecznym do ekspresji adhezyn specyficznych dla
zapalenia wsierdzia jest obecno�æ drobnoustroju we
krwi [50], co wyja�nia czêste wystêpowanie zapalenia
wsierdzia w nastêpstwie bakteriemii [28, 50].

7. Podsumowanie

Enterokoki s¹ drobnoustrojami bardzo dobrze przy-
stosowanymi do prze¿ycia w niesprzyjaj¹cych warun-
kach �rodowiska, zarówno w miejscu infekcji, jak
i w �rodowisku szpitalnym. Szybkie nabywanie w tej
grupie drobnoustrojów oporno�ci na wiele antybiotyków
niew¹tpliwie przyczyni³o siê do dominacji enterokoków
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w�ród szpitalnych patogenów oraz stworzy³o wiele
problemów w leczeniu zaka¿eñ przez nie wywo³anych.
Terapeutyczne problemy sk³oni³y naukowców do zin-
tensyfikowania badañ nad obecnymi u tych drobno-
ustrojów czynnikami zjadliwo�ci i ich ewentualnej roli
w tocz¹cym siê zaka¿eniu. Czynniki te umo¿liwiaj¹
enterokokom przyleganie, kolonizacjê, uszkodzenie
tkanek oraz ochronê przed mechanizmami obronnymi
uk³adu immunologicznego gospodarza, a w rezultacie
prowadz¹ do rozwiniêcia zaka¿enia. Powszechna
obecno�æ czynników zjadliwo�ci w szczepach wyizo-
lowanych od osób z bakteriemi¹ czy zapaleniem wsier-
dzia podkre�la ich rolê w patogenezie zaka¿eñ. Choæ
enterokoki postrzegane s¹ jako organizmy charaktery-
zuj¹ce siê nisk¹ toksyczno�ci¹, inwazyjno�ci¹ i wiru-
lencj¹ w porównaniu z innymi drobnoustrojami, stale
obserwuje siê wzrost ich udzia³u oraz znaczenia w za-
ka¿eniach szpitalnych. Z tego wzglêdu poznawanie
i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za cho-
robotwórczo�æ tych drobnoustrojów mo¿e mieæ istotny
wp³yw na zapobieganie wystêpowaniu zaka¿eñ i mini-
malizacjê ich skutków oraz na ograniczenie szerzenia
siê oporno�ci enterokoków na antybiotyki i chemio-
terapeutyki. W przysz³o�ci wiedza ta prawdopodobnie
przyczyni siê do podjêcia nowych strategii leczenia
zaka¿eñ enterokokowych.
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1. Wstêp

Istnieje wiele systemów klasyfikuj¹cych drobno-
ustroje chorobotwórcze. Jeden z nich wprowadza po-
dzia³ na organizmy patogenne bytuj¹ce pozakomórkowo
oraz ¿yj¹ce w �rodowisku komórki. Pierwsze, pozosta-
j¹ce w zdecydowanej wiêkszo�ci, namna¿aj¹ siê poza
komórkami gospodarza, tj. w krwiobiegu, drogach od-
dechowych, �wietle jelita oraz bezkomórkowej tkance
³¹cznej. Z kolei niektóre bakterie, grzyby (Histoplas-
ma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Pneumo-
cystis carinii), pierwotniaki (Leishmania, Trypanosoma,
Toxoplasma gondii), a tak¿e wszystkie wirusy nam-
na¿aj¹ siê wewn¹trz komórek ¿ywiciela. W�ród bak-
terii ró¿norodno�æ form paso¿ytnictwa zaznacza siê
niezwykle wyra�nie. Z jednej strony: Gram-dodatnie
ziarniaki (Streptococcus, Staphylococcus) i laseczki
(Corynebacterium diphtheriae, Clostridium spp.) oraz
Gram-ujemne ziarniaki (Neisseria meningitidis, N. go-

norrhoeae, Moraxella catarrhalis) i pa³eczki (Esche-
richia coli), czyli bakterie ¿yj¹ce pozakomórkowo,
z drugiej � bakterie takich rodzajów, jak: Salmonella,
Shigella, Brucella, Yersinia, Coxiella, Rickettsia, Chla-
mydia, czy te¿ Mycobacterium, charakteryzuj¹ce siê
zdolno�ci¹ wzrostu wewn¹trzkomórkowego. Bakterie
bêd¹ce wewn¹trzkomórkowymi patogenami zasiedlaj¹
�rodowisko komórki dwiema zasadniczymi drogami:
w sposób bierny (w procesie fagocytozy), b¹d� doko-
nuj¹c inwazji, tj. indukuj¹c internalizacjê w³asnych
komórek przez gospodarza [58]. Mechanizm inwazji
zale¿y od gatunku bakterii i rodzaju komórki gospo-
darza. Znane s¹ dwa g³ówne mechanizmy inwazji ko-
mórek nab³onkowych jelita. Pierwszy (Yersinia) polega
na silnym zwi¹zaniu adhezyn patogena z bia³kami na
powierzchni komórki gospodarza (na zasadzie zamka
b³yskawicznego, ang. zipper), co prowadzi do szybkie-
go zamkniêcia bakterii w wakuoli. Drugi z kolei (Sal-
monella, Shigella) anga¿uje system sekrecji typu III
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(TTSS), transportuj¹cy bakteryjne bia³ka efektorowe,
które indukuj¹c zmiany w cytoszkielecie komórki go-
spodarza prowadz¹ do sfa³dowania jego b³ony komór-
kowej i w konsekwencji wch³oniêcia drobnoustroju do
makropinocytarnego pêcherzyka [75]. Jednak nie zdol-
no�æ penetracji komórek, ale mo¿liwo�æ przetrwania
i replikacji w ich �rodowisku stanowi u bakterii we-
wn¹trzkomórkowych cechê wyró¿niaj¹c¹. Wykszta³ci³y
one liczne strategie, pozwalaj¹ce im unikaæ mechaniz-
mów obronnych komórki, w pierwszej za� kolejno�ci
eliminacji w fagolizosomie. Jedna z uruchamianych
strategii polega na hamowaniu procesu dojrzewania
fagosomu, poprzez usuwanie stymuluj¹cych bia³ek
b³onowych, blokowanie zakwaszania �rodowiska fago-
somu i fuzji fagosomu z lizosomem. Strategiê tê wy-
korzystuj¹ m.in. Ehrlichia chaffeensis, Legionella
pneumophila, Salmonella Typhimurium, Mycobacte-
rium tuberculosis [2, 3, 32]. Z kolei patogeny takie,
jak Rickettsia prowazekii, Shigella flexnerii, czy Liste-
ria monocytogenes charakteryzuj¹ siê zdolno�ci¹ do
ucieczki z fagosomu na teren cytoplazmy, gdzie kon-
tynuuj¹ swój cykl rozwojowy. Wzrost w cytoplazmie
zainfekowanej komórki bakterie te zawdziêczaj¹ ak-
tywno�ci hemolitycznej, koniecznej w procesie lizy
b³ony fagosomalnej [34, 38]. Istniej¹ tak¿e bakterie,
które jak Coxiella burnetti s¹ naturalnie przystosowane
do wzrostu wewn¹trz fagolizosomu [37].

Bakterie wewn¹trzkomórkowe tworz¹ niezwykle
istotn¹ z punktu widzenia medycyny klinicznej katego-
riê czynników patogennych. £atwo�æ penetracji tkanek
gospodarza (inwazji), czêsto zdeterminowanej tropiz-
mem komórkowym, unikania mechanizmów odpowie-
dzi immunologicznej ¿ywiciela (ewazji), miêdzykomór-
kowego rozprzestrzeniania siê (kolonizacji), a tak¿e
generowania innych jeszcze, swoistych mechanizmów
wirulencji stanowi¹ o ciê¿kim zwykle przebiegu zaka-
¿eñ z tendencj¹ do przewlekania siê i nawrotów. Liczba
chorób wywo³ywanych przez bakterie wewn¹trzkomór-
kowe jest ogromna. Tylko na gru�licê choruje rocznie
przesz³o 8 milionów ludzi [92]. Sytuuje to choroby wy-
wo³ywane przez patogeny wewn¹trzkomórkowe w cen-
trum aktualnych zagro¿eñ epidemiologicznych.

Dla wypracowania skutecznych metod ochrony
i walki z nimi, kluczowe znaczenie ma zrozumienie
mechanizmów patogenezy. Jednak wspó³czesna wie-
dza o molekularnych i komórkowych podstawach we-
wn¹trzkomórkowego paso¿ytnictwa pozostaje wci¹¿
niepe³n¹. Wynika to przede wszystkim z trudno�ci
hodowli wielu patogenów wewn¹trzkomórkowych
w warunkach laboratoryjnych, nieznajomo�ci syste-
mów genetycznych, stanowi¹cych obecnie wa¿ne pole
eksperymentalne, a tak¿e niedostatku hodowli tkan-
kowych i modeli zwierzêcych pozwalaj¹cych oceniæ
zjadliwo�æ zarazka oraz przebieg kolejnych etapów
procesu infekcji.

W badaniach nad wewn¹trzkomórkowym paso¿yt-
nictwem bakterii L. monocytogenes zajmuje miejsce
szczególne. Bakteria ta jest fakultatywnym patogenem
wewn¹trzkomórkowym cz³owieka i zwierz¹t. Od czasu
pionierskich badañ Mackaness�a, który wykaza³ zdol-
no�æ L. monocytogenes do prze¿ywania i proliferacji
wewn¹trz mysich makrofagów [52, 60], bakteria ta sta-
³a siê modelowym patogenem wewn¹trzkomórkowym,
a eksperymentalny model listeryjnego zaka¿enia para-
dygmatem we wspó³czesnej immunologii infekcyjnej.

Zastosowanie w badaniach patogenno�ci L. mono-
cytogenes kultur tkankowych, pozwalaj¹cych in vivo
�ledziæ zachowanie patogenu w kolejnych fazach we-
wn¹trzkomórkowej infekcji, a tak¿e wprowadzenie
szczepów Bacillus subtilis, s³u¿¹cych ekspresji genów
izolowanych z L. monocytogenes, i ocenie ich potencja³u
wirulencji w uk³adzie heterogennym [5] nie tylko po-
zwol¹ wnikliwiej poznaæ cykl ¿yciowy tej bakterii oraz
lepiej zrozumieæ komórkowe i molekularne podstawy
wewn¹trzkomórkowego paso¿ytnictwa u bakterii.

2. Ogólna charakterystyka Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes jest niewielk¹ (0,5 µm×
0,5�2 µm), pleomorficzn¹ pa³eczk¹ Gram-dodatni¹.
W obrazie mikroskopowym tych bakterii obok poje-
dynczych komórek wystêpuj¹ uk³ady dwoinek oraz
w³a�ciwe g³ównie stadiom inwolucyjnym krótkie fila-
menty z³o¿one z kilku komórek. Bakterie tego gatun-
ku s¹ bezotoczkowe i nie tworz¹ endospor. Zdolno�æ
ruchu przejawiaj¹ jedynie w temperaturze 10�25°C,
tylko wówczas wytwarzaj¹c rzêski [93].

Pa³eczki L. monocytogenes s¹ fakultatywnie tleno-
we, katalazo-dodatnie i oksydazo-ujemne. Rosn¹ w sze-
rokim zakresie temperatur (0�45°C), pH (4,4�9,6)
i odznaczaj¹ siê du¿¹ tolerancj¹ na wysokie stê¿enia
soli ( chlorek sodu o stê¿eniu 10%) [93].

Zdolno�æ do wzrostu w tak ró¿nych warunkach �ro-
dowiska t³umaczy powszechno�æ wystêpowania L. mo-
nocytogenes w przyrodzie. Bakteria ta obecna jest
w wodach powierzchniowych, �ciekach, glebie, gnij¹-
cych szcz¹tkach ro�lin, odchodach zwierz¹t. Izolowana
jest od kilkudziesiêciu gatunków ssaków, ptaków, ryb
i stawonogów [27]. Pa³eczki L. monocytogenes wy-
krywa siê równie¿ w wielu produktach spo¿ywczych
takich, jak: miêso, ryby, drób, jaja, mleko i warzywa
[70, 74]. Bakterie te wystêpuj¹ tak¿e u ludzi zdro-
wych, g³ównie w przewodzie pokarmowym. Zjawisko
nosicielstwa dotyczy ok. 5% populacji ludzkiej [79].

Z punktu widzenia wspó³czesnej taksonomii, gatu-
nek Listeria monocytogenes jest jednym z sze�ciu wy-
ró¿nionych w sytuuj¹cym siê w rodzinie Listeriaceae,
rzêdu Bacillales rodzaju Listeria. Pozosta³e gatunki to:
L. innocua, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri oraz
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L. grayi [20, 69, 73, 79]. Spo�ród wszystkich gatun-
ków jedynie L. monocytogenes i L. ivanovii s¹ pato-
genne, a zaka¿enia przez nie wywo³ywane nazywane
s¹ listeriozami.

3. Listerioza. Patogeneza i obraz kliniczny

Przez d³ugi czas listerioza postrzegana by³a jako
typowa choroba odzwierzêca (antropozoonoza). Do-
piero prace opisuj¹ce liczne jej epidemie, do których
dosz³o w latach 80-tych ubieg³ego wieku, a wskazuj¹-
ce jako �ród³o zaka¿enia zanieczyszczon¹ pa³eczkami
L. monocytogenes ¿ywno�æ, doprowadzi³y do zmiany
kwalifikacji listeriozy. W³¹czono j¹ do grupy chorób
okre�lanych jako choroby pochodzenia pokarmowego
(food-borne diseases), tj. sapronoz przenoszonych
wraz z pokarmem [71]. ¯ywno�æ jako g³ówne �ród³o
zaka¿enia czyni natychmiast uk³ad pokarmowy g³ów-
nymi wrotami wnikania L. monocytogenes do organiz-
mu gospodarza. Po prze³amaniu bariery przewodu po-
karmowego, bakterie wêdruj¹ wraz z krwi¹ i limf¹ do
wêz³ów ch³onnych, �ledziony i w¹troby. W w¹trobie,
gdzie wystêpuj¹ najliczniej, wiêkszo�æ niszczona jest
przez makrofagi, a tylko czê�æ replikuje siê w hepato-
cytach. St¹d mo¿liwa jest dyspersja do krwi (bakterie-
mia), prowadz¹ca do posocznicy, wzglêdnie inwazji
mózgu lub ³o¿yska. Tropizm w kierunku o�rodkowe-
go uk³adu nerwowego (OUN), a � w przypadku ko-
biet ciê¿arnych � p³odu i ³o¿yska stanowi cechê cha-
rakterystyczn¹ listeriozy [21, 35, 52, 54].

Czas inkubacji jest ró¿ny i zale¿y od postaci kli-
nicznej listeriozy. W przebiegu gastroenteritis objawy
pojawiaj¹ siê ju¿ po oko³o 20 godzinach od spo¿ycia
zaka¿onego po¿ywienia [23]. Z kolei w przypadku za-
ka¿eñ OUN lub ogólnego (meningoencephalitis, sep-
sis), objawy wystêpuj¹ po up³ywie 20�30 dni od za-
ka¿enia [68]. Chocia¿ wielko�ci dawki progowej, tj.
wywo³uj¹cej objawy kliniczne listeriozy u ludzi nie
uda³o siê zdefiniowaæ, wykazano, ¿e liczba bakterii
wynosz¹ca 102�104 komórek w gramie ¿ywno�ci jest
wystarczaj¹c¹ dla rozwiniêcia siê choroby [30].

G³ównymi postaciami klinicznymi listeriozy s¹:
zapalenie opon mózgowych i mózgu (meningoencephali-
tis, cerebritis), bakteriemia oraz zaka¿enia oko³oporo-
dowe. Te ostatnie mog¹ powodowaæ poronienia, porody
przedwczesne, a tak¿e prowadziæ do posocznicy p³odu
(granulomatotis infantiseptica). W�ród innych schorzeñ
wymieniæ nale¿y listeriozowe zapalenie wsierdzia,
otrzewnej, ¿o³¹dka i jelit, a tak¿e infekcje skórne i miê�-
niowo-szkieletowe. Listerioza manifestuje siê g³ównie
w postaci infekcji oportunistycznych, wyra¿aj¹cych
siê u noworodków, kobiet ciê¿arnych, osób starszych
i z obni¿on¹ odporno�ci¹. O ile u osób doros³ych,
uprzednio zdrowych rozpoznaje siê g³ównie zapale-

nie opon mózgowych, dominuj¹c¹ form¹ listeriozy
u pacjentów z upo�ledzeniem immunologicznym jest
bakteriemia. L. monocytogenes jest tak¿e trzecim, naj-
czêstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia opon
mózgowych u noworodków. [35, 52, 61, 77, 82, 84].
W leczeniu skuteczn¹ okazuje siê terapia z u¿yciem
ampicyliny lub aminoglikozydów [41, 78].

Jakkolwiek powszechno�æ wystêpowania w przyro-
dzie, utrzymywanie wielu rezerwuarów zwierzêcych,
plastyczno�æ adaptacyjna wzglêdem zmieniaj¹cych siê
warunków �rodowiska, wreszcie fakt nosicielstwa
w�ród ludzi zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo wyst¹pie-
nia infekcji i rozwoju choroby, liczba zaka¿eñ wywo³y-
wanych przez L. monocytogenes jest stosunkowo nie-
wielka. Liczbê przypadków zachorowañ na listeriozê
szacuje siê od 2 do 15 na milion osób rocznie, przy wy-
sokiej wszelako �miertelno�ci, rzêdu 20�30% [27, 80].

4. Wewn¹trzkomórkowy cykl rozwojowy
 L. monocytogenes

L. monocytogenes ma zdolno�æ inwazji wielu ro-
dzajów komórek eukariotycznych. Nale¿¹ do nich ko-
mórki wyspecjalizowane w fagocytozie (makrofagi),
oraz te nie fagocytuj¹ce (komórki nab³onkowe, dendry-
tyczne, fibroblasty, hepatocyty) [26, 28]. We wszystkich
tych komórkach L. monocytogenes realizuje pe³ny
cykl ¿yciowy.

Pierwszy jego etap stanowi proces fagocytozy ko-
mórki bakteryjnej � naturalnej, gdy jest realizowany
przez makrofagi, lub indukowanej, gdy inwazj¹ objête
s¹ komórki nie fagocytuj¹ce. W tym drugim przypad-
ku indukcjê warunkuje aktywno�æ bakteryjnych bia-
³ek powierzchniowych, z których najlepiej poznano
internaliny (Inl) i bia³ko CwhA (p60) (Rys. 1A) [31].
Pa³eczki L. monocytogenes wnikaj¹ do wnêtrza ko-
mórki gospodarza zamkniête w fagocytarnym pêche-
rzyku (Rys. 1B) [32], którego szybie zakwaszenie [4]
wymusza na bakterii reakcjê obronn¹, polegaj¹c¹ na
hamowaniu dojrzewania fagosomu i fuzji z lizosomem
[1]. Po up³ywie 30 minut od wnikniêcia do komórki
gospodarza, bakterie zaczynaj¹ aktywnie uwalniaæ siê
z wakuoli, by w przeci¹gu 2 godzin po³owa z nich
osi¹gnê³a �rodowisko cytoplazmy (Rys. 1C) [87].
Ucieczka z fagosomu jest niezbêdn¹ dla przetrwania
i wewn¹trzkomórkowej proliferacji patogenu. W tym
krytycznym dla rozwoju L. monocytogenes etapie bior¹
udzia³ najwa¿niejsze czynniki wirulencji: listeriolizyna
O (LLO), oraz dwie fosfolipazy: A (PlcA) i B (PlcB)
[19, 46, 54, 55, 77].

W cytoplazmie pa³eczki L. monocytogenes rosn¹
i dziel¹ siê (Rys. 1D), gromadz¹c wokó³ siebie filamen-
ty aktyny, które w 3 godziny od infekcji organizuj¹ siê
w d³ugie (do 40 µm) ogony, przystaj¹ce do jednego
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z biegunów komórki bakteryjnej (Rys. 1E i F). Ci¹g³a
polimeryzacja w³ókien aktyny wyzwala si³ê moto-
ryczn¹, któr¹ bakterie wykorzystuj¹ dla przemiesz-
czania siê w cytoplazmie (Rys. 1G) [22, 75, 76].
W zetkniêciu z b³on¹ cytoplazmatyczn¹ niesiona na
przedzie kompleksu aktyny komórka bakteryjna two-
rzy wypustkê (listeriopodium), która nastêpnie pene-
truje s¹siednie komórki eukariotyczne (Rys. 1H i I).
Ulegaj¹c fagocytozie pa³eczki L. monocytogenes zo-
staj¹ zamkniête wewn¹trz wtórnego fagosomu, izo-
luj¹c siê tym samym podwójn¹ b³on¹ cytoplazmatycz-
n¹ (po jednej z ka¿dej komórki) (Rys. 1J). Barierê
tê jednak bakterie szybko pokonuj¹ i w ci¹gu 5 minut
uwalniaj¹ siê z wtórnego fagosomu do cytoplaz-
my gdzie powtarzaj¹ swój cykl ¿yciowy (Rys. 1K)
[70, 86]. W lizie podwójnej b³ony fagosomalnej
uczestniczy listeriolizyna O, oraz fosfolipaza A i fos-
folipaza B [19, 32, 90]. Z kolei czynnikiem warun-
kuj¹cym zale¿ne od aktyny przemieszczanie siê bak-

terii, i przez to miêdzykomórkow¹ dyspersjê jest bia³-
ko ActA [46, 85].

5. Bia³ka bior¹ce udzia³
 we wstêpnych etapach patogenezy

Adhezja do komórek gospodarza jest pierwszym
i zarazem kluczowym etapem ka¿dego procesu pato-
genezy. W przypadku mikroorganizmów, których cykl
¿yciowy wymaga kolonizacji wnêtrza komórek euka-
riotycznych, zjawisko to nabiera szczególnego zna-
czenia, poniewa¿ zwi¹zanie bakterii z powierzchni¹
komórki gospodarza poci¹ga za sob¹ transdukcjê sy-
gna³u, a nastêpnie zmiany w cytoszkielecie komórki
prowadz¹ce do fagocytozy mikroorganizmu. Stopieñ
komplikacji tych oddzia³ywañ wymaga udzia³u bia³ek
o �ci�le okre�lonej architekturze, z których najlepiej
poznane s¹ internaliny.

Rys. 1. Przebieg wewn¹trzkomórkowego cyklu rozwojowego L. monocytogenes
Schematycznie zaznaczono kolejne etapy (fig. A-K): internalizacjê, uwolnienie do cytoplazmy, rearan¿acjê aktyny i jej udzia³ w ruchu bakterii, miêdzy-
komórkowe rozporzestrzenianie i ponowne uwolnienie do cytoplazmy (czê�æ centralna). Ilustracjê poszczególnych etapów cyklu przedstawiono tak¿e
za pomoc¹ mikrografii elektronowych (na obwodzie). Ponadto zaznaczono udzia³ najwa¿niejszych czynników wirulencji w kolejnych etapach cyklu
(szerzej w tek�cie). Reprodukowano z The Journal of Cell Biology, 2002, 158(3), pp. 409�14 [67], za zgod¹ wydawcy (The Rockefeller University Press),

a tak¿e dziêki uprzejmo�ci D. A. Portnoy, Ph. D.
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5.1. Internaliny

Rodzina internalin grupuje bia³ka powierzchniowe
wytwarzane przez mikroorganizmy m.in. z gatunku
L. monocytogenes. W bia³kach tych znajduj¹ siê mo-
tywy pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê w procesie oddzia³ywania
z komórkami eukariotycznymi. Najczê�ciej wystêpuj¹-
cym motywem jest polipeptyd zawieraj¹cy w sekwen-
cji powtórzenia leucyny (leucine reach repeat) nazwany
LRR. Ponadto w sekwencji internalin czêsto wystêpuj¹
motyw LPXTG, który s³u¿y do zakotwiczenia bia³ka
w strukturze os³on komórkowych komórki bakteryjnej.

Internaliny odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w procesie ad-
hezji, a najwiêksze znaczenie przypisuje siê InlA i InlB.
Jest to �ci�le zwi¹zane z obecno�ci¹ w ich sk³adzie kil-
ku do kilkunastu powtórzeñ motywu LRR oraz moty-
wu IR wystêpuj¹cego w wiêkszo�ci znanych internalin.

Domena LRR, zwana niekiedy powtórzeniami A,
ma strukturê $-kartki, gdzie poszczególne $-wst¹¿ki
usytuowane s¹ prostopadle do osi cz¹steczki, a ka¿da
z nich jest poprzedzona krótk¹ 310 helis¹ tworz¹c¹ wy-
puk³¹ czê�æ zakrêtu cz¹steczki [43, 59]. Pojedynczy
motyw LRR zawiera nastêpuj¹ce po sobie: $-wst¹¿kê,
pêtlê, helisê 310 i nastêpn¹ pêtl¹ ³¹czy siê z kolejnym
LRR. Siedem �ci�le konserwowanych reszt leucyny
i izoleucyny w ka¿dym LRR tworzy hydrofobowy
rdzeñ. Zewnêtrzne motywy LRR przechodz¹ bezpo-
�rednio w struktury hydrofilowe. N-koniec domeny
LRR poprzedzony jest 42 aminokwasow¹ domen¹
okre�lan¹ mianem czapeczki (cap), a na C-koñcu mo-
tyw LRR graniczy z hydrofilow¹ domen¹ IR [47, 79].
Domena LRR wystêpuje czêsto obserwowana w ad-
hezynach patogenów wewn¹trzkomórkowych jak np.:
YopM Yersinia pestis [25], IpaH Shigella flexneri [36]
czy Fha Bordetella pertussis.

Czapeczka przyjmuje strukturê znacz¹co skróconej
kalmonulinopodobnej domeny d³oni EF z trzema krót-
kimi "-helisami.

Motyw IR (Inter-repeat region) jest uk³adem 3�4 $-
kartek, przy czym struktura cztero-$-kartkowa znajduje
siê na granicy z LRR. Przestrzenna architektura regio-
nu IR jest zbli¿ona do domen immunoglobulin (Ig) i ze
wzglêdu na nieznaczne ró¿nice sfa³dowania okre�lana
mianem struktury typu Ig (Ig-like). Jest to powszechnie
obserwowany motyw obecny m. in. w inwazynie Yersi-
nia pseudotuberculosis, adhezynie FimH bêd¹cej sk³ad-
nikiem pili typu 1 u enteropatogennych E. coli (EPEC).

Motywy GW, nazywane równie¿ powtórzeniami C
(C-repeat) s¹ ok. 80 aminokwasowymi powtórzenia-
mi zaczynaj¹cymi siê od dipeptydu glicyna-tryptofan
(GW). Oddzia³uj¹ one z na³adowanymi ujemnie kwa-
sami lipotejchojowymi w �cianie komórkowej, kotwi-
cz¹c cz¹steczkê internaliny [10].

 Jednak nie bez znaczenia wydaje siê obecny w 2
bia³kach z rodziny internalin motyw powtórzeñ PKD

(polycystic kidney disease). Domena PKD jest struk-
turalnie zbli¿ona do Ig i rozpoznaje na powierzchni
komórki eukariotycznej E-kadherynê [17, 39].

I n t e r n a l i n a  A

InlA, produkt chromosomowego genu inlA bêd¹-
cego sk³adow¹ operonu inlAB, jest 800-aminokwaso-
wym bia³kiem powierzchniowym niezbêdnym do in-
fekcji komórek eukariotycznych linii Caco-2 i innych
linii komórkowych. Jest to bia³ko o strukturze dome-
nowej. Na N-koñcu znajduje siê 2 regiony powtórzone
poprzedzone sekwencj¹ sygna³ow¹ (nieobecn¹ w doj-
rza³ym bia³ku) i czapeczk¹. Pierwszy z nich, domena
LRR, sk³ada siê z 15 �ci�le konserwowanych pow-
tórzeñ 21�22 aminokwasów z du¿¹ liczb¹ reszt leucy-
nowych i izoleucynowych [11, 48]. Region ten stanowi
znaczn¹ czê�æ cz¹steczki InlA i nadaje jej sierpowaty
kszta³t, a tak¿e uczestniczy w rozpoznawaniu i wi¹za-
niu do receptora. Drugi to domena IR z³o¿ona z 6 po-
wtórzeñ. W �rodkowej czê�ci internaliny A obecny
jest natomiast region B-powtórzeñ, natomiast C-koñ-
cowy region wykazuj¹cy charakter hydrofobowy
poprzedzony jest motywem LPTTGD kotwicz¹cym
bia³ko w �cianie komórkowej [11, 48, 89]. Do zaini-
cjowania internalizacji niezbêdny i wystarczaj¹cy jest
fragment obejmuj¹cy czapeczkê, LRR i IR.

Receptorem powierzchniowym dla internaliny A
jest E-kadheryna, bêd¹ca glikoprotein¹ transb³onow¹,
której wewn¹trzcytoplazamatyczna czê�æ za po�rednic-
twem katenin oddzia³uje z aktywowanym cytoszkie-
letem aktynowym komórki eukariotycznej [40, 56]
(Rys. 2). W czasie kontaktu bakterii z komórk¹ zain-
fekowanego organizmu InlA rozpoznaje i oddzia³uje
z zewn¹trzkomórkow¹ N-koñcow¹ domenê E-kad-
heryny (hEC1). W obecno�ci jonów Ca2+ tworzy siê
kompleks 1:1 hEC1-InlA, w którym hEC1 lokuje siê
we wklês³ej przestrzeni cz¹steczki InlA. Kompleks
hEC1-InlA powstaje przy udziale szóstego LRR,
w którym obecne jest 21 aminokwasów, a nie 22 jak
w pozosta³ych LRR, w wyniku czego ten LRR tworzy
s³abiej hydrofobow¹ kieszeñ na powierzchni InlA.
Kieszeñ ta oddzia³uje z Pro16 hEC1, typow¹ dla cz¹-
steczki ludzkiej E-kadheryny, co prowadzi do reorga-
nizacji w strukturze przestrzennej E-kadheryny i trans-
dukcji sygna³u, którego koñcow¹ konsekwencj¹ jest
reorganizacja cytoszkieletu komórek gospodarza i fago-
cytoza bakterii [59, 88].

I n t e r n a l i n a  B

Inl B jest produktem genu inlB po³o¿onego poni¿ej
genu inlA i tworz¹cego wspólnie z nim operon [29, 50].
Internalina B jest 630-aminokwasowym bia³kiem o bu-
dowie typowej dla rodziny intrnalin. Od internaliny A
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odró¿nia siê wystêpowaniem jedynie 8 powtórzeñ
w domenie LRR, co przek³ada siê na tylko nieznacz-
nie zakrzywion¹ strukturê cz¹steczki, oraz brakiem
motywu LPTTGD w czê�ci C-koñcowej. Na koñcu
karboksylowym wystêpuj¹ 80-aminokwasowe pow-
tórzenia nazywane, od rozpoczynaj¹cych je dipepty-
dów, modu³ami GW [42].

Biologiczn¹ funkcj¹ tego bia³ka jest indukcja fago-
cytozy w przypadku hepatocytów, komórek nab³onka,
�ródb³onka oraz komórek mózgu. Receptorem dla
InlB na komórkach ssaczych jest transb³onowy recep-
tor czynnika wzrostu hepatocytów (HGF, hepatocyte
growth factor) c-Met, posiadaj¹cy cytoplazmatyczn¹
domenê o aktywno�ci kinazy tyrozynowej (Rys. 2) [13,
51, 72, 83]. Jest to po³¹czony wi¹zaniami siarczkowy-
mi heterodimer z zewn¹trzkomórkowym ³añcuchem
a i transb³onowym ³añcuchem $. Wi¹zanie ligandu za-
chodzi przy dimeryzacji domeny zewn¹trzkomórkowej
i powoduje autofosforylacjê domeny cytoplazmatycz-
nej. Miejsce wi¹zania InlB, a tak¿e naturalnego ligan-
du, jakim jest czynnik wzrostu hepatocytów, na po-
wierzchni c-Met nie jest znane. Natomiast wiadomo,

¿e w wi¹zaniu tym uczestnicz¹ wyeksponowane na po-
wierzchni LRR pier�cienie aromatyczne [51, 53].

Znane s¹ jeszcze dwa receptory dla InlB: glikopro-
teina gC1q-R i heparyna lub proteoglikan siarczanu
heparyny (HPSG, Heparin sulfate proteoglycan), które
oddzia³uj¹ z modu³ami GW [11, 12, 59, 89]. Mecha-
nizm wi¹zania w obu przypadkach nie jest poznany.
Sugeruje siê, ¿e s¹ to oddzia³ywania ujemnie na³ado-
wanych czê�ci receptora z dodatnio na³adowanymi
sk³adowymi modu³ów. Zaobserwowano, ¿e oba recep-
tory wspó³zawodnicz¹ ze sob¹, a tak¿e z kwasem lipo-
tejchojowym o wi¹zanie InlB.

P o z o s t a ³ e  b i a ³ k a  r o d z i n y  i n t e r n a l i n

W miarê rozwoju wiedzy o patogenezie L. mono-
cytogenes odkrywano podlegaj¹ce wspólnej regulacji
kolejne bia³ka nale¿¹ce od rodziny internalin (InlC,
InlD, InlE, InlF, InlG, InlH, InlI) (Rys. 3). Ostatnio
S a b e t  i wsp. [72] opisali istnienie nastêpnego bia³-
ka z rodziny internaliny, bia³ka InlJ, typowego dla
patogennych szczepów L. monocytogenes. Wszystkie

Rys. 2. Mechanizm inwazji L. monocytogenes do komórek eukariotycznych
A. Oddzia³ywanie InlA z E-kadheryn¹ prowadzi do zmiany konformacyjnej w obrêbie wewn¹trzkomórkowej domeny bia³ka,

która oddzia³uj¹c nastêpnie z "- i $-katenin¹ prowadzi do reorganizacji cytoszkieletu aktyny.
B. Zwi¹zanie InlB z kinaz¹ Met uruchamia szlak sygnalizacji �ródkomórkowej, który poprzez cz¹steczki adaptorowe (Cbl, Gab1, Shc),

kinazê fosfatydyloinozytolu (PI3K; p85/p110) aktywuje bia³ka uczestnicz¹ce w rearan¿acji aktyny (Rac, WAVE, Arp2/3) [11].
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bia³ka, przedstawiciele tej rodziny, wykazuj¹ pewne
homologie budowy. Na koñcu N-terminalnym posia-
daj¹ domenê LRR o ró¿nej liczbie powtórzeñ (od 4 do
28), poprzedzon¹ czapeczk¹ oraz z wyj¹tkiem bia³ek
InlB i InlC, motywem LPXTG [89]. InlC, InlD, InlE,
InlF, InlG i InlH maj¹ istotne znaczenie dla koloni-
zacji komórek ssaczych in vivo, szczególnie w¹troby
i �ledziony, nie uda³o siê natomiast zaobserwowaæ
ich udzia³u w procesie patogenezy in vitro. Ponadto
wykazano, ¿e homologi niektórych czê�ci internalin
wystêpuj¹ równie¿ u niepatogennej L. innocua. Jednak
internaliny I oraz J nie maj¹ odpowiedników w gatun-
kach niepatogennych.

5.2. Bia³ko p60 (CwhA)

Bia³ko CwhA (cell wall hydrolase A), zwane rów-
nie¿ bia³kiem Iap (invasion associated protein) lub
bia³kiem p60 by³o pierwszym opisanym czynnikiem
zwi¹zanym z inwazyjno�ci¹ L. monocytogenes. Jest

g³ównym bia³kiem zewn¹trzkomórkowym L. mono-
cytogenes [5, 66], a nieznaczna jego ilo�æ zwi¹zana
jest tak¿e z powierzchni¹ komórki [16, 45]. To zasa-
dowe bia³ko pe³ni w komórce bakteryjnej rolê adhe-
zyny i hydrolazy mureiny.

Bia³ko p60 kodowane jest przez chromosomalny
gen iap o wielko�ci 1425 pz. Ekspresja bia³ka p60 jest
regulowana posttranskrypcyjnie i w odró¿nieniu od
wiêkszo�ci listeryjnych czynników wirulencji, jest nie-
zale¿na od pozytywnego regulatora transkrypcji PrfA.
W wyniku ekspresji genu iap powstaje 484-aminokwa-
sowy peptyd o 27-aminokwasowej sekwencji sygna³o-
wej. Dojrza³e bia³ko ma wyra�nie domenow¹ strukturê
z dwoma silnie konserwowanymi regionami obejmu-
j¹cymi: 100 aminokwasów na N-koñcu i 120 amino-
kwasów na C-koñcu [16, 64]. Domeny wystêpuj¹ce
w cz¹steczce p60 to: 2 domeny LysM, bakteryjna do-
mena homologiczna do SH3 (SH3b), domena z³o¿ona
z powtórzeñ treonina-asparagina (TN) oraz C-koñco-
wa domena NLPC/P60 odpowiedzialna za aktywno�æ

Rys. 3. Schemat budowy opisanych przedstawicieli rodziny internalin z zaznaczeniem wystêpuj¹cych w obrêbie bia³ka domen
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murolityczn¹ [17, 49, 66]. Domeny LysM, opisane
równie¿ u innych bia³ek o aktywno�ci murolitycznej,
sk³adaj¹ siê z 42 aminokwasów i bior¹ najprawdo-
podobniej udzia³ w wi¹zaniu peptydoglikanu [45, 66].
Domena SH3b, wykazuj¹ca du¿¹ homologiê z euka-
riotyczn¹ domen¹ SH3, wystêpuje u wielu bakterii
miêdzy innymi u: B. subtilis, Escherichia coli, Helico-
bacter pyroli i innych [65, 91]. Funkcja tej 60�70-ami-
nokwasowej domeny nie jest w pe³ni poznana, suge-
ruje siê, ¿e mo¿e ona po�redniczyæ w oddzia³ywaniach
bia³ko-substrat lub uczestniczyæ w interakcjach z bia³-
kami sygna³owymi gospodarza, a tak¿e spe³niaæ funk-
cjê regulatora patogenezy [91].

Obecno�æ bia³ek o budowie i funkcji podobnej do
p60 L. monocytogenes opisano u wszystkich przedsta-
wicieli rodzaju Listeria. Jednak gen iap u ró¿nych
gatunków przedstawicieli tego rodzaju wyra�nie ró¿ni siê
wielko�ci¹, która waha siê do 1,45 kpz u L. innocua
do 1,6 kpz u L. welshimeri, L. seeligeri i L. ivanovii,
a tak¿e budow¹ �rodkowej czê�ci cz¹steczki. Wszystkie
gatunki z wyj¹tkiem L. monocytogenes i L. innocua
posiadaj¹ w tym rejonie 54-aminokwasow¹ wstawkê,
a drug¹ istotn¹ ró¿nic¹ jest obecno�æ fragmentu zmien-
nego wystêpuj¹cego u wszystkich Listeria, który
w przypadku ka¿dego gatunku ma nieco inn¹ budowê.
W tym fragmencie tylko L. monocytogenes zawiera
domenê zbudowan¹ z powtórzeñ treonina-asparagina
(TN) w liczbie 16�19 zale¿nie od szczepu [14].

Bia³ko CwhA nale¿y do bia³ek metabolizmu pod-
stawowego, poniewa¿ jest niezbêdne do prawid³owe-
go przebiegu podzia³u komórkowego. Znaczenie bio-
logiczne bia³ka Iap wykazano badaj¹c spontaniczne
mutanty produkuj¹ce drastycznie obni¿on¹ ilo�æ p60,
nazwane, ze wzglêdu na �szorstk¹� (rough) morfo-
logiê tworzonych przez te szczepy na pod³o¿u sta³ym
koloni, mutantami R. Komórki mutantów R podczas
wzrostu formuj¹ d³ugie filamenty, z³o¿one z 10�20 ko-
mórek oddzielonych podwójn¹ sept¹ [15, 44, 64].
W szczepach tych ma miejsce prawid³owe formowa-
nie septy, ale nie nastêpuje rozdzia³ komórek potom-
nych. Mo¿liwe jest rozdzielenie komórek tworz¹cych
filamenty metodami fizycznymi jak sonikacja, jednak
powstaj¹ce w ten sposób pojedyncze komórki nie s¹
zdolne do infekcji mysich fibroblastów linii 3T6 i ludz-
kich komórek Caco-2 [15, 45]. Dopiero dodatek oczysz-
czonego bia³ka p60 przywraca im inwazyjno�æ.

Aktywno�æ bia³ka p60 polega na hydrolizie wi¹-
zañ w mureinie komórek potomnych w okolicy septy,
co umo¿liwia rozdzia³ tych komórek, zapobiegaj¹c
tworzeniu kilkukomórkowych ³añcuszków. Prawdopo-
dobnym miejscem dzia³ania bia³ka Iap jest wi¹zanie
kowalencyjne miêdzy kwasem D-izoglutaminowym
a kwasem mezo-diaminopimelinowym, hydroliza tego
wi¹zania skutkuje rozlu�nieniem struktury mureiny
poprzez obni¿enie stopnia jej usieciowania [49].

Wykazano, ¿e bia³ko p60 jest niezbêdne do infek-
cji ludzkich komórek nab³onkowych linii Caco-2 [14,
63, 93] i mysich embrionalnych fibroblastów linii 3T6
przez Listeria monocytogenes [6, 44, 45], ale nie
obserwuje siê jego zwi¹zku z patogenno�ci¹ wobec
komórek J 774 [6].

Wykorzystuj¹c mysi model infekcji oraz badaj¹c
proces patogenezy L. monocytogenes in vitro przy u¿y-
ciu linii komórkowych Caco-2 i mysich fibroblastów
linii 3T6 wykazano znacz¹c¹ redukcjê zdolno�ci in-
fekcji w przypadku mutantów nie produkuj¹cych bia³-
ka p60. Delecja p60 prowadzi do wyra�nego obni¿e-
nia zdolno�ci adhezji i zmian w dystrybucji InlA oraz
ActA. Nietypowe rozmieszczenie bia³ka ActA prowa-
dzi do nieuporz¹dkowanego rozk³adu filamentów ak-
tynowych na powierzchni komórek listeryjnych (za-
miast skupiania siê na dystalnym koñcu), co skutkuje
niemo¿no�ci¹ wytworzenia �komety listeryjnej� [64].
To z kolei skutecznie zapobiega przemieszczaniu siê
bakterii w cytoplazmie i uniemo¿liwia opuszczenie
zainfekowanej komórki, co potwierdzaj¹ obserwacje
mikrokoloni w cytoplazmie zainfekowanych komórek.

Analiza mutanta insercyjnego w genie iap udowod-
ni³a w³a�ciwo�ci adhezyjne bia³ka p60 [7]. Mutanty
insercyjne tworzy³y kolonie morfologicznie identycz-
ne ze znanymi dotychczas mutantami typu R. Ocena
sk³adu bia³ek wydzielanych przez mutanty insercyjne
wykaza³a, ¿e bia³ko Iap nie jest wydzielane do pod³o-
¿a hodowlanego albo jego ilo�æ jest drastycznie zredu-
kowana. Wszystkie otrzymane szczepy wykazywa³y
redukcjê wirulencji (wzrost LD50 w porównaniu ze
szczepem dzikim by³ 100-krotny).

Mechanizm dzia³ania bia³ka Iap podczas infekcji
nie zosta³ do koñca poznany. Przypuszcza siê, ¿e wy-
kazuj¹ce zasadowy charakter bia³ko p60 ³¹czy siê ze
specyficznym receptorem o charakterze kwasowym
obecnym na powierzchni komórki eukariotycznej [45].
Hipotezê t¹ czê�ciowo potwierdzili w 2000 roku
P a r k  i wsp., wykazuj¹c na linii komórkowej Caco-2
przy³¹czanie siê p60 do powierzchni komórek. Nie
uda³o siê jednak dotychczas zidentyfikowaæ struktur
s³u¿¹cych jako receptor [63].

5.3. Inne adhezyny

Pewne podobieñstwa do p60 wykazuje bia³ko Ami.
Sk³adaj¹ce siê z 917 aminokwasów bia³ko, podobnie
jak Iap, uczestniczy w hydrolizie mureiny i adhezji.
Cz¹steczka Ami zbudowana jest z trzech charaktery-
stycznych domen: 30-aminokwasowej sekwencji syg-
na³owej, 179-aminokwasowej N-koñcowej domeny
o aktywno�ci amidazowej oraz domeny C-koñcowej
(aminokwasy 262�917). W tym regionie wystêpuj¹
4 modu³y obejmuj¹ce po 2 motywy GW.
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Bia³ko Ami wystêpuje tylko w postaci zwi¹zanej
ze �cian¹ komórkow¹ i dobrze eksponowane na po-
wierzchni komórki bakteryjnej.

Udzia³ Ami w adhezji widoczny jest dopiero u mu-
tantów DinlA i DinlB, a receptor dla bia³ka Ami
na komórkach eukariotycznych nie zosta³ do tej pory
wykryty, mimo i¿ zauwa¿ono, ¿e jest on sk³adnikiem
tylko niektórych komórek [57].

Drug¹ autolizyn¹, której przypisywano rolê adhezy-
ny, jest powierzchniowe bia³ko Auto, produkt genu aut
(lmo1076). W 572-aminokwasowej cz¹steczce tego
bia³ka wyró¿nia siê oprócz peptydu sygna³owego:
N-koñcow¹ domenê o sekwencji typowej dla hydrolaz
i C-koñcowy region kotwicz¹cy bia³ko w �cianie komór-
kowej grupuj¹cy 4 podwójne powtórzenia GW [17].

Dziêki konstrukcji mutanta Daut wykazano, ¿e bia³-
ko to uczestniczy zarówno we wczesnych, jak i pó�niej-
szych etapach wirulencji, ale nie ma w³a�ciwo�ci adhe-
zyjnych. Zaobserwowano, i¿ mutant wykazuje zdolno�æ
adhezji zbli¿on¹ do szczepu dzikiego. Wykazano po-
nadto, ¿e bia³ko Auto jest niezbêdne dla wirulencji
L. monocytogenes, ale jego rolê okre�lono jako kontro-
lê architektury i kompozycji �ciany komórkowej [18].

Równie ma³o poznana jest rola w adhezji bia³ka
p104. Wykazano, ¿e to wystêpuj¹ce u niemal wszyst-
kich gatunków Listeria bia³ko (wyj¹tek L. grayi) wa-
runkuje u L. monocytogenes adhezjê do powierzchni
komórek linii Caco-2 i Ped-2E9. Skonstruowane mu-
tanty L. monocytogenes Dp104:Tn916 pozbawione
tego bia³ka wykazywa³y zaledwie 6�10% zdolno�ci
adhezji do komórek Caco-2 typowej dla szczepu dzi-
kiego, przy nie zmienionym poziomie listeriolizyny O
i fosfolipazy C [62].

Ponadto wykryto u L. monocytogenes kilka bia³ek
wi¹¿¹cych fibronektynê: bia³ka o masach cz¹stecz-
kowych: 55,3 kDa, 48,6 kDa, 46,7 kDa, 42,4 kDa,
26,8 kDa. Do tej pory wykazano udzia³ w patogenezie
tylko pierwszego z powy¿szych bia³ek. FbpA jest
570-aminokwasowym produktem genu fbpA, wyka-
zuj¹cym wysok¹ homologiê sekwencji z bia³kami wi¹-
¿¹cymi fibronektynê obserwowanymi u bakterii z ro-
dzaju Streptococcus [24]. To zakotwiczone motywem
LPXTG w �cianie komórkowej bia³ko pozbawione jest
typowego peptydu sygna³owego, a sekrecja odbywa siê
z udzia³em drogi SecA2. Oczyszczone bia³ko in vitro
wi¹¿e ludzk¹ fibronektynê wymuszaj¹c adhezjê, czego
nie obserwuje siê u mutanta DfbpA. Ponadto wykazano
regulacyjny charakter tego bia³ka w stosunku do liste-
riolizyny O i InlB. Regulacja odbywa siê na poziomie
posttranskrypcyjnym, wiêc sugerowano, ¿e FbpA pe³ni
funkcjê bia³ka opiekuñczego zapobiegaj¹cego degra-
dacji tych bia³ek podczas transportu i sekrecji [24].

Rola tego bia³ka nie zosta³a do koñca wyja�niona,
sformu³owano 2 hipotezy t³umacz¹ce wp³yw wi¹zania
fibronektyny na proces patogenezy [33]. Pierwsza za-

k³ada, i¿ oddzia³ywania komórki bakteryjnej z komór-
k¹ gospodarza s¹ 2 stopniowe. W pierwszym etapie
po�redniczy fibronektyna lub inny sk³adnik macierzy
zewn¹trzkomórkowej (ECM), a etap ten jest niespe-
cyficzny i mo¿e zachodziæ na wszystkich komórkach
gospodarza. Ta inicjalna adhezja umo¿liwia zaj�cie
drugiego, specyficznego etapu obejmuj¹cego oddzia³y-
wania InlA, InlB, p60 i podobnych z receptorem.

Wed³ug drugiej hipotezy motyw RGD na powierzch-
ni fibronektyny oddzia³uje tymczasowo z integryn¹ b1,
co pozwala L. monocytogenes wej�æ do wnêtrza komór-
ki eukariotycznej. Hipoteza ta oparta jest na podob-
nych mechanizmach obserwowanych u Mycobacte-
rium lepre. Zwi¹zanie fibronektyny przez bakteryjne
bia³ko mo¿e zapobiegaæ rozpoznaniu mikroorganizmu
przez uk³ad immunologiczny gospodarza, a wiêc ma-
skowaæ obecno�æ Listeria [33].

Po�redni, ale niezwykle istotny udzia³ we wcze-
snych etapach patogenezy odgrywaj¹ sortazy. Do tej
pory odkryto dwa bia³ka zaliczane do tej grupy. Oby-
dwa s¹ sk³adnikami systemu sekrecji SecA, rozpozna-
j¹ charakterystyczny motyw w cz¹steczce prekursorów
bia³ek zakotwiczonych w �cianie i po�rednicz¹ w se-
krecji i kotwiczeniu bia³ka w �cianie. Sortaza A, bê-
d¹ca produktem genu srtA, uczestniczy poprzez inter-
akcje z fragmentem LPXTG w sekrecji internalin. To
222-aminokwasowe bia³ko o masie 24 kDa posiada na
N-koñcu hydrofobowy region kotwicz¹cy, a C-koniec
spe³nia funkcjê katalityczn¹. Rolê sortazy A potwier-
dzi³a blokada wydzielania internalin oraz obni¿ona
infekcyjno�æ w stosunku do ludzkich erytrocytów linii
Caco-2 oraz hepatocytów linii Hep2G obserwowane
u mutanta DsrtA [8] Drugim bia³kiem tego typu jest
sortaza B (SrtB) po�rednicz¹ca (dziêki rozpoznawa-
niu motywu NXXTN) w wi¹zaniu niewielkiej liczby
bia³ek m.in. w wi¹zaniu bia³ka SvpA promuj¹cego
ucieczkê L. monocytogenes z fagosomu. SrtB jest
246-aminokwasowym bia³kiem uaktywniaj¹cym siê
g³ównie w hodowlach tkankowych. Rola tego 28,6-kilo-
daltonowego bia³ka w infekcji obserwowanej w mode-
lach zwierzêcych nie zosta³a do tej pory wykryta [9].

Omówienie pozosta³ych determinantów patogen-
no�ci L. monocytogenes, w tym czynników odgrywa-
j¹cych kluczow¹ rolê w procesie inwazji i rozprzestrze-
niania miêdzykomórkowego w tkankach zwierzêcych,
jak równie¿ regulacji ekspresji genów wirulencji za-
mieszczono w kolejnym artykule.

Pi�miennictwo

1. Alvarez-Dominguez C., Roberts R., Stahl P.D.: Internalized
Listeria monocytogenes modulates intracellular trafficking
and delays maturation of the phagosome. J. Cell Sci. 110,
731�743 (1997)



218 OLGA ANNA OSIÑSKA, TOMASZ JAGIELSKI I JACEK BIELECKI

2. Amer A.O. Swanson M.S.: A phagosome of one�s own: a mi-
crobial guide to life in the macrophage. Curr. Opin. Micro-
biol. 5, 56�61 (2002)

3. Barnewall R.E., Rikihisa Y., Lee E.H.: Ehrlichia chaffeensis
inclusions are early endosomes which selectively accumulate
transferrin receptor. Infect. Immun. 65, 1455�1656 (1997)

4. Beauregard K.E., Lee K.D., Collier R.J., Swanson J.A.:
pH-dependent perforation of macrophage phagosomes by
listeriolysin O from Listeria monocytogenes. J. Exp. Med.
186, 1159�1163 (1997)

5. Bielecki J.E., Youngman P., Connelly P., Portnoy D.A.: Bacil-
lus subtilis expressing a haemolisin from Listeria monocytoge-
nes can grow in mammalian cells. Nature, 345, 175�176 (1990)

6. Bielecki J.E.: Molekularne podstawy mechanizmów pato-
genezy Listeria monocytogenes. Post. Mikrobiol. 32, 85�104
(1994)

7. Bielecki J.E.: Insertions within iap gene of Listeria mono-
cytogenes generated by plasmid pLIV are not lethal. Acta
Microbiol. Pol. 43, 133�143 (1994)

8. Bierne H., Cossart P. i wsp.: Inactivation of the srtA gene in
Listeria monocytogenes inhabits anchoring of surface prote-
ins and affects virulence. Mol. Microbiol. 43, 869�881 (2002)

9. Bierne H., Newton S. i wsp.: Sortase B: a new class of sor-
tase in Listeria monocytogenes. J. Bacteriol. 186, 1972�1982
(2004)

10. Braun L., Dramsi S., Dehoux P., Bierne H., Lindahl G., Cos-
sart P.: InlB: an invasion protein of Listeria monocytogenes
with a novel type of surface association. Mol. Microbiol. 25,
285�294 (1997)

11. Braun L., Cossart P.: Interactions between Listeria monocy-
togenes and host ammalian cells. Microb. Infect. 2, 803�811
(2000)

12. Braun L., Ghebrehiwet B., Cossart P.: gC1q-R/p32, a C1q-
binding protein, is a receptor for the InlB invasion protein of
Listeria monocytogenes. EMBO J. 19, 1458�1466 (2000)

13. Braun L., Nato F., Payrastre B., Mazie J.C., Cossart P.: The
213-amino-acid leucine-rich repeat region of the Listeria
monocytogenes InlB protein is sufficient for entry into mam-
malian cells, stimulation of PI 3-kinase and membrane ruf-
fling. Mol. Microbiol. 34, 10�23 (1999)

14. Bubert A., Köhler S., Goebel W.: The homologous and hete-
rologous regions within the iap gene allow genus- and spe-
cies-specific identification of Listeria spp. by polymerase cha-
in reaction. Appl. Environ. Microbiol. 58, 2625�2632 (1992)

15. Bubert A., Kuhn M., Goebel W., Köhler S.: Structural and
functional properties of the p60 protein from different Listeria
species J. Bacteriol. 174, 8166�8171 (1992)

16. Bubert A., Schubert P., Köhler S., Frank R., Goebel W.: Syn-
thetic peptides derived from the Listeria monocytogenes p60
protein as antigens for the generation of polyclonal anti-
bodies specific for the secreted cell-free L. monocytogenes
p60 protein. Appl. Environ. Microbiol. 60, 3120�3127 (1994)

17. Cabanes D., Dehoux P., Dessurget O., Frangeul L., Cossart P.:
Surface proteins and the pathogenic potential Listeria mono-
cytogenes. Trends Microbiol. 10, 238�245 (2002)

18. Cabaness D., Dussureget O., Dehoux P., Cossart P.: Auto,
a surface associated autolysin of Listeria monocytogenes
required for entry into eukaryotic cells and virulence. Mol.
Microbiol. 51, 1601�1614 (2004)

19. Camilli A., Tilney LG., Portnoy D.A.: Dual roles of plcA
in Listeria monocytogenes pathogenesis. Mol. Microbiol. 8,
143�157 (1993)

20. Collins M.D., Wallbanks S., Lane D.J., Nietupski R., Smida J.,
Dorsch M., Stackebrandt E.: Phylogenetic analysis of the

genus Listeria based on reverse transcriptase sequencing of
16S rRNA. Int. J. Syst. Bacteriol. 41, 240�246 (1991)

21. Cousens L.P., Wing E.J.: Innate defenses in the liver during
Listeria infection. Immunol. Rev. 174, 150�159 (2000)

22. Dabiri G.A., Sanger J.M., Portnoy D.A., Southwick F.S.:
Listeria monocytogenes moves rapidly through the host-cell
cytoplasm by inducing directional actin assembly. Proc. Natl
Acad. Sci. USA, 87, 6068�6072 (1990)

23. Dalton C.B., Austin C.C., Sobel J., Hayes P.S., Bibb W.F.,
Graves L.M., Swaminathan B., Proctor M.E., Griffin P.M.:
An outbreak of gastroenteritis and fever due to Listeria mono-
cytogenes in milk. N. Engl. J. Med. 336, 100�105 (1997)

24. Dussurget O., Pizzaro-Creda J., Cossart P.: Molecular deter-
minants of Listeria monocytogenes virulence. Annu. Rev.
Microbiol. 58, 587�610 (2004)

25. Engelbrecht F., Dominguez-Bernal G., Hess J., Dickneite C.,
Greiffenberg L., Lampidis R., Raffelsbauer D., Daniels J.J.,
Kreft J., Kaufmann S.H., Vazquez-Boland J.A., Goebel W.:
A novel PrfA-regulated chromosomal locus, which is specific
for Listeria ivanovii, encodes two small, secreted internalins
and contributes to virulence in mice. Mol. Microbiol. 30,
405�417 (1998)

26. Evdokimov A.G., Anderson D.E., Routzahn K.M., Waugh D.S.:
Unusual molecular architecture of the Yersinia pestis cyto-
toxin YopM: a leucine-rich repeat protein with the shortest
repeating unit. J. Mol. Biol. 312, 807�821 (2001)

27. Farber J.M., Peterkin P.I.: Listeria monocytogenes, a food-
borne pathogen. Microbiol. Rev. 55, 476�511 (1991)

28. Finlay B.B., Cossart P.: Exploitation of mammalian host cell
function by bacterial pathogens. Science, 276, 718�725 (1997)

29. Gaillard J.L., Jaubert F., Berche P.: The inlAB locus mediates
the entry of Listeria monocytogenes into hepatocytes in vivo.
J. Exp. Med. 183, 359�369 (1996)

30. Gaillard J.L., Berche P., Frehel C., Gouin E., Cossart P.:
Entry of L. monocytogenes into cells is mediated by inter-
nalin, a repeat protein reminiscent of surface antigens from
gram-positive cocci. Cell, 65, 1127�1141 (1991)

31. Gaillard J.L., Berche P., Mounier J., Richard S., Sansonetti
P.: In vitro model of penetration and intracellular growth of
Listeria monocytogenes in the human enterocyte-like cell
line Caco-2. Infect. Immun. 55, 2822�2829 (1987)

32. Garcia-del Portillo F, Finlay B.B.: The varied lifestyles of
intracellular pathogens within eukaryotic vacuolar compart-
ments. Trends Microbiol. 3, 373�380 (1995)

33. Gilot P., André P., Content J.: Listeria monocytogenes posses-
ses adhesins for fibronectin. Infec. Immun. 67, 6698�6701
(1999)

34. Goebel W., Kuhn M.: Bacterial replication in the host cell
cytosol. Curr. Opin. Microbiol. 3, 49�53 (2000)

35. Greiffenberg L., Goebel W., Kim K.S., Weiglein I., Bubert A.,
Engelbrecht F., Stins M., Kuhn M.: Interaction of Listeria
monocytogenes with human brain microvascular endothelial
cells: InlB-dependent invasion, long-term intracellular growth,
and spread from macrophages to endothelial cells. Infect.
Immun. 66, 5260�5267 (1998)

36. Hartman A.B., Venkatesan M., Oaks E.V., Buysse J.M.:
Sequence and molecular characterization of a multicopy
invasion plasmid antigen gene, ipaH, of Shigella flexneri.
J. Bacteriol. 172, 1905�1915 (1990)

37. Heinzen R.A., Scidmore M.A., Rockey D.D., Hackstadt T.:
Differential interaction with endocytic and exocytic pathways
distinguish parasitophorous vacuoles of Coxiella burnetii
and Chlamydia trachomatis. Infect. Immun. 64, 796�809
(1996)



219MOLEKULARNE DETERMINANTY WIRULENCJI LISTERIA MONOCYTOGENES

38. Hess J., Gentschev I., Miko D., Wezel M., Lader C., Goebel
W., Kaufmann S.H.: Supresior efficacy of secreted over so-
matic antigen display in recombinant Salmonella vaccine in-
duced protection listeriosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93,
1458�1463 (1996)

39. Huan Y., van Adelsberg J.: Polycystein 1, the PDK1 gene
product, is in a complex containing E-cadherin and the cate-
nins. J. Clin. Invest. 104, 1459�1468 (1999)

40. Huber A.H., Weis W.I.: The structure of beta-catenin/E-cadhe-
rin complex and the molecular basis of diverse ligand recogni-
tation by beta-catenin. Cell, 105, 391�402 (2001)

41. Jones E.M., MacGowan A.P.: Antimicrobial chemotherapy
of human infection due to Listeria monocytogenes. Eur.
J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 14, 165�175 (1995)

42. Jonquieres R., Pizarro-Cerda J., Cossart P.: Synergy between
the N- and C-terminal domains of InlB for efficient invasion
of non-phagocytic cells by Listeria monocytogenes. Mol.
Microbiol. 42, 955�965 (2001)

43. Kajava A.V.: Structural diversity of leucine-rich repeat pro-
teins. J. Mol. Biol. 277, 519�527 (1998)

44. Khöler S., Bubert A., Vogel M., Goebel W.: Expression of
iap gene coding for protein p60 of Listeria monocytogenes
is controlled on the posttranscriptional level. J. Bacteriol.
173, 4668�4674 (1991)

45. Kuhn M., Goebel W.: Identification of an extracellular protein
of Listeria monocytogenes possibly involved in intracellular
uptake by mammalian cells. Infec. Immun. 57, 55�61 (1989)

46. Kuhn M., Kathariou S., Goebel W.: Hemolysin supports sur-
vival but not entry of the intracellular bacterium Listeria
monocytogenes. Infect. Immun. 56, 79�82 (1988)

47. Kobe B., Kajava A.V.: The leucine-rich repeat as a protein
recognition motif. Curr. Opin. Struct. Biol. 11, 725�732 (2001)

48. Lecuit M., Ohayon H., Braun L., Mengaud J., Cossart P.:
Internalin of Listeria monocytogenes with an intact leuci-
nerich repeat region is sufficient to promote internalization.
Infec. Immun. 65, 5309�5319 (1997)

49. Lenz L.L., Mohammadi S., Geissler A., Portroy D.A.:
SecA2-dependent secretion of autolytic enzymes promotes
Listeria monocytogenes pathogenesis. Proc. Nat. Acad. Sci.
USA, 100, 12432�12437 (2003)

50. Lingnau A., Domann E., Hudel M., Bock M., Nichterlei T.,
Wehland J., Chakraborty T.: Expression of the Listeria mono-
cytogenes EGD inlA and inlB genes, whose products mediate
bacterial entry into tissue culture cell lines, by PrfA-de-
pendent and -independent mechanisms. Infect. Immun. 63,
3896�3903 (1995)

51. Machner M.P., Frese S., Schubert W.D., Orian-Rousseau V.,
Gherardi E., Wehland J., Nimann H.H., Heinz D.W.: Aroma-
tic amino acids at the surface of InlB are essential for host
cell invasion by Listeria monocytogenes. Mol. Microbiol. 48,
1525�1536 (2003)

52. Mackaness G.B.: Cellular resistance to infection. J. Exp.
Med. 116, 381�406 (1962)

53. Marino M., Banerjee M., Jonquieres R., Cossart P., Ghosh
P.: GW domains of the Listeria monocytogenes invasion pro-
tein InlB are SH3-like and mediate binding to host ligands.
EMBO J. 21, 5623�5634 (2002)

54. Marquis H., Doshi V., Portnoy D. A.: The broad-range pho-
spholipase C and a metalloprotease mediate listeriolysin
O-independent escape of Listeria monocytogenes from a pri-
mary vacuole in human epithelial cells. Infect. Immun. 63,
4531�4534 (1995)

55. Marquis H., Goldfine H., Portnoy D.A.: Proteolytic pathways
of activation and degradation of a bacterial phospholipase C

during intracellular infection by Listeria monocytogenes.
J. Cell Biol. 137, 1381�1392 (1997)

56. Menguad J., Ohayon H., Gounon P., Mege R.M., Cossart P.:
E-cadherin is the receptor for internalin, a surface protein
required for entry of Listeria monocytogenes into epithelial
cell. Cell, 84, 923�932 (1996)

57. Milohanic E., Jonquières R., Cossart R., Berche R., Gaillard
J.L.: The autolysin Ami contributes to the adhesion Listeria
monocytogenes to eukaryotic cell via its cell wall anchor.
Mol. Microbiol. 39, 1212�1224 (2001)

58. Nakamura M., Sekino N., Iwamoto M., Ohno-Iwashita Y.:
Interaction of theta-toxin (perfringolysin O), a cholesterol-
binding cytolysin, with liposomal membranes: change in the
aromatic side chains upon binding and insertion. Bioche-
mistry, 34, 6513�6520 (1995)

59. Niemann H.H., Schubert W-D., Heinz D.W.: Adhesins and
invasins of pathogenic bacteria: a structural view. Microb.
Infect. 6, 101�112 (2004)

60. O�Riodan M., Yi C.H., Gonzales R., Lee K.D., Portnoy D.A.:
Innate recognitaion of bacteria by macrophage cytosolic
surveillance pathway. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99,
13861�13866 (2002)

61. Palmer M.: The family of thiol-activated, cholesterol-binding
cytolysins. Toxicon, 39, 1681�1689 (2001)

62. Pandiripally V.K., Westbrook D.G., Sunki G.R., Bhunia A.K.:
Surface protein p104 is involved in adhesion of Listeria
monocytogenes to human intestinal cell line, Caco-2. J. Med.
Microbiol. 48, 117�124 (1999)

63. Park J.H., Lee Y.S., Lim Y.K., Kwon S.H., Lee C.U., Yoon B.S.:
Specific binding of recombinant Listeria monocytogenes p60
protein to Caco-2 cells. FEMS Microbiol. Lett. 186, 35�40
(2000)

64. Pilgrim S., Kolb-Maurer A., Gentschev I., Goebel W., Kuhn
M.: Deletion of the gene encoding p60 in Listeria monocyto-
genes leads to abnormal cell division and loss of actin-based
motility. Infec. Immun. 71, 3473�3484 (2003)

65. Ponting C.P., Aravind L., Schultz J., Bork P., Koonin E.V.:
Eukaryotic signaling domain homologues in archaea i bac-
teria. Ancient ancestry and horizontal gene transfer. J. Mol.
Biol. 18, 729�745 (1999)

66. Popowska M.: Analysis of the peptidoglycan hydrolases of
Listeria monocytogenes: multiple enzymes with multiple
functions. Pol. J. Microbiol. 53, 29�34 (2004)

67. Portnoy D. A., Auerbuch V., Glomski I. J.: The cell biology
of Listeria monocytogenes infection: the intersection of bac-
terial pathogenesis and cell-mediated immunity. J. Cell Biol.
158, 409-414 (2002).

68. Robbins J.R., Barth A.I., Marquis H., de Hostos E.L., Nel-
son W.J., Theriot J.A.: Listeria monocytogenes exploits nor-
mal host cell processes to spread from cell to cell. J. Cell
Biol. 146, 1333�1350 (1999)

69. Rocourt J.: The genus Listeria monocytogenes: phylogene-
tic position, taxonomy and identification. pp 1-20 [w] E.T. Ry-
ser, E.H. Marth (ed.), Listeria, listeriosis and food safety, 2nd

ed. Marcel Dekker Inc., New York 1999
70. Rocourt J., Bille J.: Foodborne listeriosis. World Health Stat Q.

50, 67�73 (1997)
71. Ryser E.T., Marth E.M.: Foodborne listeriosis [w] Listeria,

listeriosis and food safety. pp. 240�288 New York: Marcel
Dekker (1991)

72. Sabet C., Lecuit M., Cabanes D., Cossart P., Bierne H.:
LPXTG protein InlJ, a newly identified internalin involved
in Listeria monocytogenes virulence. Infect Immun. 73,
6912�6922 (2005)



220 OLGA ANNA OSIÑSKA, TOMASZ JAGIELSKI I JACEK BIELECKI

73. Sallen B., Rajoharison S., Desverenne S., Quinn F., Mabilat
C.: Comparative analysis of 16S and 23S rRNA sequences
of Listeria species. Int. J. Syst. Bacteriol. 46, 669�674 (1996)

74. Sanger, J.M., Sanger, J.W., Southwick, F.S.: Host cell actin
assembly is necessary and likely to provide the propulsive
force for intracellular movement of Listeria monocytogenes.
Infect. Immun. 60, 3609�3619 (1992)

75. Sansonetti P.: Host-pathogen interactions: the seduction of
molecular cross talk. Gut, 50 (Suppl. 3), III2�8 (2002)

76. Scheld W.M.: Evaluation of rifampin and other antibiotics
against Listeria monocytogenes in vitro and in vivo. Rev.
Infect. Dis. 5 (Suppl. 3), S593�599 (1983)

77. Schlech W.F., Lavigne P.M., Bortolussi R.A., Allen A.C.,
Haldane E.V., Wort A.J., Hightower A.W., Johnson S.E.,
King S.H., Nicholls E.S., Broome C.V.: Epidemic listeriosis-
evidence for transmission by food. N. Engl. J. Med. 308,
203�206 (1983)

78. Schlech W.F.: Foodborne listeriosis. Clin. Infect. Dis. 31,
770�775 (2000)

79. Schlüter D., Domann E., Buck C., Hain T., Hof H., Chakra-
borty T., Deckert-Schluter M.: Phosphatidylcholine-specific
phospholipase C from Listeria monocytogenes is an important
virulence factor in murine cerebral listeriosis. Infect. Immun.
66, 5930�5938 (1998)

80. Schubert W-D., Heinz D.W. i wsp.: Internalins from the hu-
man pathogen Listeria monocytogenes combine three distinct
folds into a contiguous internalin domain. J. Mol. Biol. 312,
783�794 (2001)

81. Schuchat A., Swaminathan B., Broome C.V.: Epidemiology
of human listeriosis. Clin. Microbiol. Rev. 4, 169�83 (1991)

82. Sekiya K., Satoh R., Danbara H., Futaesaku Y.: A ring-sha-
ped structure with a crown formed by streptolysin O on the
erythrocyte membrane. J. Bacteriol. 175, 5953�5961 (1993)

83. Shen Y., Naujokas M., Park M., Ireton K.: InlB-dependent
internalization of Listeria is mediated by Met receptor tyro-
sine kinase. Cell, 103, 501�510 (2000)

84. Smith G.A., Marquis H., Jones S., Johnston N.C., Portnoy D.A.,
Goldfine H.: The two distinct phospholipases C of Listeria
monocytogenes have overlapping roles in escape from a va-
cuole and cell-to-cell spread. Infect. Immun. 63, 4231�4237
(1995)

85. Smyth C.J., Duncan J.L.: Thiol-activated (oxygen-labile) cyto-
lysins, p. 129�183 [w] J. Jeljaszewicz and T. Wadström (ed.),
Bacterial toxins and cell membranes, Academic Press, Inc.,
New York 1978

86. Theriot J.A., Rosenblatt J., Portnoy D.A., Goldschmidt-Cler-
mont P.J., Mitchison T.J. Involvement of profilin in the actin-
based motility of L. monocytogenes in cells and in cell-free
extracts. Cell, 76, 505�517 (1994)

87. Titball R.W.: Bacterial phospholipases C. Microbiol. Rev. 57,
347�366 (1993)

88. Vázquez-Boland J.A., Domínguez-Bernal G., González-
Zorn B., Kreft J., Goebel W.: Pathogenicity islands and viru-
lence evolution in Listeria. Microb. Infect. 3, 571�584 (2001)

89. Vázquez-Boland J.A., Kuhn M., Chakraborty P., Domínguez-
Bernal G., Goebel W., González-Zorn B., Wehland J., Kreft
J.: Listeria pathogenesis and molecular virulence determi-
nants. Clin. Microbiol. Rev. 14, 584�640 (2001)

90. Walev I., Palmer M., Valeva A., Weller U., Bhakdi S.: Bin-
ding, oligomerization, and pore formation by streptolysin O
in erythrocytes and fibroblast membranes: detection of non-
lytic polymers. Infect. Immun. 63, 1188�1194 (1995)

91. Whisstock J.C., Lesk A.M.: SH3 domains in prokaryotes.
Trends Biochem. Sci. 24, 132�133 (1999)

92. WHO Global Tuberculosis Control Report, Geneva: World
Health Organization, marzec 2002

93. Wing E.J., Gregory S.H.: Listeria monocytogenes: Clinical
and Experimental Update. J. Infect. Dis. 185, 18�24 (2002)

94. Wuenscher M.D., Köhler S., Bubert A., Gerike U., Goebel W.:
The iap gene of Listeria monocytogenes is essential for cell
viability, and its gene product, p60, has bacteriolytic activity.
J. Bacteriol. 175, 3491�3501 (1993)



POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 3, 221�231
http://www.pm.microbiology.pl

1. Wprowadzenie

Do wa¿niejszych osi¹gniêæ biologii w ostatnich la-
tach nale¿y zaliczyæ opis nowych elementów i mecha-
nizmów wp³ywaj¹cych na efektywno�æ uk³adu odpor-
no�ciowego (UO). Zwrócono szczególn¹ uwagê na
receptory rozpoznaj¹ce patogeny � PRR (pathogen re-
cognition receptors), dla których ligandami s¹ struktu-
ry egzogenne pochodz¹ce z zarazków oraz endogenne
pochodz¹ce od gospodarza, a które okre�lane s¹ jako
wzorce molekularne patogenów � PAMP (pathogen
associated molecular patterns) [73, 80, 96]. Przyk³a-
dem egzogennych PAMP jest lipopolisacharyd (LPS),
peptydoglikan (PGN), glikoproteiny (GP) czy kwasy
uronowe bakterii, a tak¿e bia³ka szoku termicznego
� HSP (heat shock protein) tych¿e zarazków oraz or-
ganizmów eukariotycznych, natomiast endogennymi
PAMP, s¹ miêdzy innymi produkty rozpadu martwych
komórek, czy kompleks chromatyna � IgG [15, 49, 73,
92]. Do �najm³odszych� znaczników tworz¹cych PRR
u ssaków i ptaków, zarejestrowanych po raz pierwszy
w latach 1989�91 roku, nale¿¹ znaczniki TLR (Toll-
like receptors � TLR), które po po³¹czeniu siê z ró-
¿nymi ligandami (Tab. I), wp³ywaj¹ na odporno�æ
wrodzon¹ (naturaln¹) oraz nabyt¹, w wyniku indukcji
wielu cytokin prozapalnych np. interleukina 1, 6, 8,
12, (IL-1, 6, 8, 12), czynnik martwicy nowotworów
(TNF-" � tumor necrosis factor "), zwiêkszanie eks-
presji cz¹stek zgodno�ci tkankowej (MHC) oraz cz¹-
stek kostymuluj¹cych np. B7.1 i B7.2 [10�12, 15,

38, 47, 49, 58, 66]. Trzeba jednak dodaæ, ¿e droga do
aktywacji tych substancji i cz¹steczek jest odmienna
ale i swoista � w zale¿no�ci od rodzaju PAMP, choæ
mo¿na przyj¹æ, ¿e ka¿dorazowo w³¹czone s¹ w t¹
drogê bia³ka adaptorowe, w tym MyD88 (myeloid
differentiation 88), TRIF/TICAM (TRIF-TIR domain
contanting adaptor-inducing IFN$) i MAL/TIRAP
(Mal-MyD88 adaptor like) [73]. Nadto receptory TLR
w tym funkcjonuj¹ce w postaci heterodimerów np.:
TLR2/TLR6, wchodz¹ w reakcje z ró¿nymi bia³kami
w komórkach makroorganizmu i w ten sposób �two-
rz¹� dodatkowo impulsy, które bardzo intensywnie
przestrajaj¹ reakcje odporno�ciowe makroorganizmu,
zmieniaj¹c je lub nawet eliminuj¹c [10,66,73]. Przyj-
muje siê obecnie, ¿e receptory TLR steruj¹ na tyle
reakcjami immunologicznymi, ¿e poprzez to stwarzaj¹
najbardziej optymalne warunki prowadz¹ce do znisz-
czenia drobnoustrojów.

Trzeba wyja�niæ, ¿e samo s³owo Toll pochodzi od
nazwy bia³ka, które zosta³o stwierdzone u muszki
owocowej, charakteryzuj¹cej siê dziwacznym � niesa-
mowitym wygl¹dem [69]. Obecnie odnosi siê ono do
receptorów b³onowych, które odpowiedzialne s¹ za or-
ganizacjê horyzontaln¹ larw muszki owocowej oraz
odporno�æ przeciw grzybicz¹ i odporno�æ przeciw
bakteriom Gram-dodatnim u tych owadów [30, 44, 66,
92]. Receptory te wystêpuj¹ u nich na powierzchni
cia³ek t³uszczowych (odpowiednik w¹troby ssaków)
i s¹ aktywowane przez cytokinopodobne bia³ka znaj-
duj¹ce siê w ich hemolimfie [30, 44, 66, 92].
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The role and importance of TLRs (Toll-Like Receptors) in immunity

Abstract: Thirteen TLR have been described and characterized, including their structure and the way in which they act. The most
typical molecular patterns of pathogens (PAMP) have been described, specifically linked to various TLRs. The role and effect of
TLR on immune system have been discussed, including involvement of the receptors in infections and other illness.
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TLR1 Bakterie w tym pr¹tki i krêtki Peptydoglikan (PGN), lipoarabinomannan, lipopeptydy,
lipoproteiny, modulina, LPS

Neisseria meningitidis Czynniki rozpuszczalne

TLR2 Bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym PGN, LPS, kwas lipotejchojowy, modulina, HSP,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, poryny
meningokoki i Leptospira interrogans

Porphyromonas gingivalis Nietypowy LPS

Pr¹tki gru�licze i niegru�licze w tym Mycobacterium Lipoarabinomannan, glikolipidy, lipopeptydy
lepreae, M.avium oraz mykoplazmy, w tym Mycoplazma
hyopneumoniae i M.fermentas

Neisseria sp. Poryny

Pseudomonas aeruginosa Polimer kwasu mannourynowego

Krêtki, w tym Treponema pallidum i Borrelia burgdorferii LPS, glikolipidy

Chlamydophila muridarum Nie okre�lono (prawdopodobnie sk³adniki �ciany
komórkowej)

Grzyby, w tym Candida albicans Zymosan

Wirus cytomegalii Nieznane

Wirus odry Bia³ko hemaglutynuj¹ce

TLR2/TLR6 Mykoplazmy Lipopeptydy i proteiny

Dro¿d¿e Zymosan

Bakterie Gram-dodatnie PGN

Staphylococcus sp. Modulina

Wirus RSV Bia³ko fuzyjne F

TLR3 Birna- i reowirusy dsRNA

Wirus RSV Bia³ko nieokre�lone

Bakterie Gram-ujemne LPS

TLR4 Bakterie Gram-ujemne, w tym Salmonella sp. i Yersinia sp. LPS (lipid A), otoczka polisacharydowa, HSP, bia³ka
fimbrii

Bakterie Gram-dodatnie, w tym Bacillus anthracis, Kwas lipotejchojowy, HSP, bia³ka fimbrii, czynnik
Mycobacterium tuberculosis i M.bovis komórkowy zwi¹zany z labilno-cieplno�ci¹

Chlamydophila pneumoniae HSP60

Wirus MMTV Bia³ko os³onki

Wirus RSV Bia³ko fuzyjne F

Birna- i reowirusy dsRNA

Wirus cytomegalii Bia³ko fuzyjne F i bia³ko os³onki

TLR5 Bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym Flagellina bakterii Gram-ujemnych, bia³ko 55kD
Legionella pneumophilia bakterii Gram-dodatnich

TLR6 Bakterie Gram-dodatnie, Borrelia burgdorferii PGN, lipoproteiny, modulina, proteina A,
kwas lipotejchojowy

Mycobacterium tuberculosis Sk³adniki �ciany komórkowej

Mykoplazmy, w tym Mycoplazma hyopneumoniae Lipopeptydy

Grzyby Zymosan

TLR7 Birna- i reowirusy, wirusy grypy, RSV i HIV Pochodne imidazolu oraz ma³e jednostki antywirusowe,
dsRNA, ssRNA

TLR8 Birna- i reowirusy, wirusy grypy i RSV Pochodne imidazolu oraz ma³e jednostki antywirusowe,
dsRNA, ssRNA

T a b e l a  I
TLR- oraz ich ligandy w zarazkach, z którymi wi¹¿¹ siê [2, 3, 5, 6, 10�12, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 32, 35, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 53,

62, 66, 73, 74, 77, 80, 84, 85, 88, 92, 95, 99]

TLR Zarazki Ligandy (PAMP)
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2. Charakterystyka i wystêpowanie TLR

TLR s¹ transb³onowanymi znacznikami wystêpu-
j¹cymi na b³onach (g³ównie TLR 2, 4, 5) oraz w cyto-
plazmie (g³ównie TLR 3, 7, 8, 9) i zbudowane s¹
z glikoprotein o masie cz¹steczkowej od 90�115 kDa
[9, 15, 58, 90]. Na podstawie ekspresji mRNA (co nie
jest równoznaczne z wystêpowaniem funkcjonalnym
bia³ka), opisano tak¿e istnienie form rozpuszczalnych
tych receptorów (TLR-2), w mleku i surowicy cz³o-
wieka [51]. Charakteryzuj¹ siê one swoistym konser-
watyzmem, przejawiaj¹cym siê wystêpowaniem tych
samych elementów strukturalnych np: domeny TIR [8,
15, 92]. Domena ta, wystêpuj¹ca w TLR oraz w recep-
torach IL-1R czy IL-18R i posiada moleku³ê adaptoro-
w¹. Takich moleku³ adaptorowych w znacznikach TLR
opisano cztery i s¹ nimi MyD88, TIRAP, TRIF i TRAM
[15, 38, 44, 67, 90, 92, 95]. TLR sk³adaj¹ siê z czê�ci
zewn¹trzkomórkowej, utworzonej przez domeny z po-
wtórzeniami bogatymi w leucynê � LRR (Leucine Rich
Repeats) [92] (w receptorach dla IL-1 zastêpuj¹ je
domeny Ig-podobne), a która rozpoznaje patogeny
i których to w  TLR opisano od 19 do 25 [74]. Nastêp-
nym elementem TLR jest czê�æ przezb³onowa i odci-
nek wewn¹trzcytoplazmatyczny z domen¹ TIR, która
jest podobna do regionu wystêpuj¹cego w receptorach
typu I dla IL1 (IL-1RI), st¹d TLR nazwano receptorem
Toll/ IL-1R (Toll-Interleukin � 1R domain). Takich re-
ceptorów Toll u ssaków opisano 5 typów i nazwano je
tak ze wzglêdu na du¿e podobieñstwo regionu TIR
wystêpuj¹cego w tych receptorach i receptorze dla IL1
(IL-1R) [11, 26, 92]. Na C-terminalnym koñcu TLR
u³o¿one s¹ jednostki cysteiny niezbêdne do regulacji
transdukcji sygna³u i s¹ one podobne w budowie
u cz³owieka i muszki owocowej, u której to jak wspom-
niano wcze�niej, opisano po raz pierwszy receptor Toll
[30, 58]. Natomiast na N-terminalnym koñcu TLR,
wystêpuje d³ugi sk³adaj¹cy siê z 31 aminokwasów ³añ-
cuch okre�lony jako region flankuj¹cy [9, 92]. Wyka-
zano, ¿e receptory TLR u ssaków, ró¿ni¹ siê od muszki
owocowej budow¹ elementów wystêpuj¹cych na ze-
wn¹trz komórki, g³ównie ilo�ci¹ domen LRR [52].

Receptory TLR u ssaków wykazano na powierzch-
ni komórek UO (g³ównie: TLR-1 na limfocytach B,
TLR-2 na monocytach, neutrofilach i komórkach den-
drytycznych (DC), TLR-3 oraz 8 i 9 na komórkach DC,
TLR-4 na leukocytach, TLR-4 i TLR-2 na masto-
cytach, TLR-5 na monocytach i komórkach DC, TLR6
na leukocytach i makrofagach, TLR7 na makrofagach,
komórkach DC i granulocytach, TLR-9 na monocytach
i komórkach DC pochodzenia plazmocytoidalnego,
TLR-10 na limfocytach B i komórkach DC), komórkach
nab³onkowych przewodu pokarmowego i oddechowe-
go, �ródb³onku naczyñ, w tym naczyñ krwiono�nych
skóry, adipocytach, kardiomiocytach, fibroblastach oraz
komórkach �ledziony, nerek, grasicy, p³uc i mikrogleju
[38, 49, 57, 63, 86, 90, 92, 99]. Taka ich lokalizacja
powoduje, ¿e maj¹ one du¿¹ mo¿liwo�æ wychwytywa-
nia i ³¹czenia siê z mikroorganizmami wnikaj¹cymi do
makroorganizmu, co  powoduje siln¹ aktywacjê i mo-
dulacjê reakcji obronnych makroorganizmu [37, 56].

3. Udzia³ TLR w odporno�ci

Do roku 2003 wyró¿niono 10 receptorów TLR
u ssaków [2, 5, 15, 92], a w 2004 roku, opisano recep-
tory TLR11 [99] oraz TLR12 i 13 [66]. Wed³ug
M e d z h i t o v a  i wsp. [58], ju¿ nawet te trzyna�-
cie znaczników poprzez mo¿liwo�æ ich ³¹czenia siê
z PAMP-ami, gwarantuje siln¹ aktywizacjê uk³adu od-
porno�ciowego makroorganizmów.

Stwierdzono, ¿e TLR1 wi¹¿¹c siê np: z  PGN
(Tab. I), wzmaga odporno�æ przeciwbakteryjn¹ orga-
nizmu m.in. poprzez uk³ad ubikwityny lub poprzez
bia³ko A20, TRAK i TNF i czynnik transkrypcyjny
(j¹drowy) (NF-kB � nuclear factor kappa B) [17]. We-
d³ug S a b r o e  i wsp. [77] receptor TLR1 podwy¿sza
aktywno�æ immunologiczn¹ makroorganizmów, dopie-
ro gdy po³¹czy siê z TLR2.

W przypadku znacznika TLR2 stwierdzono, ¿e ³¹-
cz¹c siê z PAMP wielu zarazków w tym z endogen-
nymi bia³kami szoku termicznego (HSP60 i HSP70)
(Tab. I), szczególnie kiedy TLR2 jest w kompleksie

TLR9 Bakterie oraz wirusy w tym wirusy HSV-1, HSV-2 i RSV LPS, PGN, lipoproteiny i niemetylowane CpG DNA,
wirusów i bakterii, ssRNA

Mycobacterium tuberculosis Sk³adniki �ciany komórkowej

TLR10 Nieznane Nieznane (bia³ka bakterii uropatogennych?)

TLR11 E.coli � uropatogenne szczepy Nieznane

TLR12 Nieznane Nieznane

TLR13 Nieznane Nieznane

C.d. tabela I

TLR Zarazki Ligandy (PAMP)
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z receptorami ró¿nicowania (CD) � g³ównie CD 11a/
CD18, CD11b/CD18, CD14 oraz z TLR1 i TLR6,
wzbudza on (TLR2) nie tylko odporno�æ wobec zaraz-
ków wyszczególnionych w Tab. I, ale dodatkowo wo-
bec Bacteroides sp. i Yersinia sp. [59]. Ostatnio stwier-
dzono, ¿e w trakcie infekcji Chlamydophila muridarum
dochodzi poprzez TLR-2 ale nie TLR-4, do zwiêksze-
nia odporno�ci w wyniku stymulacji komórek DC do
produkcji IL-12, aktywizacji chemokin (CXCL-10,
CCR-5 i 7) oraz cz¹stek adhezyjnych (MADCAMP1
� mucosal vascular addressin cell-adhesion molecule 1,
VCAMP1 � vascular cell adhesion molecule 1), co
prowadzi do zwiêkszenia aktywno�ci samych komórek
DC oraz limfocytów T [19]. Autorzy [19] podali te¿,
¿e mo¿liwe jest, i¿ mechanizm ten wystêpuje tak¿e
w infekcjach u ludzi (np.: jaglica, infekcje dróg rod-
nych) na tle Chlamydia trachomatis. U ludzi wykaza-
no, ¿e LPS, a w szczególno�ci jego lipid A, poprzez
TLR2 i przy wspó³udziale TLR4 oraz cz¹steczek
CD80 i CD86, stymuluj¹ syntezê TNF-", IL-8, IL-10,
IL-12, chemokin, a tak¿e czynnik transkrypcyjny
NF-k$ [55]. St¹d uwa¿a siê [69], ¿e TLR-2 jest g³ów-
nym elementem w�ród tych receptorów, tym bardziej,
¿e bierze on dodatkowo udzia³, wspólnie z TLR3
i TLR4, w stymulacji kinaz bia³kowych, aktywowa-
nych mitogenami (MAPK � mitogen activated protein
kinase), komórek makroorganizmów zainfekowanych
bakteriami Gram-dodatnimi [98]. Dowiedziono tak¿e,
¿e receptor TLR2 u myszy zaka¿onej Candida albi-
cans, oddzia³ywuje supresyjnie na UO poprzez IL-10,
co uznaje siê obecnie za nowy element patogenezy
w chorobach grzybiczych [63].

W przypadku TLR3 wykazano, ¿e po zwi¹zaniu siê
z dwuniciowymi wirusami RNA (ds RNA) oraz inny-
mi wirusami i bakteriami (Tab. I), aktywuje on UO.
Dowiedziono tak¿e jego roli w stresie oksydacyjnym
[77] i udzia³u w zwiêkszaniu ekspresji TLR g³ów-
nie na komórkach DC, polimorfonuklearnych (PMN)
oraz komórkach wykazuj¹cych naturaln¹ bójczo�æ
(NK � natural killer) [38, 75].

TLR4 po po³¹czeniu siê z  substancjami wielu za-
razków, a tak¿e endogennymi HSP60 i HSP70 oraz
egzogennymi HSP (Tab. I), stymuluje UO [77] akty-
wuj¹c komórki limfoidalne, g³ównie komórki Th2 [38],
zwiêkszaj¹c syntezê TNF-" oraz IL-1 i 12 [55], a tak-
¿e zwiêkszaj¹c aktywno�æ komórek DC w migracji
i wydzielaniu chemokin (CXC-12, CCL-19 i 2) [78].
Receptor ten w kompleksie z CD14, CD11b/CD18, po
po³¹czeniu siê z LPS, fimbriami bakteryjnymi, PGN
bakterii Gram-ujemnych, kwasami uronowymi bak-
terii Gram-dodatnich, bakteryjnym HSP60 oraz bia³-
kami wirusa syncytialnego � RSV, aktywuje UO [77].
Dowiedziono jednak, ¿e zanim LPS bakteryjny zwi¹¿e
siê z tym TLR, musi doj�æ do jego z³¹czenia siê z re-
ceptorem CD14 wystêpuj¹cym m.in. na monocytach

i neutrofilach, a nastêpnie dochodzi do po³¹czenia siê
tego kompleksu z glikoprotein¹ adaptarow¹ MD-2 wy-
stêpuj¹c¹ na powierzchni makrofagów i to dopiero sta-
je siê dla nich ligandem [14, 33, 39]. Udowodniono,
¿e receptor ten, poprzez oddzia³ywanie na reakcje bia-
³ek Fas-FasL, bierze udzia³ w patogenezie zapalenia
stawów, w tym reumatoidalnym zapaleniu stawów
[54]. Oddzia³ywuje on tak¿e na proces starzenia
i kszta³towania siê komórek somatycznych oraz roz-
wój ko�ci u myszy [72], jak te¿ wp³ywa na odporno�æ
skóry [27, 40] jako, ¿e wzbudza na jej �terenie� od-
porno�æ warunkowan¹ limfocytami z receptorem CD4
i CD8 oraz zwi¹zan¹ z surowiczymi immunoglobu-
linami G, G1, G2a i E [40]. Wykazano ¿e TLR4, pod
wp³ywem specyficznego sygna³u okre�lanego jako Mal
� który podobnie jak sygna³ MyD88 w komórkach
dendrytycznych � posiada domenê TIR, nieznacznie
tylko ró¿ni¹c¹ siê budow¹ w Mal i MyD88 � choæ to
ostatnie bia³ko posiada dodatkowo domenê �mierci
FADD � Fas Associated Death Domain), mo¿e indu-
kowaæ apoptozê [11, 22, 64, 75]. Receptor TLR4 ma
tak¿e zdolno�æ ³¹czenia siê z taksolem u ro�lin, który
to zwi¹zek jest stosowany u ludzi jako substancja prze-
ciwnowotworowa [77].

Tymczasem receptor TLR5, wi¹¿¹c flagellinê bak-
terii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, zwiêksza od-
porno�æ makroorganizmów poprzez aktywowanie mo-
nocytów, komórek DC i NK oraz limfocytów T [38,
74, 75, 77, 92].

W przypadku TLR6 stwierdzono, ¿e po jego po-
³¹czeniu siê z wieloma PAMP bakterii i grzybów
(Tab. I), aktywuje on limfocyty B, monocyty i komór-
ki NK makroorganizmów [38].

Równie¿ TLR7 i TLR8 s¹ elementami aktywizyj¹-
cymi UO, z tym, ¿e w przypadku TLR7 droga ta pro-
wadzi poprzez komórki B oraz DC (oprócz komórek
pochodzenia plazmoidalnego), a w przypadku TLR8
g³ównie poprzez monocyty i czê�ciowo komórki NK
i limfocyty T [38]. Wykazano, ¿e g³ównie receptor
TLR7, choæ tak¿e i TLR8, posiada zdolno�æ do wi¹-
zania ma³ych jednostek przeciwwirusowych (small
antiviral compounds) [14, 92] oraz wirusów dsRNA
(Birna- i Reoviridae) i ssRNA (wirus grypy, RSV
i HIV) [24, 35, 77, 85, 92]. Udowodniono, ¿e ich dzia³a-
nie przeciwwirusowe zwi¹zane jest z indukcj¹ sygna³u
syntezy IFNa, który oddzia³ywuje na receptor TLR-1,
a ten poprzez bia³ko MyD88, TRAF6 i IRF7, aktywu-
je bia³ka z grupy ubikwityny [43]. Przyjmuje siê, ¿e
naturalnym receptorem dla tych zarazków u myszy jest
znacznik TLR7, a u cz³owieka znacznik TLR7 i TLR8
[35], choæ obecnie wykazano in vitro [24], ¿e TLR7
w odró¿nieniu od TLR8, nie posiada mo¿liwo�ci ³¹-
czenia siê z wirusami ssRNA.

Odno�nie TLR9 stwierdzono, ¿e po po³¹czeniu siê
z niemetylowanymi CpGDNA (cytosine-phosphate-
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guanosine DNA) wielu zarazków [92], w tym wiru-
sów [90], aktywuje on w pierwszej kolejno�ci komórki
DC, a nastêpnie B, PMN, MN oraz NK [38, 75].
W przypadku komórek DC i MN, �³¹czenie siê� TLR9
z CpGDNA, zachodzi w obrêbie ich reticulum [50].
U ludzi wykazano, ¿e receptor ten kooperuje � u ludzi
dotkniêtych schorzeniami autoimmunologicznymi z re-
ceptorem BCR limfocytów B [90]. Wykazano, ¿e spo-
�ród opisanych 13 znaczników TLR9 najsilniej indu-
kuje proces fagocytozy [26].

W przypadku TLR10, stwierdzono jedynie, ¿e wy-
stêpuje on u ludzi na komórkach B [97], za� u myszy
na prekursorowych komórkach DC pochodzenia lim-
foidalnego, a tak¿e neutrofilach i eozynofilach [38].

Natomiast opisany w pierwszej po³owie 2004 roku
TLR11 wystêpuj¹c na makrofagach, komórkach w¹tro-
by, nerek, pêcherza moczowego oraz �ródb³onku na-
czyñ, wykazuje powinowactwo do ³¹czenia siê z LPS
uropatogennej Escherichia coli, przez co wydatnie
stymuluje lokaln¹ odporno�æ w drogach moczowo-
p³ciowych [99].

Scharakteryzowane w 2004 roku TLR12 i TLR13
[66], to znaczniki w przypadku których nie okre�lono
ligandu, podobnie jak u TLR10 i TLR11, a nadto nie
wskazano, podobnie jak przy TLR10 ich powinowac-
twa do okre�lonego zarazka (Tab. I).

Opisuj¹c rolê TLR nale¿y stwierdziæ, ¿e udowod-
niony zosta³ równie¿ ich udzia³ w zapaleniach, w tym
t³a urazowego (g³ównie TLR2 i TLR4), destrukcji tka-
nek oraz rozwoju i powstawaniu posocznicy, szoku
septycznego (g³ównie TLR4) [22, 59, 67], chorobach
autoimmunologicznych np.: toczeñ uk³adowy, reuma-
toidalne zapalenie stawów (g³ównie TLR9) [10, 12,
22, 66], chorobach w¹troby (TLR9), procesach nowo-
tworowych (g³ównie TLR2, TLR4) [80] i w chorobach
wynikaj¹cych z niedoboru immunologicznego [22],
a tak¿e chorobach uk³adu sercowo-naczyniowego np.:
chorobie niedokrwiennej [10, 66]. Receptory te u musz-
ki owocowej (Toll) jak i u ssaków (TLR) wykazuj¹ bar-
dzo silny wp³yw miêdzy innymi na procesy odporno�ci
wrodzonej � naturalnej [11, 30, 56], któr¹ jak jak obec-
nie przyjmuje siê, wi¹¿e siê z mechanizmami zwi¹za-
nymi z cytokino-zale¿n¹ odporno�ci¹ komórek UO,
perforyno-zale¿n¹ aktywno�ci¹ komórek NK, cytotok-
syczn¹ rol¹ dope³niacza niezale¿n¹ od przeciwcia³ oraz
nieswoist¹ reaktywno�ci¹ limfocytów T wobec wiru-
sów, a które to elementy zwi¹zane s¹ z aktywacj¹
czynnika transkrypcyjnego NF-6B [57]. Wykazano, ¿e
czynnik ten transportuj¹c sygna³ do j¹dra, wzbudza
syntezê cytokin prozapalnych, czynników wzrostu, en-
zymów, bia³ek stresu, cz¹stek adhezyjnych i immuno-
regulatorowych, jak te¿ czynników transkrypcyjnych
i reguluj¹cych cykl komórkowy [8, 11, 12, 33, 39,
67]. Stwierdzono te¿, ¿e receptory TLR oddzia³ywuj¹c
na kinazy serynowo-treoninowe, dodatkowo aktywuj¹

czynnik NF-6B [11, 12, 58, 64, 95], na który te¿ wp³y-
waj¹ komponenty sygnalne jakimi s¹ MyD88 i Mal
oraz wystêpuj¹cy na mastocytach i komórkach Th2 re-
ceptor ST2 � okre�lany jako osierocony (orphan) [18].
U niektórych gatunków ssaków, w tym tak¿e u cz³o-
wieka wykazano, ¿e w infekcjach bakteryjnych, recep-
tory Toll-podobne stymuluj¹ komórki DC do dojrze-
wania i zwiêkszonej aktywno�ci w zakresie zdolno�ci
adherencji i migracji do wêz³ów ch³onnych, w których,
choæ tak¿e w �ledzionie, dodatkowo oddzia³ywuj¹ one
na limfocyty T w kierunku ich ró¿nicowania siê do
komórek Th1 [75, 92, 93]. U myszy udokumentowano
[48], ¿e receptory te wp³ywaj¹ tak¿e na syntezê bia³ek
HSP przez makrofagi. Bia³ka te pe³ni¹ rolê receptora
dla komórek DC � oddzia³ywuj¹cych reguluj¹co miê-
dzy innymi na limfocyty T. U ludzi wykazano te¿ rolê
TLR w rozrodzie, szczególnie w procesie spermatoge-
nezy poprzez ich udzia³ w regulacji apoptozy [76] oraz
ekspresji genów bia³ek j¹drowych [96]. Stwierdzono
[16], ¿e defensyny � substancje kszta³tuj¹ce odporno�æ
nieswoist¹, mog¹ przyci¹gaæ niedojrza³e komórki DC
za po�rednictwem receptorów chemokinowych CCR5,
6, 7, a w szczególno�ci receptorów CCR5 i CCR7 i s¹
tak¿e powi¹zane ze znacznikami Toll-podobnymi [92].
Wykazano, i¿ w celu wyeliminowania ryzyka szoku
pozapalnego w wyniku np: oddzia³ywania bakteryjne-
go LPS, musi nast¹piæ swoiste uwalnianie receptora
TLR4, na co wp³ywa ekspresja genu Tlr4 [71]. Wed³ug
innej hipotezy ekspresja ta prawdopodobnie ³¹czy siê
z mechanizmami w samej komórce, które zapobiegaj¹
w takich stanach formowaniu siê niefunkcjonalnych
i zbêdnych cz¹steczek [71]. Wykazano, ¿e receptory
Toll-podobne ³¹cz¹c siê z bia³kami gospodarza (bêd¹ce
ligandami endogennymi powstaj¹cymi w czasie stresu
komórkowego i uszkodzenia tkanek czy martwicy, co
z punktu paradygmatu immunologicznego wydawa³o-
by siê zaburzeniem uk³adu �swój-obcy�), doprowadza-
j¹ do uruchomienia mechanizmów zapalnych, usuwa-
j¹cych powsta³e w ich trakcie zmiany, co jest bardzo
pozytywne w sensie poprawy stanu zdrowia [11, 80].
Sugeruje siê [10, 66], ¿e poznanie roli TLR mo¿e byæ
wykorzystywane tak¿e w konstrukcji broni bakterio-
logicznej. Sadzi siê, ¿e blokuj¹c receptory Toll-podob-
ne pewnymi bia³kami wirusa ospy, zmniejsza siê mo¿-
liwo�æ odpowiedzi immunologicznej, tak potrzebnej
w czasie infekcji wirusowych.

4. Rola TLR w zaka¿eniach bakteryjnych

Do receptorów bior¹cych udzia³ w poszczególnych
zaka¿eniach bakteryjnych nale¿y zaliczyæ TLR2, TLR3,
TLR4, TLR5, TLR6 i TLR9.

TLR2 jest pod wzglêdem morfologicznym i funkcjo-
nalnym, podobny do TLR4 i po po³¹czeniu siê z PAMP
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wielu patogenów, prowadzi do aktywacji komórek UO
(Tab. I). £¹czy siê on � podobnie jak i TLR4 � z PGN
bakteryjnym [15, 92], poprzez specyficzne bia³ka rozpo-
znaj¹ce peptydoglikan � PGRP (peptydoglycan recogni-
tion proteins) opisane tak¿e u owadów, w tym u muszki
owocowej, które charakteryzuj¹ siê tak jak TLR wyso-
kim konserwatyzmem [15, 27, 92]. Prawdopodobnie
kompleks PGRP mo¿na � podobnie jak w przypadku
kompleksu LPS-CD-14 np. wystêpuj¹cego u myszy
� zaliczyæ do grupy PRR z t¹ ró¿nic¹, i¿ CD14 ma po-
winowactwo zarówno do LPS jak i do PGN, podczas
gdy PGRP wi¹¿¹ siê jedynie z PGN [15, 39, 88, 92].
L e m a i t r e  [52] sugeruje, ¿e jedynie PGN u bakterii
Gram-ujemnych aktywuje komórki UO poprzez PGRP,
za� PGN u bakterii Gram-dodatnich stymuluje je po-
przez TLR. Wykazano nadto, ¿e PGRP rozpoznaje LPS
Porphrymonas gingivalis i Leptospira interrogans,
który ró¿ni siê od LPS u enterobakterii [82]. Kompleks
PGRP u ssaków charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowa-
niem ekspresji w tkankach i organach [28]. U ludzi na-
tomiast wystêpuje on w du¿ym nasileniu w szpiku kost-
nym, za� u byd³a i �wiñ na neutrofilach i eozynofilach
[28]. Na komórkach PMN i komórkach w¹troby p³odo-
wej u cz³owieka, wystêpuje on w ma³ym natê¿eniu,
za� na ludzkich limfocytach, tymocytach, komórkach
NK i MN, w ogóle nie wystêpuje [28]. TLR2 wzmaga
równie¿ odporno�æ w infekcjach, gru�liczymi i niegru�-
liczymi bakteriami kwasoopornymi [6, 32], w tym Myco-
bacterium leprae [42], g³ównie w wyniku aktywacji
limfocytów oraz makrofagów [24]. Wp³ywa on tak¿e
na podwy¿szenie odporno�ci przeciwko meningoko-
kom zwiêkszaj¹c syntezê IL-1$, TNF-", IL-6, MIP-",
syntetazy NO i sk³adnika C3 dope³niacza [45]. U psów
wzmaga proces fagocytozy komórek PMN [21], za�
u �wiñ SPF blokuje TLR6 na makrofagach, co prowa-
dzi do obni¿onej produkcji TNF-", czynnika który jest
bardzo wa¿ny u tych zwierz¹t miêdzy innymi w zapa-
leniu p³uc na tle mykoplazmy [97]. Znacznik ten po
po³¹czeniu siê z LPS bakteryjnym, aktywuje apoptozê
komórek Browicz-Kupffera u myszy [77]. Reguluje on
tak¿e syntezê IL-10 i IL-12 [77] oraz wp³ywa na ak-
tywno�æ kinaz MAP, poprzez które nastêpuje oddzia-
³ywanie na czynnik NK-6B [87]. Dowiedziono, ¿e
mutacja w wewn¹trzcytoplazmatycznym regionie tego
receptora, prowadzi g³ównie do obni¿enia syntezy
IL-12 [42]. Przyjmuje siê, ¿e wi¹zania TLR2 z liganda-
mi wielu zarazków (Tab. I), prowadz¹ do wzbudzania
odporno�ci, w tym odporno�ci naturalnej, co ³¹czy siê
z jego specyficzn¹ budow¹ i funkcjonowaniem gdy¿
³¹czy siê on z TLR6, a nawet TLR1 [68, 81, 92, 97].

Pozytywny efekt w UO powoduje tak¿e TLR3, który
po po³¹czeniu siê z bakteryjnym LPS, prowadzi do
zwiêkszonej syntezy IFN-", co sprawia, ¿e jego rola
staje siê zasadnicz¹, g³ównie przy stosowaniu adiu-
wantów pochodzenia biologicznego [53].

W�ród charakteryzowanych receptorów TLR4 jest
jednym z najwa¿niejszych, gdy¿ oprócz wi¹zania siê
z zewn¹trzkomórkowymi PAMP zarazków, posiada
zdolno�æ ³¹czenia siê z moleku³ami wewn¹trzkomór-
kowymi np.: HSP (Tab. I). Bia³ka te (HSP) charakte-
rystyczne zarówno dla organizmów bakteryjnych, jak
i organizmu gospodarza, maj¹ m.in. zdolno�æ przyspie-
szania dojrzewania komórek DC, co stwarza im dodat-
kow¹ platformê oddzia³ywania na odporno�æ [92].
Wykazano, ¿e w wyniku po³¹czenia siê TLR4 z LPS
bakterii, aktywacja komórek UO zachodzi na skutek
syntezy tlenku azotu, IL-1, w tym IL-1$, IL-6, TNF-"
[53, 55, 70], IL-10, IL-12 [54] i IL-17 [34] oraz zwiêk-
szenia wydzielania chemokin [70], proteaz serynowych
[6] oraz kinaz Evk i kinaz serynowo-treoninowych [88,
90], co mo¿e prowadziæ tak¿e do wstrz¹su septycznego
[10, 66]. Wykazano, ¿e myszy posiadaj¹ce wadliwy
gen koduj¹cy TLR4 nie zapadaj¹ na ten syndrom [10,
66]. P a t e r s o n  i wsp. [70] wykazali, ¿e po³¹czenie
TLR-4 z LPS, prowadzi do zwiêkszonej syntezy cyto-
kin, w tym IL-6 przez makrofagi i komórki DC zlo-
kalizowane g³ównie w p³ucach, w¹trobie i �ledzionie
[41]. TLR4, podobnie jak i TLR2, TLR3 i TLR9, mo¿e
w wyniku po³¹czenia siê z PAMP zarazków, zwiêkszaæ
tak¿e aktywno�æ IFN-b [77], który dzia³a autokrynnie
na geny chemokin CXCL10 i syntetazê NO [7]. W przy-
padku eksperymentalnego zaka¿enia myszy Mycobac-
terium tuberculosis wykazano, ¿e aktywacja komórek
UO oraz procesy apoptozy komórek zainfekowanych,
zachodz¹ poprzez TLR4 [1, 92] i przy wspó³udziale
TLR2 oraz receptorów mannozowych CR 1, 3, 4 [1].
Do�wiadczalnie wykazano, i¿ u ssaków pozbawionych
TLR4, dochodzi na skutek obni¿onej syntezy cytokin
i chemokin, do os³abionej odpowiedzi immunologicz-
nej m.in. w trakcie infekcji Haemophilus influenzae
[46] i Streptococcus pneumoniae [77], a w przypadku
infekcji myszy Salmonella enterica serovar Typhimu-
rium, do obni¿onej aktywno�ci komórek PMN, makro-
fagów oraz ciê¿kiego uszkodzenia �ledziony i w¹troby
[83]. Rolê TLR4 potwierdzono tak¿e przy infekcjach
Salmonella sp. u ró¿nych ssaków, w tym u cz³owieka
[46]. Udzia³ ich wykazano te¿ w patogenezie arterio-
sklerozy [22, 73] oraz astmie p³uc u ludzi [22], jako ¿e
receptor ten wraz z TLR2, w wyniku po³¹czenia siê
z PAMP zarazków, oddzia³ywuje na komórki Th2 � fun-
damentalne elementy procesów zapalnych i zjawisk
alergicznych [23]. Udowodniono, ¿e w zaka¿eniach
bakteryjnych droga oddzia³ywania poprzez TLR4, tak
jak przy pozosta³ych �zasadniczych� TLR tj. od TLR1
do 9 (oprócz TLR3) �prowadzi� przez MyD88, a przy
niektórych przez bia³ko Mal (TLR4 i TLR2), nastêpnie
indukcja przechodzi na kinazê IRAK-4 i inne kinazy
z tej grupy (TRAM, TRIF), by w koñcu poprzez czyn-
nik zwi¹zany z TNF, okre�lany jako TRAF-6, sygna³
przeszed³ na czynnik transkrypcyjny NF-6B oraz kina-
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zê MAP i JNK p38 [8, 10, 11, 36, 66, 68, 75, 94, 95].
Sytuacja ta w konsekwencji doprowadza do zwiêk-
szonej syntezy cytokin prozapalnych miêdzy innymi
Il-1, 6, 8 i 12, TNF", IFN$ oraz zwiêkszonej ekspresji
cz¹stek kostymuluj¹cych np.: B7.1 i B 7.2, antygenów
zgodno�ci tkankowej, a tak¿e prostaglandyny (PGE2)
i w konsekwencji gor¹czki.

Szczególnym typem receptora jest TLR5, który
jako jedyny z tej rodziny, rozpoznaje flagellinê � bia³-
ko produkowane przez wiele chorobotwórczych Gram-
ujemnych bakterii [92]. Badania wykaza³y, ¿e receptor
ten posiada du¿o, bo a¿ 20 powtórzeñ LRR, a region
wi¹¿¹cy flagellinê znajduje siê na LRR14 [9]. Stwier-
dzono, ¿e taka jego budowa prowadzi do zwiêkszo-
nej produkcji g³ównie TNF-" i IL-6, a tak¿e moleku³
kostymuluj¹cych CD80 i CD86, wystêpuj¹cych na ko-
mórkach DC, co podwy¿sza aktywno�æ UO i wzmac-
nia u ssaków wiele etapów odpowiedzi immunologicz-
nej [74, 75].

TLR6 jak wspomniano, wspó³dzia³a z TLR2 i g³ów-
nie wzmaga aktywno�æ UO po po³¹czeniu siê ze spe-
cyficznymi ligandami bakterii Gram-dodatnich, myko-
bakterii oraz mykoplazm (Tab. I), jednak¿e mechanizm
i drogi indukcji UO przez ten receptor s¹ mniej opi-
sane, choæ przyjmuje siê, ¿e zwiêkszenie odporno�ci
u makroorganizmów wiedzie poprzez limfocyty B,
monocyty oraz komórki MN [38].

W przypadku TLR9 wykazano, ¿e jego zwi¹zanie
siê miêdzy innymi  z LPS lub PGN E. coli i S. aureus
oraz RNA lub DNA wirusów (RSV, HSV-1, HSV-2),
podwy¿sza odporno�æ [77, 88, 90], w wyniku zwiêk-
szonej syntezy IL-12, IFN i TNF-" [90, 92]. Poprzez
ten receptor dochodzi tak¿e do zwiêkszonej syntezy
nadrodziny TNF [96] oraz wzbudzenia autoreaktyw-
no�ci limfocytów B, co mo¿e byæ przyczyn¹ podwy¿-
szonej aktywno�ci czynnika reumatoidalnego [92].
Do�wiadczalnie wykazano [60, 88], ¿e w przypadku
zablokowania genu TLR9, dochodzi do hamowania
proliferacji TLR9 wobec zwi¹zków w niemetylowanej
sekwencji CpGDNA, która jest dwudziestokrotnie czê�-
ciej spotykana w bakteryjnym DNA, w porównaniu do
RNA ssaków [60]. Z tego te¿ wzglêdu u ssaków TLR9
bêdzie czê�ciej aktywowany przez bakteryjne DNA, co
powoduje, ¿e tworzy siê u nich naturalny mechanizm
obronny, wobec organizmów bakteryjnych, które tak
czêsto kolonizuj¹ makroorganizmy. Nadal jednak nie
jest wiadomo, czy to bakteryjne DNA wi¹¿e siê bez-
po�rednio z TLR9, czy te¿ dzieje siê to w inny sposób
np. poprzez ligandy wewn¹trzkomórkowe [60]. Byæ
mo¿e, ¿e TLR9 zlokalizowany jest jedynie we wnêtrzu
komórki. Przemawia za tym fakt, i¿ do aktywacji ko-
mórek organizmu ssaków niezbêdna jest internalizacja
CpGDNA, by w tym czasie inhibitory endocytozy ha-
mowa³y sygna³y pochodz¹ce z bakteryjnego DNA [46].
Wykazano [88,90], ¿e po³¹czenie siê TLR9 z CpGDNA

prowadzi do aktywacji kinazy Erk i zwiêkszonej syn-
tezy IL-12 przez makrofagi i komórki DC oraz akty-
wacjê limfocytów Th1. Ostatnio doniesiono [1, 2, 20],
¿e takimi wewnêtrznymi receptorami zbli¿onymi do
TLR, s¹ specyficzne zwi¹zki NOD1 i NOD2 (nucle-
otide � binding oligomerization domain). Ich obecno�æ
stwierdzono w cytozolu bakterii i komórkach makro-
organizmów, które przypominaj¹ domeny TLR bogate
w leucynê (LRR), a które wykazuj¹ du¿e powinowac-
two miêdzy innymi do PGN bakterii, w tym patogenów
paso¿ytuj¹cych wewn¹trzkomórkowo. Jednak udowod-
niono, ¿e NOD1 ma powinowadztwo do PGN bakterii
Gram-ujemnych, za� NOD2 do Gram-dodatnich i Gram-
ujemnych [89, 91], z którym po po³¹czeniu siê albo
zwiêkszaj¹ aktywno�æ UO makrooganizmów poprzez
aktywacjê czynnika NK-6B [3, 5, 77, 84] albo stwarza-
j¹ mo¿liwo�æ prze¿ycia bakteriom [63]. W a t a n a b e
i wsp. [91] udokumentowali, ¿e mutacja (dysfunkcja)
NOD2 u ludzi, poprzez inaktywacjê TLR2, prowadzi
do nadprodukcji IL-12 i zmiany funkcji komórek Th1,
co jak twierdzi O�Neill [65], ³¹czy siê u ludzi z rozwo-
jem choroby Crohna, której etiologia jest tak¿e ³¹czona
z infekcj¹ Mycobacterium avium subsp. paratubercu-
losis [31] � zarazka prawdopodobnie tak¿e intensyw-
nie oddzia³ywuj¹cego na UO poprzez TLR. Przypusz-
cza siê, ¿e receptory te (NOD1, NOD2) bior¹ udzia³
w aktywacji UO u ssaków (ludzi i myszy) zainfeko-
wanych Salmonella enterica serovar Typhimurium,
Helicobacter pylori, Bordetella perrusis, Neisseria
gonorrhoeae, Listeria monocytogenes, Bacillus subti-
lis, a tak¿e Shigella flexneri [20, 89].

Omawiaj¹c TLR w zaka¿eniach bakteryjnych, na-
le¿y podaæ, ¿e wykazuj¹ one plejotropowe dzia³anie
na komórki DC miêdzy innymi wp³ywaj¹c na dojrze-
wanie, sekrecjê i ekspresjê swoistych receptorów na
nich [75, 93]. Natomiast TLR wystêpuj¹ce na makro-
fagach, po po³¹czeniu siê z LPS, nie tylko stymuluj¹
UO, ale równie¿ aktywuj¹ �cie¿kê sygnaln¹ zapobie-
gaj¹c¹ apoptozie komórek MN [11, 37]. Wiadomo jest,
¿e takie zarazki jak Salmonella sp., Shigella sp., czy
Yersinia sp., wykorzystuj¹ swoje czynniki wirulencji,
doprowadzaj¹c do zaprogramowanej �mierci makro-
fagów � podstawowych elementów obronnych w tych
zaka¿eniach [37]. Wykazano, ¿e np. Bacillus anthra-
cis poprzez wytwarzanie letalnej dla makrofagów tok-
syny, indukuje apoptozê u makrofagów [25]. Dlatego
te¿ hamowanie jej przez TLR w makrofagach, to do-
datkowy mechanizm zwiêkszaj¹cy odporno�æ przeciw-
zaka�n¹ u ssaków. Podano tak¿e, ¿e IFN-$ (IFN typu I)
uwalniaj¹cy siê w wyniku po³¹czenia siê TLR3, 4, 7 i  9
z PAMP zarazków (Tab. I), oddzia³ywuje dodatkowo na
komórki DC i stymuluje makrofagi do syntezy cytokin
(IL-1$, IL-6, TNF), chemokin (KC-1, MCP-1) oraz sub-
stancji zarazkobójczych, antyproliferacyjnych, chemo-
taktycznych, a nawet wp³ywaj¹cych na ró¿nicowanie siê
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komórek UO. Dowiedziono, ¿e u myszy zaka¿onych
Klebsiella pneumoniae, w wyniku po³¹czenia siê TLR
z PAMP tych zarazków, dochodzi do zwiêkszonej ak-
tywno�ci fagocytarnej neutrofili, za� w przypadku bra-
ku uruchomienia tego po³¹czenia, infekcja ta najczê�-
ciej prowadzi do �mierci zwierz¹t [34]. Wykazano te¿,
¿e elementy bakteryjne ³¹cz¹ce siê z  TLR, wp³ywaj¹
równie¿ na �cie¿kê sygnaln¹ produkcji IL-17, która
nie tylko aktywuje chemotaksjê granulocytów ale tak-
¿e wp³ywa na dojrzewanie limfocytów T o receptorze
CD4+ i CD8+ [34].

5. Znaczenie TLR w infekcjach wirusowych

Pierwsze dane dotycz¹ce roli TLR-ów w zaka¿e-
niach wirusowych pochodz¹ miêdzy innymi od zespo³u
K u r t - J o n e s a  [cyt. wg 85], którzy w uk³adzie do-
�wiadczalnym opisali ich rolê i znaczenie u myszy
zainfekowanych wirusem RSV. Do tej pory donoszono,
¿e w zaka¿eniach wirusowych bierze udzia³ TLR2, kom-
pleks TLR2/TLR6, TLR3, TLR4, TLR7, TLR8 i TLR9.

Udokumentowano do�wiadczalnie, ¿e TLR2, po
po³¹czeniu siê z hemaglutynogennym bia³kiem wirusa
odry wzmaga aktywno�æ UO, wskutek wzrostu synte-
zy IL-6 [81]. Potwierdzono to zjawisko tak¿e w innym
do�wiadczeniu [85], w którym wykazano, ¿e makro-
fagi z zablokowanym TLR2, nie s¹ w stanie produko-
waæ cytokiny IL-6 w odpowiedzi na infekcjê wirusa
odry. Podobny mechanizm opisano w przypadku za-
ka¿enia ludzi wirusem cytomegalii i dowiedziono, ¿e
synteza IL-6 i IL-8, których zadaniem jest miêdzy in-
nymi wyrównywanie aktywno�ci komórek T z recepto-
rem CD4+ i CD25+, zale¿y tak¿e od TLR2 [61, 85].
Wykazano tak¿e, ¿e kompleks TLR2 i TLR6 ³¹cz¹c
siê z bia³kiem F wirusa RSV, aktywuje UO w zakresie
elementów tworz¹cych odporno�æ wrodzon¹ [72].

Równie¿ w przypadku TLR3 dowiedziono jego roli
w zaka¿eniach wirusowych, gdy¿ podczas ³¹czenia siê
z PAMP wirusów dsRNA (Birna- i Reoviridae), znacz-
nik ten stymuluje i aktywizuje elementy UO [15, 37,
92]. Do�wiadczalnie wykazano u myszy, ¿e zablokowa-
nie TLR3 prowadzi do nieprawid³owej reaktywno�ci
UO, czego efektem jest brak mo¿liwo�ci zahamowa-
nia replikacji wirusa RSV [92]. Udowodniono, ¿e rola
TLR3 jako mediatora odporno�ci przeciwwirusowej,
³¹czy siê z podwy¿szon¹ aktywno�ci¹ IFN-" i $ [42]
oraz zwiêkszon¹ syntez¹ IFN-$, IL-6 i IL-12 [4], które
to substancje miêdzy innymi zwiêkszaj¹c cytotoksycz-
no�æ komórek UO, przyczyniaj¹ siê do podwy¿szenia
odporno�ci naturalnej. Badania z zakresu genetycznych
uwarunkowañ mechanizmów obronnych w zaka¿e-
niach wirusowych, dotycz¹ce wykazania czy indukcja
genów antywirusowych zale¿na jest od cykloheksami-
dyny, dowiod³y, ¿e ich pocz¹tkowa ekspresja zachodzi

tylko w obecno�ci IFN-$, którego synteza wraz z synte-
z¹ IFN-", w wielu zaka¿eniach wirusowych ssaków, za-
le¿na jest g³ównie od TLR3 i po czê�ci TLR4 [7, 8, 25].

Znaczniki TLR4 w wyniku po³¹czenia siê z dsRNA
wirusów uruchamiaj¹ �cie¿kê zapobiegaj¹c¹ apopto-
zie makrofagów � komórek tworz¹cych odporno�æ
przeciwwirusow¹ [37]. Rola ich zosta³a dowiedziona
u myszy zaka¿onych wirusem RSV, o czym wspomia-
no wcze�niej [77, 85]. W badaniach na tych zwierzê-
tach wykazano [85, 92], ¿e bia³ko F wirusa RSV po
po³¹czeniu siê z TLR4, wspomagane przez CD14 [85,
92] i TLR9 [77], silnie indukuje produkcjê cytokin
g³ównie IL-12, IL-6 oraz komórek NK i monocytów
[29]. Udowodniono, ¿e w przypadku wirusów dsRNA
droga poprzez zasadniczy receptor jakim jest TLR-4
�prowadzi�, poprzez bia³ko TRIF i IRF3, do aktywa-
torów syntezy IFN-$, miêdzy innymi w komórkach
PMN i MN [36, 94].

Równie¿ TLR7 oraz TLR8 i TLR9 s¹ swoistymi
receptorami dla dsRNA wirusów (Birna- i Reovividae)
oraz ssRNA wirusów (wirus grypy, RSV i HIV) [10,
14, 24, 35, 66, 77], a poprzez TLR-9 tak¿e dla wiru-
sów DNA (HSV-1 i HSV-2) [90]. Po³¹czenie siê tych
receptorów z PAMP tych zarazków, prowadzi do ak-
tywacji komórek UO, w tym do pobudzenia komórek
DC w kierunku syntezy wielu cytokin, w tym g³ównie
IL-12 i IFN typu I [90]. Tak¿e TLR7 i TLR8 ³¹cz¹c
siê z PAMP wirusów, stymuluj¹ limfocyty Th1, które
z kolei podnosz¹ i wspomagaj¹ adiuwancyjne dzia³a-
nie wielu substancji biologicznych [79].

6. Podsumowanie

Spo�ród obecnie opisanych i scharakteryzowanych
13 TLR-ów (TLR1-TLR13) [66], dziewiêæ z nich zgru-
powano ze wzglêdu na powinowactwo do specyficz-
nych ligandów w 5-ciu podrodzinach, to jest: TLR2
(TLR1, TLR2, TLR6 lub TLR1 i TLR2 oraz TLR2
i TLR6 � g³ównie powinowactwo do bakterii), TLR3
(powinowactwo do RNA wirusów), TLR4 (powino-
wactwo do bakterii, HSP, taxolu i wirusów RNA),
TLR5 (powinowactwo do flageliny) i TLR9 (TLR7,
TLR8, TLR9 � powinowactwo do RNA i DNA wiru-
sów) [90]. Poznanie ich pozwala na uzupe³nienie wielu
nieznanych i brakuj¹cych ogniw we wci¹¿ tajemniczym
mechanizmie odporno�ci, w tym w szczególno�ci od-
porno�ci naturalnej [11, 66, 75]. Te nowe znaczniki
zmieniaj¹ wiele dotychczasowych pogl¹dów na obron-
no�æ organizmu gospodarza przed patogenami [11, 66].
Poznanie mechanizmów efektorowych i transdukcji
sygna³ów w wyniku po³¹czenia ligandu z receptorami
Toll-podobnymi, to bez w¹tpienia nowe spojrzenie
i nowe �wiat³o na problem aktywizacji UO, powstaj¹-
cej po jego stymulacji w wyniku podania szczepionek,
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czy preparatów bod�cowych [11, 75]. Poznanie roli
i dróg oddzia³ywania TLR w mechanizmach reakcji
z PAMP zarazków, to nowy krok do odnalezienia in-
nowacyjnych rozwi¹zañ w walce z zaka¿eniami oraz
w polepszaniu profilaktyki i terapii ci¹gle gro�nych
chorób zaka�nych [11, 13, 22, 38, 47, 75], a tak¿e du¿y
krok do poznania faktów zwi¹zanych z ewolucj¹ UO,
która mo¿e te¿ przybli¿yæ nowe dane pozwalaj¹ce na
lepsz¹ walkê z mikroorganizmami.
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1. Wstêp

Wed³ug szacunków �wiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) oko³o 170�200 milionów ludzi na �wiecie jest
zaka¿onych wirusem zapalenia w¹troby typu C (hepa-
titis C virus, HCV) nale¿¹cym do rodziny Flawiwiru-
sów (Flaviviridae) [5]. Zaka¿enie to, w fazie prze-
wlek³ej, powoduje uszkodzenie w¹troby, prowadz¹ce
do marsko�ci tego narz¹du, a w koñcu, w niektórych
przypadkach do raka w¹troby [66]. Genom HCV sta-
nowi niæ RNA(+) o d³ugo�ci ok. 9400 nukleotydów.
Po translacji, nastêpuj¹cej w oparciu o tzw. IRES
(internal ribosome entry site), pierwotny produkt, o d³u-
go�ci ok. 3000 aminokwasów, jest hydrolizowany ko-
translacyjnie i potranslacyjnie do dojrza³ych bia³ek
strukturalnych: rdzenia (core, C), glikoprotein otoczki
E1 i E2 (envelope glycoprotein, E) za pomoc¹ pepty-
dazy komórki gospodarza, a tak¿e bia³ek niestruk-
turalnych NS2 do NS5 (nonstructural proteins NS2 to
NS5) rozcinanych przez proteazy wirusowe [19, 71,
72]. Bia³ka E1 i E2 pozostaj¹ zakotwiczone w b³onie
siateczki �ródplazmatycznej, wewn¹trz której odbywa

siê ich dalszy proces dojrzewania w postaci przyjêcia
odpowiedniej struktury trzeciorzêdowej, poprzez m.in.
utworzenie wewn¹trz³añcuchowych mostków disiarcz-
kowych i glikozylacji [59]. Uczestnicz¹ w tym bia³ka
opiekuñcze, np. kalneksyna i kalretikulina [36, 59].
W tym czasie po cytoplazmatycznej stronie b³ony sia-
teczki �ródplazmatycznej dochodzi do syntezy proteaz
wirusowych (NS2, NS3), dziêki którym powstaj¹ doj-
rza³e bia³ka aparatu replikacyjnego wirusa: helikaza
(w obrêbie NS3), polimeraza RNA zale¿na od RNA
(NS5B), bia³ko pomocnicze w replikacji (NS5A), bia³-
ko kotwicz¹ce kompleks replikacyjny do b³ony (NS4B)
[34, 71, 72]. Nici potomne RNA(+) zostaj¹ otoczone
bia³kiem rdzenia C i powstaje nukleokapsyd, który jak
siê s¹dzi na podstawie obserwacji dotycz¹cych innych
flawiwirusów, wp¹czkowuje do �rodka siateczki �ród-
plazmatycznej przez co zostaje op³aszczony b³on¹ lipi-
dow¹ wraz z obecnymi tam glikoproteinami E1 i E2
[38, 59, 62].

Pomimo, ¿e po zaka¿eniu rozwija siê odpowied�
immunologiczna przeciwko HCV, zarówno komórkowa,
jak i humoralna, tylko 15�30% zaka¿onych osób ulega
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1. Wstêp. 2. Glikoproteiny otoczki wirusa HCV: E1 i E2. 3. Wi¹zanie HCV przez receptor lipoprotein o niskiej gêsto�ci. 4. Antygen
przeciwcia³ antyproliferacyjnych, CD81. 5. Receptor zmiataj¹cy klasy B typu 1. 6. Lektyny L-SIGN i DC-SIGN. 7. Rola glikozoamino-
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Cellular receptors binding hepatitis C virus

Abstract: In this article the putative receptors for hepatitis C virus (HCV) have been described. HCV is the major agent of non-A,
non-B viral hepatitis, resulting in a chronic liver inflammation and cirrhosis, and ultimately, in some cases, in hepatocellular carci-
noma. Since a discovery in 1992 of plasma HCV association with low-density lipoproteins (LDL), a receptor for LDL has been
proposed as an entry site of HCV to hepatocytes. However, subsequent reports have showed presence of the virus in extrahepatic
tissues and another molecule, CD81, has been implicated in the process of entry. Because HCV is mainly hepatotropic virus, and
CD81 is expressed widely on different types of cells, it does not seem to play a role as a main target molecule for HCV. It is thought
rather that a process of HCV entry to a cell requires at least two molecules, the scavenger receptor class B type 1 (SR-B1), and CD81
as a coreceptor, and perhaps some other molecules. In addition, liver-specific lectin, L-SIGN, present on liver sinusoidal endhotelial
cells, might facilitate HCV infection in trans, i.e. by capturing the viral particles and redirecting them to the surrounding receptors on
hepatocytes. DC-SIGN, another lectin present on dentritic cells, might participate in internalization of HCV to immature dendritic
cells, which in turn, would serve as a reservoir of this virus. It has also been indicated that cell surface glycosaminoglycans, such as
heparan sulfate, might accelerate the process of infection, by retaining and concentrating HCV particles around appropriate receptors.

1. Introduction. 2. HCV envelope� glycoproteins, E1 and E2. 3. Low-density lipoprotein binding of HCV. 4. Target of anti-prolifera-
tive antibody, CD81. 5. The scavenger receptor class B type 1. 6. L-SIGN and DC-SIGN lectins. 7. Role of glycosaminoglycans in
HCV binding. 8. The asialoglycoprotein receptor. 9. Conclusion

S³owa kluczowe: wirus zapalenia w¹troby typu C, glikoproteiny otoczki E1 i E2, receptory komórkowe wirusa
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spontanicznemu wyleczeniu [4]. U reszty osób zaka-
¿enie przechodzi w fazê przewlek³¹. W�ród przyczyn
le¿¹cych u podstawy tego procesu wskazano na wysoki
stopieñ zmienno�ci HCV, pozwalaj¹cy na wyró¿nie-
nie co najmniej sze�ciu g³ównych genotypów wirusa
[54]. Dodatkowo, mutacje wynikaj¹ce z braku funkcji
naprawczych wirusowej polimerazy RNA zale¿nej od
RNA, powoduj¹, ¿e w organizmie gospodarza powstaj¹
tzw. quasispecies, czyli genetyczne, �ci�le spokrew-
nione ze sob¹, ale rozró¿nialne warianty wirusa [39].
Chocia¿ g³ównym miejscem namna¿ania siê HCV
w organizmie jest w¹troba, istnienie dodatkowej frakcji
wariantów pochodz¹cych z leukocytów, wskazuje na
replikacjê pozaw¹trobow¹ [45]. Ponadto, wirus rów-
nie¿ przeciwdzia³a efektom wywo³anym przez inter-
feron alfa (IFN-"), a zatem mo¿e wp³ywaæ na rezultat
terapii. Doniesiono, ¿e dwa bia³ka wirusa: NS5A oraz
glikoproteina otoczki E2 pochodz¹ca z HCV o geno-
typie 1, mog¹ poprzez swoje domeny wi¹zaæ i inak-
tywowaæ kinazê bia³kow¹ R, indukowan¹ IFN-" (IFN-
"-inducible double-stranded RNA-activated protein
kinase, PKR), redukuj¹c w ten sposób dzia³anie anty-
wirusowe tej cytokiny [29, 35, 42, 76]. Inne czynniki,
jak wielko�æ wiremii czy genotyp wirusa, tak¿e odgry-
waj¹ du¿¹ rolê w oporno�ci HCV na interferon [52].

Ostatnio, zaproponowano dodatkowy mechanizm
wp³ywaj¹cy na utrzymywanie siê wirusa w zaka¿onym
organizmie i proliferacjê pomimo aktywnej odpowie-
dzi humoralnej, wyra¿aj¹cej siê obecno�ci¹ przeciw-
cia³ neutralizuj¹cych anty-E2 w surowicach osób za-
ka¿onych przewlekle. Wed³ug tego modelu, jest to
zwi¹zane z istnieniem co najmniej kilku ró¿nych re-
ceptorów dla glikoproteiny otoczki E2, bia³ka po�red-
nicz¹cego w wi¹zaniu siê wirusa do receptora i inter-
nalizacji � uczestnicz¹ w tym ró¿ne domeny tego
bia³ka i przeciwcia³a neutralizuj¹ce skierowane prze-
ciwko jednej domenie nie musz¹ hamowaæ wi¹zania
wirusa na powierzchni komórki poprzez inne domeny,
swoiste dla innych receptorów [37]. Pocz¹tkowo, ze
wzglêdu na asocjacjê HCV z lipoproteinami o niskiej
gêsto�ci (low-density lipoprotein, LDL) sugerowano,
¿e w wej�ciu wirusa do komórki uczestniczy receptor
dla LDL [3]. W oparciu o badania dotycz¹ce wi¹za-
nia rozpuszczalnej wersji bia³ka E2 na powierzchni
komórek ró¿nych ludzkich linii komórkowych wywo-
dz¹cych siê z hepatocytów oraz limfocytów, zidenty-
fikowano te¿ cz¹steczki powierzchniowe, mog¹ce po-
�redniczyæ, je�li nie w wej�ciu wirusa do komórki, to
przynajmniej w jego zatrzymaniu na jej powierzchni.
Nale¿¹ do nich: CD81 [26], SR-B1 (scavenger receptor
class B type 1) [13], DC-SIGN (dentritic cell-specific
ICAM-3 grabbing nonintegrin, CD209) oraz L-SIGN
(liver-SIGN, CD209L) [30, 48], a tak¿e glikozoami-
noglikan siarczan heparanu [10]. Stwierdzono, ¿e wi¹-
zanie HCV na powierzchni komórek o fenotypie CD81+

zachodzi w obecno�ci przeciwcia³ anty-CD81, choæ
bez nastêpuj¹cego wej�cia do �rodka komórki [23].
Tak wiêc wydaje siê, ¿e czê�æ tych cz¹steczek po-
wierzchniowych, wi¹¿¹cych E2, mo¿e dzia³aæ razem
w procesie wi¹zania i internalizacji wirusa, tzn. HCV
³¹czy siê z g³ównym receptorem, po czym interakcja
z koreceptorem CD81 pozwala na zaka¿enie komórki
[23]. Wyja�nia³oby to fakt dosyæ w¹skiego tropizmu
HCV, ograniczonego do hepatocytów i niektórych
limfocytów, mimo, ¿e CD81 ulega ekspresji na po-
wierzchni komórek ró¿nych typów [47].

W artykule tym omówiono rezultaty badañ nad cz¹-
steczkami powierzchniowymi, wi¹¿¹cymi wirus HCV.
Wiêkszo�æ z nich wykonano z u¿yciem rozpuszczal-
nego bia³ka wirusowego E2 lub kompleksów E1-E2,
a tak¿e cz¹stek retrowirusowych, w których bia³-
ka otoczki retrowirusa zosta³y zamienione bia³kami
E1-E2 HCV (retroviral pseudotyped particles, HCVpp).
W oparciu o dostêpne wyniki omówiono mechanizm
wi¹zania, jak równie¿ postulowane modele wej�cia
HCV do komórki i proliferacji. Poniewa¿ w procesach
tych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ glikoproteiny powierzch-
niowe wirusa E1-E2, pierwszy rozdzia³ po�wiêcono
ich krótkiej charakterystyce.

2. Glikoproteiny otoczki wirusa HCV: E1 i E2

Glikoproteina otoczki E2 (68�72 kD), razem z E1
(32 kD), jest odpowiedzialna za przy³¹czenie siê wi-
rusa do receptorów komórkowych i wej�cie wirusa do
komórki. Obydwa bia³ka wystêpuj¹ jako niekowalencyj-
nie zwi¹zany heterodimer E1-E2, którego poszczególne
komponenty ulegaj¹ wyciêciu z prekursora poliprotei-
nowego wirusa (E1: aa 192�383; E2: aa 384�746) przy
udziale komórkowej peptydazy (signal peptidase) [19,
59, 71, 72]. W trakcie dojrzewania ulegaj¹ modyfika-
cji w postaci N-glikozylacji i s¹dzi siê, ¿e s¹ one in-
tegralnymi bia³kami transb³onowymi typu I, z hydro-
fobowymi kotwicz¹cymi domenami C-koñcowymi.
Oprócz funkcjonalnych heterodimerów, wystêpuj¹
równie¿ agregaty tych bia³ek, po³¹czone wi¹zaniami
dwusiarczkowymi i s¹dzi siê, ¿e stanowi¹ one koñco-
wy produkt niepoprawnego dojrzewania w siateczce
�ródplazmatycznej [59]. Bia³ko E1 zawiera 4�5 miejsc
glikozylacji, a E2 do jedenastu [33]. W oparciu o zmu-
towane formy bia³ek E1 i E2, pozbawione poszczegól-
nych miejsc glikozylacji, uzyskano dane, pozwalaj¹ce
przypuszczaæ, ¿e czê�æ ich reszt cukrowcowych bierze
udzia³ w poprawnym uformowaniu siê dojrza³ych bia-
³ek, a czê�æ pe³ni rolê w wej�ciu HCV do komórki
[33]. W trakcie zaka¿enia, nowo zsyntetyzowane gli-
koproteiny E1 i E2 ulegaj¹ zatrzymaniu w siateczce
�ródplazmatycznej, i nie pojawiaj¹ siê na powierzchni
komórki [25]. W tworzeniu heterodimeru E1-E2 w sia-



235RECEPTORY KOMÓRKOWE WI¥¯¥CE CZ¥STECZKI WIRUSA ZAPALENIA W¥TROBY TYPU C

teczce �ródplazmatycznej oraz zatrzymaniu ich tam bio-
r¹ udzia³ domeny transb³onowe tych bia³ek, zw³aszcza
dwie konserwatywne reszty aminokwasowe po³o¿one
w �rodku domeny transb³onowej E2: asparaginianowa
i argininowa [20]. Zgodnie z modelem zaobserwowa-
nym dla innych flaviwirusów, prawdopodobnie podczas
p¹czkowania powstaj¹cego wirionu HCV do siateczki
�ródplazmatycznej, nabywa on swoje glikoproteiny
powierzchniowe, które na natywnym wirionie pozosta-
j¹ zwi¹zane z os³onk¹ lipidow¹ za pomoc¹ swoich
hydrofobowych domen C-koñcowych [38, 62].

Jak ju¿ wspomniano, w trakcie zaka¿enia wysoka
zmienno�æ genetyczna wirusa pozwala wymkn¹æ siê
spod kontroli uk³adu immunologicznego, co jest jednym
z czynników odpowiedzialnych za jego utrzymywanie
siê w zaka¿onym organizmie. Spo�ród bia³ek HCV gli-
koproteina otoczki E2 wykazuje siê najwy¿szym stop-
niem zmienno�ci genetycznej, zw³aszcza w tzw. regio-
nie hiperzmiennym 1 (hypervariable region 1, HVR1),
ulokowanym na koñcu aminowym tego bia³ka [81].
W 27-aminokwasowym odcinku HVR1 zidentyfikowa-
no miejsce wi¹zania dla przeciwcia³ neutralizuj¹cych
[67], a tak¿e doniesiono, ¿e odcinek ten mo¿e wi¹zaæ
siê z glikozoaminoglikanami obecnymi na powierzch-
ni komórek, mimo, ¿e jego sekwencja nie przypomina
znanych tzw. domen wi¹¿¹cych heparynê (heparin-
binding domain) [15]. Badania K e c k i  wsp. pozwo-
li³y wyró¿niæ trzy immunogenne domeny bia³ka E2,
bez uwzglêdniania HVR1, z których dwie s¹ zdolne
do wyindukowania odpowiedzi w postaci przeciwcia³
neutralizuj¹cych [41].

3. Wi¹zanie HCV przez receptor lipoprotein
 o niskiej gêsto�ci

W roku 1992 T h o m s s e n  i wsp. zademonstro-
wali, u¿ywaj¹c przeciwcia³ anty-ApoB (ApoB, apoli-
poproteina B, bia³kowy sk³adnik LDL), ¿e wirus HCV
obecny w osoczu zaka¿onych osób, jest zwi¹zany z lipo-
proteinami o niskiej gêsto�ci [77, 78]. W wyniku innych
badañ ustalono, ¿e tworzenie siê tych kompleksów na-
stêpuje za po�rednictwem wirusowych glikoprotein E1
i E2, wi¹¿¹cych siê do lipoprotein frakcji LDL, VLDL
(very low-density lipoprotein) i HDL (high-density lipo-
protein), i wskazano na rolê C-koñcowej czê�ci E2
(aa 523�809) oraz �rodkowej czê�ci E1 (aa 222�336)
w tym procesie [57]. Zwi¹zanie HCV z LDL nasunê³o
przypuszczenie, ¿e naturalnym receptorem, pozwala-
j¹cym na wej�cie wirusa do komórki i wyja�niaj¹cym
przy okazji jego tropizm, jest receptor dla LDL, co su-
gerowa³y wyniki badañ [3, 56]. Wed³ug nich, wej�cie
kompleksów HCV-LDL, ale nie HCV-HDL, do ko-
mórki, nastêpuje na zasadzie endocytozy, po zwi¹za-
niu siê z receptorem LDL [3]. Przeciwcia³o skierowa-

ne przeciwko receptorowi LDL hamowa³o ten proces.
Ale w fibroblastach, które pozbawiono tego receptora,
i które inokulowano HCV, nadal wykrywano ma³e ilo�-
ci wewn¹trzkomórkowego wirusa, co sugerowa³o, ¿e
istniej¹ jeszcze inne mechanizmy, dziêki którym HCV
dostaje siê do wnêtrza komórki [3]. Nastêpnie, w usta-
leniu mechanizmu endocytozy, nale¿a³o odpowiedzieæ
na pytanie czy bia³ka powierzchniowe wirusa uczest-
nicz¹ w ³¹czeniu siê do receptora, czy jest to tylko me-
chanizm ogólniejszy, wykorzystywany równie¿ i przez
inne wirusy, maj¹ce zdolno�æ wi¹zania siê z VLDL lub
LDL. Chocia¿ nie wykryto konkretnej domeny recep-
tora LDL, która wi¹za³aby siê z kompleksem gliko-
protein powierzchniowych HCV, E1-E2, ustalono, ¿e
15-aminokwasowy peptyd, maj¹cy tak¹ zdolno�æ, po-
siada pewn¹ homologiê z odpowiednim odcinkiem
ludzkiego receptora LDL [40]. Badania z u¿yciem re-
kombinowanego bia³ka E2 HCV wykaza³y jednak, ¿e
nie wi¹¿e siê ono z receptorem LDL [82]. Byæ mo¿e
uzyskany rezultat wynika³ z tego, ¿e u¿yte rekombino-
wane bia³ko E2 pozbawione by³o 30-aminokwasowego
odcinka C-koñcowego, co mog³o zmieniæ jego kon-
formacjê, a co za tym idzie, zdolno�ci wi¹zania siê
z receptorem [82]. Wyniki innych eksperymentów wska-
zuj¹ natomiast, ¿e w wej�ciu kompleksu HCV-LDL
do komórki po�rednicz¹ raczej bia³ka endogenne ni¿
komponenty wirusowe [6] (Rys. 1). �wiadczy o tym
chocia¿by to, ¿e z tego sposobu infekcji korzystaj¹
równie¿ inne flaviwirusy, jak wirus biegunki byd³a
(bovine viral diarrheal virus, BVDV), czy te¿ inne,
niespokrewnione wirusy, jak wirus pêcherzykowatego
zapalenia jamy ustnej (vesicular stomatitis virus,
VSV) [cyt. wg 3, 55]. Ponadto, wykazano, ¿e wi¹za-
nie oczyszczonych kompleksów HCV-LDL do recep-
tora LDL hamowane by³o przez dodanie LDL i VLDL
uzyskanych od zdrowych dawców, jak równie¿ prze-
ciwcia³a anty-ApoB oraz anty-ApoE, skierowane prze-
ciwko apolipoproteinom z LDL (ApoB) i VLDL (ApoB
i ApoE) [6]. Z kolei zwiêkszenie ilo�ci cz¹steczek
receptora LDL na powierzchni komórki korelowa³o
pozytywnie ze zwiêkszon¹ internalizacj¹ kompleksów
HCV-LDL [6]. Jak wskaza³ A g n e l l o  i wsp. [3],
prawdopodobnie jednym z mechanizmów dzia³ania
przeciwwirusowego interferonu alfa (IFN-") jest ob-
ni¿enie poziomu syntezy receptora LDL, poprzez sty-
mulacjê produkcji antagonisty receptora dla interleu-
kiny 1 (IL-1), blokuj¹cego dostêp IL-1 do swojego
receptora [79]. Wynika to z faktu, ¿e dzia³anie IL-1
wp³ywa m.in. na zwiêkszenie syntezy i aktywno�ci re-
ceptora LDL [24].

Odrêbn¹ spraw¹ pozostaje kwestia, czy mechanizm
wej�cia kompleksu HCV-LDL do komórki za pomo-
c¹ receptora LDL pozwala na efektywne zaka¿enie
i utrzymywanie siê wirusa w komórce. Ponadto, pozo-
staje równie¿ do wyja�nienia, czy HCV wi¹¿e siê do
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lipoprotein kr¹¿¹cych w osoczu, aby w ten sposób za-
kaziæ hepatocyty, czy kompleksy HCV-lipoproteiny
powstaj¹ w ju¿ zaka¿onej komórce. W hodowli komór-
kowej wykazano, ¿e po endocytozie po�redniczonej
przez receptor LDL, wirus HCV ulega replikacji,
mimo, ¿e nie by³a ona d³ugotrwa³a [3]. Sugeruje to, ¿e
HCV korzysta z tej drogi zaka¿enia. Istniej¹ równie¿
przes³anki pozwalaj¹ce stwierdziæ, ¿e w komórce do-
chodzi do wzajemnej interakcji pomiêdzy metaboliz-
mem lipidów i cyklem ¿yciowym wirusa. W wyniku
zak³ócenia przez HCV procesu tworzenia siê pêche-
rzyków lipoproteinowych i ich sekrecji dochodzi do
zaburzeñ w metabolizmie lipidów czego rezultatem
jest st³uszczenie w¹troby i jej postêpuj¹ce zw³óknienie
[2, 16]. Jednym ze skutków tych oddzia³ywañ mog³oby
równie¿ byæ tworzenie siê kompleksów HCV-VLDL.
Wg hipotezy A n d r é  i wsp., poniewa¿ ApoB jest
bia³kiem zwi¹zanym z siateczk¹ �ródplazmatyczn¹, ini-
cjuj¹cym formowanie siê VLDL, a etapy replikacji
i formowania siê wirionu HCV równie¿ wymagaj¹
obecno�ci siateczki �ródplazmatycznej, mo¿liwe jest,
¿e podczas p¹czkowania wirionu oraz prekursora
VLDL do wnêtrza siateczki, obydwa pêcherzyki zle-
waj¹ siê ze sob¹ daj¹c w rezultacie kompleks, który
podczas transportu przez aparat Golgiego dojrzewa
(bia³ka otoczki wirusa ulegaj¹ kompleksowej glikozy-
lacji, dodawane s¹ lipidy do VLDL) aby w koñcu ulec
sekrecji [6] (Rys. 2).

4. Antygen przeciwcia³ antyproliferacyjnych, CD81

W wyniku poszukiwañ innego receptora dla wirusa
HCV ni¿ receptor LDL, stwierdzono, ¿e rozpuszczalna,
pozbawiona C-koñca forma glikoproteiny E2 wi¹¿e
siê do bia³ka zwanego antygenem przeciwcia³ antypro-
liferacyjnych (target of anti-proliferative antibody 1,
TAPA-1), inaczej CD81 [63]. Bia³ko to nale¿y do rodzi-
ny czwartej bia³ek transb³onowych, lub inaczej tetra-
spanin. Przechodzi ono przez b³onê komórkow¹ cztery
razy, wystawiaj¹c na zewn¹trz dwie pêtle (extracellular
loops, EC) o d³. 28 (EC1) i 80 aa (EC2 lub inaczej
large extracellular loop, LEL) [47]. CD81 wystêpuje
na powierzchni wielu typów komórek (komórki na-
b³onka, �ródb³onka, dendrytyczne, monocyty, makro-
fagi, limfocyty), w obrêbie tzw. tratw lipidowych [21],
gdzie tworzy kompleksy z innymi bia³kami powierzch-
niowymi, uczestnicz¹c w ten sposób w ró¿nych biolo-
gicznych procesach dotycz¹cych adhezji komórkowej,
proliferacji, morfologii, aktywacji i ró¿nicowania siê
komórek, takich jak limfocyty B i T [47]. W przypad-
ku wi¹zania bia³ka E2 HCV bierze udzia³ du¿a pêtla
CD81, LEL [63, 84]. Jak siê wydaje, samo wi¹zanie
ma charakter konformacyjny, gdy¿ zdenaturowana for-
ma E2 nie wi¹za³a CD81 [26]. Ponadto, rezultaty ba-

Rys. 1. Proponowany sposób wej�cia wirusa HCV do komórki
za pomoc¹ receptora lipoprotein o niskiej gêsto�ci (LDL).

Kompleks HCV-LDL ulega przy³¹czeniu do receptora LDL (LDL-R) za
po�rednictwem apolipoproteiny ApoB-100 (ApoB). Po zwi¹zaniu nastêpuje
endocytoza i zlanie siê pêcherzyka zawieraj¹cego kompleks HCV-LDL
z endosomem. Niskie pH endosomu (ok. 5) powoduje zmiany konforma-
cyjne receptora LDL, dziêki czemu uwalnia on kompleks HCV-LDL,
a sam powraca na powierzchniê b³ony cytoplazmatycznej. Ponadto, na po-
wierzchni wirionu HCV dochodzi tak¿e do zmiany konformacji komplek-
su E1-E2 co powoduje fuzjê os³onki lipidowej wirusa z b³on¹ pêcherzyka
i uwolnienia wirusa do cytoplazmy. Nastêpnie dochodzi do zlania siê lizo-
somu z pêcherzykiem zawieraj¹cym LDL i powstaje tzw. lizosom wtórny
(secondary lysosome), w którym nastêpuje degradacja sk³adników LDL.
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dañ F l i n t  i wsp. dodatkowo wskazuj¹ na rolê ami-
nokwasów (aa) 480�493 oraz 544�551 bia³ka E2
w tym wi¹zaniu, a tak¿e aa 384�391 regionu hiper-
zmiennego 1 (HVR1) E2, gdy¿ czê�æ przeciwcia³ swo-
istych dla tego regionu hamowa³a interakcjê E2-CD81
[26]. Co ciekawe, chocia¿ CD81 jest bia³kiem konser-
watywnym, ze stosunkowo nielicznymi zmianami po-
miêdzy ró¿nymi gatunkami ssaków, to jednak E2 nie
wi¹za³o siê z CD81 pochodz¹cym z komórek afrykañ-
skiej ma³py zielonej (African green monkey), ró¿ni¹-
cym siê od ludzkiego CD81 tylko czterema aminokwa-
sami (reszty 163, 186, 188 i 196), co dodatkowo
sugeruje wysok¹ swoisto�æ wi¹zania [26]. Mimo roli
E2 w wi¹zaniu CD81, wykazano, ¿e to heterodimer
bia³ek E1 i E2, a nie samo E2, znacznie silniej wi¹za³

siê z CD81, co sugeruje, ¿e E1 mo¿e odgrywaæ rolê
pomocnicz¹ i stabilizuj¹c¹, u³atwiaj¹c czy te¿ nawet
umo¿liwiaj¹c w ten sposób wej�cie wirusa do komórki
[58]. Spostrze¿enie to jest w zgodzie z wcze�niejszy-
mi doniesieniami, wskazuj¹cymi, ¿e wej�cie cz¹stek
retrowirusowych na�laduj¹cych HCV, tzw. HCVpp
(HCV pseudotyped particles), do komórki jest zale¿ne
od obecno�ci na ich powierzchni obu glikoprotein, E1
i E2, w formie heterodimeru [11, 60].

Badania nad aktywno�ci¹ bia³ek chimerycznych,
zawieraj¹cych ektodomeny i czê�ci transb³onowe E1
i E2 HCV, a czê�ci cytoplazmatyczne z glikoproteiny G
wirusa pêcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV),
dziêki czemu pojawia³y siê one na powierzchni ró¿-
nych typów komórek, wykaza³y, ¿e ich lokalizacja

Rys. 2. Przypuszczalny mechanizm asocjacji wirusa HCV z nowo tworz¹cym siê kompleksem lipoprotein o bardzo niskiej gêsto�ci
(VLDL) w hepatocycie

W cytoplazmie zaka¿onej komórki odbywa siê synteza RNA i bia³ek HCV. Po uformowaniu siê kapsydu wirusa nastêpuje jego po³¹czenie z wirusowymi
bia³kami otoczki E1-E2, obecnymi na powierzchni b³ony siateczki �ródplazmatycznej (ER) i internalizacja do wnêtrza siateczki. Jednocze�nie z b³on¹
siateczki sródplazmatycznej pozostaje zwi¹zane bia³ko ApoB-100 (ApoB), które inicjuje tworzenie siê VLDL. Po pocz¹tkowym etapie, który polega
g³ównie na po³¹czeniu siê ApoB z triacyloglicerolami (TAG), ApoB oddysocjowuje od b³ony i prekursor VLDL dostaje siê do �wiat³a ER. Byæ mo¿e
w trakcie wej�cia kapsydu HCV i oddysocjowania prekursora VLDL do wnêtrza siateczki oba kompleksy ³¹cz¹ siê i nastêpne etapy dojrzewania w ER

i aparacie Golgiego odbywaj¹ razem po czym jako jeden kompleks ulegaj¹ sekrecji na zewn¹trz komórki [6].
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powierzchniowa prowadzi³a do fuzji z innymi komór-
kami, przy czym wielko�æ fuzji wcale nie by³a propor-
cjonalna do ilo�ci receptorów CD81, co sugeruje ist-
nienie dodatkowych mechanizmów pozwalaj¹cych na
wydajn¹ fuzjê [75]. Poniewa¿ traktowanie komórek
enzymami pronaz¹ lub heparynazami zmniejsza³o
wielko�æ fuzji, autorzy postuluj¹, ¿e prawdopodobnie
odgrywaj¹ w tym procesie rolê glikozoaminoglikany
powierzchniowe, do których móg³by siê przy³¹czaæ
wirus, zagêszczaj¹c w ten sposób swoje lokalne stê¿e-
nie w s¹siedztwie swoistego receptora [75]. O roli gli-
kozoaminoglikanów bêdzie jeszcze mowa w dalszej
czê�ci tego artyku³u, natomiast innym wa¿nym spo-
strze¿eniem tej grupy badaczy by³o to, ¿e niskie pH
�rodowiska zwiêksza³o aktywno�æ fuzyjn¹ bia³ek E1
i E2 HCV [75]. Potwierdza to, ¿e HCV wchodzi do
komórki na zasadzie endocytozy, a nastêpnie obni¿e-
nie pH w pêcherzykach w wyniku po³¹czenia siê z en-
dosomem zmienia konformacjê heterodimeru E1-E2
co prowadzi do fuzji b³onowej wirionu i pêcherzyka,
a koñcu uwolnienia nukleokapsydu wirusa do cyto-
plazmy [75]. Jest to zreszt¹, jak zauwa¿ono, typowy
mechanizm wej�cia dla ró¿nych wirusów, np. orto-
myksowirusów (orthomyxoviruses), jak wirus grypy
(influenza virus), rabdowirusów (rhabdoviruses), jak
VSV, flawivirusów (flaviviruses), jak wirus Zachod-
niego Nilu (West Nile virus), czy poxwirusów (poks-
viruses), jak wirus krowianki (vaccinia) [cyt. wg 75].
Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e aktywno�æ peptydu fuzyj-
nego zawarta jest w glikoproteinie E1 [28].

Poniewa¿, CD81 jest bia³kiem, które wystêpuje na
powierzchni wielu typów komórek [47], t³umaczy³oby
to doniesienia o infekcji przez HCV innych typów ko-
mórek ni¿ hepatocyty, np. niektórych komórek hema-
topoetycznych (monocyty, komórki dendrytyczne, lim-
focyty B) [45, 46, 74, 83]. Jednak¿e nadal g³ównym
celem infekcji wirusem HCV pozostaj¹ hepatocyty,
a ¿e bia³ko CD81 jest przy tym wymagane, tak wiêc
zaproponowano, ¿e jest ono w³a�ciwie koreceptorem
[23, 84]. Za obecno�ci¹ CD81 w tym procesie przema-
wia fakt, ¿e przeciwcia³a anty-CD81 hamowa³y zaka¿e-
nie linii komórkowych wywodz¹cych siê z hepatocytów
przez retrowirus HIV-1, w którym bia³ko otoczki gp120
zast¹piono glikoproteinami HCV: E1 i E2 (HCVpp)
[84]. Z drugiej strony, myszy transgeniczne, syntety-
zuj¹ce ludzki CD81, nie ulega³y infekcji HCV [51].
Oprócz tego, linie komórkowe wywodz¹ce siê z innych
tkanek ni¿ w¹troba, okaza³y siê oporne na zaka¿enie
wspomnianym wy¿ej retrowirusem HCVpp, co sugeru-
je istnienie dodatkowego bia³ka/bia³ek na powierzchni
hepatocytów, pe³ni¹cego rolê receptora [23, 84]. Ko-
lejne badania, choæ nie zidentyfikowa³y receptora/ów
HCV swoistych dla hepatocytów, to jednak potwier-
dzi³y powy¿sze przypuszczenie [53]. U¿ycie cz¹stek
retrowirusowych posiadaj¹cych na swojej powierzch-

ni glikoproteiny E1 i E2 pochodz¹ce z ró¿nych geno-
typów wirusa HCV pozwoli³o na ustalenie, ¿e choæ
z ró¿n¹ wydajno�ci¹, nastêpowa³o zaka¿enie linii
komórkowych wywodz¹cych siê z w¹troby, ale nie
komórek linii limfoidalnej [53]. Zdolno�æ zaka¿enia
zwi¹zana by³a z obecno�ci¹ bia³ka CD81, gdy¿ komór-
ki linii hepatocytarnej HepG2, nie wykazuj¹ce syntezy
CD81 i w zwi¹zku z tym niewra¿liwe na infekcjê, po
transdukcji maj¹cej na celu ekspresjê wprowadzonego
genu dla CD81 i pojawienie siê jego produktu na ich
powierzchni, ulega³y infekcji [53]. Natomiast ró¿n¹
wydajno�æ infekcji mo¿na prawdopodobnie wyt³uma-
czyæ tym, ¿e glikoproteiny E1 i E2 z ró¿nych genoty-
pów HCV wi¹¿¹ siê prawdopodobnie z ró¿nym powi-
nowactwem do CD81 i/lub drugiego receptora. Np.
rezultaty badañ wskazuj¹, ¿e najlepiej rozpoznawane
przez CD81 jest E2 wywodz¹ce siê z genotypu 1a
HCV, podczas gdy E2 z HCV o genotypie 1b roz-
poznawane ju¿ jest znacznie s³abiej [80]. Podsumo-
wuj¹c, wynikaj¹cy z powy¿szych badañ model wej�cia
HCV do wnêtrza hepatocytu obejmowa³by po³¹czenie
siê wirionu z w³a�ciwym receptorem i heterodimeru
E1-E2 z koreceptorem CD81, po którym nastêpowa-
³aby endocytoza i internalizacja wirusa.

5. Receptor zmiataj¹cy klasy B typu 1

Jak ju¿ wspomniano, badania z u¿yciem cz¹stek re-
trowirusowych z glikoproteinami E1 i E2 HCV na
ich powierzchni, pozwoli³y stwierdziæ, ¿e infekcja ko-
mórek raka w¹troby HepG2, normalnie nie wykazuj¹-
cych obecno�ci CD81, nie nastêpowa³a [53]. Wcze�-
niej jednak doniesiono, ¿e wolna glikoproteina E2
ma zdolno�æ wi¹zania siê do komórek HepG2 [69].
W zwi¹zku z tym, podjêto badania maj¹ce zidentyfi-
kowaæ inny ni¿ CD81, przypuszczalny receptor dla
HCV i stwierdzono, ¿e funkcjê tê pe³ni receptor zmia-
taj¹cy (nazywany równie¿ odpadkowym) klasy B typu
1 (scavenger receptor class B type 1, SR-B1) [69]. Po-
twierdzono to równie¿ w badaniach nad SR-B1 po-
chodz¹cym z tupajów i wykazuj¹cym wysoki stopieñ
homologii z odpowiedni¹ ludzk¹ cz¹steczk¹ [9]. Ludzki
SR-B1 jest glikoprotein¹ o wielko�ci 82 kDa, nale¿¹c¹
do nadrodziny bia³ek powierzchniowych CD36, wi¹¿¹-
cych lipoproteiny i inne typy ligandów [1]. Sam SR-B1
wi¹¿e lipoproteinê o du¿ej gêsto�ci (HDL), po�redni-
cz¹c w ten sposób w internalizacji estrów cholesterolu
do wnêtrza komórki [44, 73]. Ponadto, bia³ko to ulega
syntezie g³ównie w hepatocytach i tkankach sterydo-
gennych, a tak¿e w monocytach i komórkach dendry-
tycznych, co w odró¿nieniu od CD81, t³umaczy³oby
tropizm HCV [44, 83] (Rys. 3). W wi¹zaniu glikopro-
teiny E2 do SR-B1 najprawdopodobniej bierze udzia³
region hiperzmienny 1 (HVR1) tego bia³ka, gdy¿ E2
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z delecj¹ tego regionu nie rozpoznawa³o komórek
HepG2 [69]. Sam HVR1, mimo wysokiej zmienno�ci
aminokwasowej, zachowuje swoj¹ konformacjê oraz
zasadowy charakter, zwi¹zany z konserwatywnymi
aminokwasami w obrêbie tego rejonu, co prawdopo-
dobnie umo¿liwia mu interakcjê z ujemnie na³adowa-
nymi czasteczkami, takimi jak bia³ka i glikozoamino-
glikany [61]. W zwi¹zku z tym S c a r s e l l i  i wsp.
wysnuli hipotezê, ¿e HVR1 E2 jest potrzebny w g³ów-
nym procesie zaka¿enia hepatocytów, poprzez recep-

tor SR-B1, ale istniej¹ alternatywne drogi zaka¿enia,
nie wymagaj¹ce tego regionu, gdy¿ E2 z delecj¹ HVR1
nadal rozpoznawa³o CD81 [69]. Natomiast odpowied�
na pytanie dlaczego cz¹stki retrowirusowe z bia³kami
powierzchniowymi E1 i E2 HCV nie wi¹¿¹ siê do ko-
mórek HepG2, w odró¿nieniu od wolnej glikoprotei-
ny E2, mo¿e byæ zwi¹zana ze zmienion¹ ekspozycj¹
HVR1 E2 na ich powierzchni, w porównaniu z natyw-
n¹ struktur¹ na powierzchni wirionu HCV [22].

6. Lektyny L-SIGN i DC-SIGN

W roku 2003 doniesiono, ¿e dwa �ci�le spokrew-
nione bia³ka b³onowe, bêd¹ce lektynami typu C (czyli
zale¿nymi od jonów wapnia koordynuj¹cych popraw-
ne u³o¿enie pêtli w miejscu dla liganda), o których wia-
domo ju¿ by³o wcze�niej, ¿e wi¹¿¹ wirus HIV-1, maj¹
zdolno�æ wi¹zania glikoproteiny E2 HCV, zarówno
w formie wolnego, rozpuszczalnego bia³ka, jak i pre-
zentowanej na cz¹stce retrowirusowej HCVpp, a na-
wet w natywnej postaci, na wirionie HCV [30, 65].
DC-SIGN, czyli swoista dla komórek dendrytycznych
nieintegryna wychwytuj¹ca cz¹steczkê przylegania
miêdzykomórkowego (adresynê) 3 (dendritic cell (DC)-
specific intercellular adhesion molecule-3 (ICAM-3)-
grabbing nonintegrin), inaczej CD209, jest bia³kiem
o wielko�ci 44 kDa, zawieraj¹cym krótk¹ aminokoñ-
cow¹ domenê cytoplazmatyczn¹ i karboksykoñco-
w¹, pozakomórkow¹ domenê o charakterze lektyny.
DC-SIGN, jak ju¿ sama nazwa wskazuje, wystêpuje na
makrofagach tkankowych oraz komórkach dendrytycz-
nych linii mieloidalnej (myeloid-lineage), i wchodzi
w interakcjê z cz¹steczk¹ przylegania miêdzykomór-
kowego 3 (ICAM-3) na powierzchni limfocytów T
w procesie ich aktywacji [32]. L-SIGN (liver/lymph node-
specific intercellular adhesion molecule-3 (ICAM-3)-
grabbing nonintegrin), inaczej DC-SIGNR (DC-SIGN-
related) lub CD209L, nie tylko ma podobn¹ budowê,
ale równie¿ pe³ni podobn¹ funkcjê. Cz¹steczka ta wy-
stêpuje g³ównie na komórkach �ródb³onka naczyñ za-
tokowych w¹troby (liver sinusoidal endhotelial cells),
wyspecjalizowanych w prezentacji antygenów i w wêz-
³ach ch³onnych [14, 43]. Obydwa bia³ka wi¹¿¹ równie¿
glikoproteinê 120 (gp120) wirusa HIV-1, u³atwiaj¹c
poprzez lokalne zagêszczenie wirusa infekcjê s¹siadu-
j¹cych komórek, posiadaj¹cych odpowiednie recepto-
ry [14, 31, 64]. Zidentyfikowanie interakcji bia³ka E2
HCV z DC-SIGN oraz L-SIGN opiera³o siê na porów-
naniu podobieñstwa pomiêdzy tym bia³kiem, a gp120
wirusa HIV-1 [65]. Mianowicie, wi¹zanie gp120 HIV-1
do DC-SIGN zale¿y od reszt glikozylowych na tym bia³-
ku bogatych w mannozê, a poniewa¿ E2, jak i E1 HCV
tak¿e s¹ bogato glikozylowane, wiêc przypuszczal-
nie równie¿ posiadaj¹ wiele reszt mannozy na swojej

Rys. 3. Model wej�cia wirusa HCV do wnêtrza hepatocytu, wyja�-
niaj¹cy jego tropizm i zak³adaj¹cy u¿ycie dwóch receptorów,
g³ównego, w tym wypadku receptora zmiataj¹cego klasy B typu 1

(SR-B1) i, jako koreceptora, CD81.
Poprzez swoje glikoproteiny powierzchniowe E1 i E2, HCV wi¹¿e zarówno
SR-B1, jak i CD81 w obrêbie jego du¿ej pêtli pozakomórkowej (LEL). Po
internalizacji za pomoc¹ endocytozy, nastêpuje po³¹czenie z endosomem,
powoduj¹ce obni¿enie pH wewn¹trz pêcherzyka zawieraj¹cego wirus. To
prowadzi do zlania siê b³on pêcherzyka i wirusa z jednoczesnym uwolnie-

niem nukleokapsydu do cytoplazmy.
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powierzchni [65]. Rzeczywi�cie, jak wskazuj¹ wyniki
badañ, wi¹zanie E2 do cz¹steczek L-SIGN i DC-SIGN
najprawdopodobniej zale¿y od obecno�ci reszt man-
nozowych na powierzchni tego bia³ka, gdy¿: (i) inhi-
bitor mannan hamowa³ kompetycyjnie to wi¹zanie;
(ii) podobne dzia³anie wykazywa³y przeciwcia³a mono-
klonalne swoiste dla domen lektynowych cz¹steczek
SIGN; (iii) chelatory jonów wapniowych jak EGTA,
równie¿ hamowa³y interakcjê liganda z lektynami
DC-SIGN i L-SIGN, których dzia³anie, jak ju¿ wspom-
niano, zale¿y od obecno�ci tych jonów [30, 65]. Rodzaj
wi¹zania sugeruje te¿, ¿e byæ mo¿e nie jest ono tak
zale¿ne od konformacji, co potwierdza zdolno�æ wi¹za-
nia przez te lektyny glikoproteiny E2 zarówno rozpusz-
czalnej, jak i zwi¹zanej na powierzchni wirionu HCV
lub cz¹stek retrowirusowych HCVpp [30, 65]. Oprócz
tego, interakcja E2 z lektynami SIGN, mog³aby, podob-
nie jak interakcja z CD81, przyczyniaæ siê do zaburzeñ
w dzia³aniu systemu immunologicznego, obserwowane-
go u osób zaka¿onych przewlekle HCV w postaci krio-
globulinemii, zaburzeñ w proliferacji limfocytów B czy
te¿ w upo�ledzonym dzia³aniu komórek dendrytycznych
[7, 8, 27, 50]. Poniewa¿ lektyny te nie s¹ obecne na
powierzchni hepatocytów, zatem nie wydaje siê, aby
pe³ni³y one rolê receptorów HCV, raczej podobnie jak
w przypadku HIV-1, wi¹¿¹ one wirusa, który nastêpnie
wchodzi w kontakt z w³a�ciwym receptorem/ami na
powierzchni s¹siaduj¹cej komórki i zaka¿a j¹ [65]
(Rys. 4). Niemniej jednak L u d w i g  i wsp. donie�li,
¿e cz¹stki retrowirusowe z kompleksem glikoprotein
E1-E2 HCV na swojej powierzchni, zostaj¹ nie tylko
zwi¹zane przez DC-SIGN lub L-SIGN, w czym uczest-
nicz¹ obie glikoproteiny, ale tak¿e internalizowane [49].

Zarówno dojrza³e, jak i niedojrza³e komórki dendry-
tyczne bra³y w tym udzia³, ale w przypadku niedojrza-
³ych komórek nie nastêpowa³o kierowanie cz¹stek do
lizosomów, lecz do wczesnych endosomów w celu
przechowania i protekcji przed degradacj¹ [49].
Podobnie L-SIGN wydajnie i szybko internalizowa³
cz¹stki do wczesnych endosomów [49]. Dane te suge-
ruj¹, ¿e komórki te mog¹ pó�niej s³u¿yæ jako rezerwuar
wirusa HCV, w celu pó�niejszego zaka¿enia w³a�ci-
wych komórek, czyli hepatocytów, za po�rednictwem
komórek �ródb³onka naczyñ zatokowych w¹troby.

7. Rola glikozoaminoglikanów w wi¹zaniu HCV

Proteoglikany s¹ grup¹ bia³ek sk³adaj¹cych siê
z rdzenia bia³kowego, do którego do³¹czone s¹ polisa-
charydowe grupy boczne, zwane glikozoaminoglika-
nami (GAG). Same glikozoaminoglikany zawieraj¹
powtarzaj¹ce siê jednostki disacharydowe, bêd¹ce
w ró¿nym stopniu usiarczanowane, co nadaje im ³adu-
nek ujemny [17]. Pe³ni¹ one wa¿ne funkcje biologicz-
ne, a w przypadku wirusów poprzez swoj¹ obecno�æ
na powierzchni komórki u³atwiaj¹ im adhezjê i po³¹-
czenie siê z w³a�ciwym receptorem [70]. Wirusy ³¹cz¹
siê z GAG u¿ywaj¹c do tego domen swoich bia³ek,
w których wystêpuj¹ dodatnio na³adowane zasadowe
reszty aminokwasowe. W przypadku wirusa HCV wy-
kazano, ¿e glikoproteina E2 wi¹¿e siê z GAG siarcza-
nem heparanu [10, 37] i najprawdopodobniej uczest-
niczy w tym region hiperzmienny 1 (HVR1) bia³-
ka E2, posiadaj¹cy konserwatywne reszty zasadowe
[61] (Rys. 5). Rola HVR1 zosta³a potwierdzona w eks-
perymentach nad wi¹zaniem E2 HCV do heparyny
[15]. Wykazano w nich, ¿e peptyd o sekwencji HVR1
wi¹za³ siê z heparyn¹, oraz ¿e cz¹stka retrowirusowa
HCVpp zawieraj¹ca na swojej powierzchni bia³ko E2
z delecj¹ HVR1 gorzej infekowa³a komórki HepG2 ni¿
ta zawieraj¹ca pe³n¹ glikoproteinê E2. Nie by³o to spo-
wodowane zmienion¹ struktur¹ E2 pozbawionego
HVR1, gdy¿ przeciwcia³a monoklonalne anty-E2, za-
le¿ne od konformacji antygenu, rozpoznawa³y oba
bia³ka, normalne i zmutowane. Ponadto, dzia³anie he-
parynazy I na komórki HepG2, jak równie¿ inkubacja
E2 z woln¹ heparyn¹, redukowa³y zdolno�æ wi¹zania
E2 do tych komórek, natomiast nie mia³y wp³ywu na
wi¹zanie siê E2 z delecj¹ HVR1, które choæ du¿o ni¿-
sze w porównaniu z kompletn¹ glikoprotein¹, pozo-
stawa³o na sta³ym poziomie [15]. Ponadto, C a l l e n s
i wsp. wykazali, ¿e czêsto�æ wystêpowania zasadowych
reszt aminokwasowych w obrêbie HVR1 zale¿y od ge-
notypu wirusa i koreluje dodatnio z wi¹zaniem wirusa
i jego wej�ciem do komórki, chocia¿ nie potwierdzili
dok³adnie, ¿e nastêpuje to poprzez interakcjê z siar-
czanem heparanu czy te¿ receptorem SR-B1 [18].

Rys. 4. Udzia³ lektyny L-SIGN, wystêpuj¹cej na powierzchni
komórek �ródb³onka naczyñ zatokowych w¹troby, w zaka¿eniu

hepatocytów wirusem HCV
Cz¹steczki L-SIGN wychwytuj¹ kr¹¿¹cy wirus HCV poprzez reszty cukrow-
cowe obecne na powierzchni glikoproteiny otoczki E2 wirusa. W ten sposób
nastêpuje lokalne zagêszczenie HCV w s¹siedztwie w³a�ciwych receptorów,
SR-B1, CD81 i receptora LDL (LDL-R), obecnych na powierzchni hepato-
cytów, co prawdopodobnie dodatkowo sprzyja zaka¿eniu tych komórek.
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8. Receptor asjaloglikoproteinowy

Doniesiono, badaj¹c oczyszczone bia³ka rekombino-
wane E1-E2 HCV, produkowane w komórkach owa-
dzich w oparciu o wektor bakulowirusowy, ¿e mog¹ one
wi¹zaæ receptor asjaloglikoproteinowy na powierzchni
hepatocytów i komórek HepG2 [68]. Po zwi¹zaniu na-
stêpowa³a internalizacja bia³ek i ich transport w rejon
j¹dra, gdzie pozostawa³y najprawdopodobniej w obrê-
bie siateczki �ródplazmatycznej [68]. Nie wiadomo
dok³adnie, jaka jest rola receptora asjaloglikoproteino-
wego w wi¹zaniu wirusa HCV, gdy¿ glikoproteiny
produkowane w komórkach owadzich czêsto nie maj¹
kwasu sjalowego na swoich resztach cukrowcowych,
w zwi¹zku z czym to mog³o byæ podstaw¹ rozpoznania
ich przez ten receptor [68]. Niemniej jednak w tym przy-
padku postuluje siê swoisty mechanizm rozpoznania
oparty na doniesieniach, ¿e nie tylko reszty cukrow-
cowe pozbawione kwasu sjalowego danego liganda
decyduj¹ o przy³¹czeniu siê do receptora asjalogliko-
proteinowego, ale tak¿e czê�æ bia³kowa liganda [68].

9. Podsumowanie

Rezultaty ostatnich badañ wskazuj¹, ¿e proces
przy³¹czania wirusa HCV oraz jego internalizacji jest
du¿o bardziej skomplikowany ni¿ z pocz¹tku siê wy-
dawa³o. Od do�æ dawna wiadomo by³o, ¿e uczestnicz¹
w tym glikoproteiny powierzchniowe E1-E2 wirusa,
jednak¿e nie by³ znany mechanizm interakcji z recep-
torem komórkowym, ani sam receptor. Pocz¹tkowo
wydawa³o siê, ¿e jest nim receptor LDL, ale kolejne
odkrycia doprowadzi³y do zidentyfikowania innych
bia³ek mog¹cych mieæ potencjalne znaczenie w proce-
sie zaka¿enia. HCV, ukryty w postaci zwi¹zanej z LDL,

wchodzi prawdopodobnie do komórki bez kontaktu
z receptorem. Ale okaza³o siê, ¿e glikoproteina E2 HCV
wi¹¿e siê z szeregiem bia³ek powierzchniowych, wy-
korzystuj¹c do tego ró¿ne mechanizmy. W kontakcie
z innymi receptorami HCV wykorzystuje zarówno
czê�æ bia³kow¹ (w wi¹zaniu CD81, SR-B1, GAG), jak
i cukrowcow¹ (w wi¹zaniu receptora asjaloglikopro-
teinowego, L-SIGN, DC-SIGN) glikoproteiny E2, przy
czym ta pierwsza mo¿e s³u¿yæ jako w³a�ciwy sposób
zwi¹zania, a dziêki resztom cukrowcowym nastêpowa-
³oby lokalne zagêszczenie wirusa w s¹siedztwie w³a�-
ciwego receptora/receptorów. Chocia¿ nadal dok³adnie
nie wiadomo, który z dotychczas opisanych recepto-
rów jest tym w³a�ciwym, a który pomocniczym, to wy-
daje siê ¿e w jaki� sposób wspó³dzia³aj¹ one ze sob¹,
prowadz¹c do wydajnej infekcji i utrzymywania siê
wirusa w zaka¿onym organizmie. Poniewa¿ CD81 wy-
stêpuje na wielu typach komórek, a tropizm wirusa
w zasadzie ograniczony jest do hepatocytów, w opar-
ciu o ten fakt, jak równie¿ i wstêpne dane eksperymen-
talne zaproponowano model, w którym HCV poprzez
glikoproteiny w formie heterodimeru E1-E2 tworzy
równocze�nie kompleks z SR-B1 oraz CD81, a byæ
mo¿e równie¿ z innym czynnikiem/czynnikami swois-
tymi dla komórek w¹troby [11, 13, 37] (Rys. 3). Na ra-
zie nie mo¿na z ca³¹ pewno�ci¹ stwierdziæ, ¿e SR-B1
jest w³a�ciwym receptorem, a CD81 koreceptorem.
Mo¿liwe, ¿e obydwa bia³ka s³u¿¹ jako koreceptory,
a istnieje jaki� trzeci czynnik, w³a�ciwy dla hepato-
cytów. Dodatkowo, infekcjê wzmacniaj¹ czynniki po-
chodz¹ce z osocza, tzn. HDL, który jest ligandem dla
SR-B1 [12]. Byæ mo¿e opiera siê to na zasadzie, ¿e
HCV zwi¹zany z HDL szybciej dociera do tego bia³ka.
W ka¿dym b¹d� razie, istnienie ró¿nych receptorów
dla HCV mo¿e byæ powodem, oprócz wysokiej zmien-
no�ci wirusa, s³abej neutralizacji HCV w zaka¿onym

Rys. 5. Rola glikozoaminoglikanów (GAG) w wi¹zaniu HCV

Jak siê wydaje, proteoglikany obecne na powierzchni komórek wp³ywaj¹ na zaka¿enie wirusem HCV w ten sposób, ¿e ich ujemnie
na³adowane (�) reszty polisacharydowe (GAG), np. siarczan heparanu, przyci¹gaj¹ dodatnio na³adowane (+) regiony glikoproteiny
otoczki E2 wirusa (tzw. region hiperzmienny, HVR1). Podobnie jak w przypadku L-SIGN, ale na powierzchni tej samej komórki,
nastêpuje lokalne zagêszczenie wirusa w s¹siedztwie w³a�ciwych receptorów, SR-B1 i CD81, prowadz¹ce do wzmo¿onego zaka¿enia.
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organizmie, gdy¿ istnienie wiêcej ni¿ jedno mo¿li-
wych miejsc przy³¹czenia siê HCV do powierzchni
komórki sugeruje, ¿e przeciwcia³a skierowane prze-
ciwko jednej domenie E2, mimo, i¿ blokuj¹ dostêp do
odpowiedniej cz¹steczki, wcale nie musz¹ blokowaæ
inne domeny, odpowiedzialne za przy³¹czenie siê do
innych cz¹steczek powierzchniowych. A zatem do-
k³adne poznanie mechanizmów wej�cia HCV do ko-
mórki jest konieczne nie tylko ze wzglêdów poznaw-
czych, ale przede wszystkim w celu opracowania
skuteczniejszych metod interwencji farmakologicznej.
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W dniach, 4�8 lipca 2006 r. w Madrycie, odby³ siê 2-gi Kon-
gres Mikrobiologów Europejskich FEMS (Federation of Euro-
pean Microbiological Societes). Organizatorem Kongresu, poza
FEMS, by³o Hiszpañskie Towarzystwo Mikrobiologiczne. Kon-
gres zgromadzi³ oko³o 1500 mikrobiologów z krajów euro-
pejskich i pozaeuropejskich. Tematyka Kongresu obejmowa³a
najnowsz¹ wiedzê i strategie w poznawaniu drobnoustrojów,
niezbêdne dla rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych zdrowia
i wy¿ywienia ludzi, ochrony �rodowiska i rozwoju przemys³u
i technologii. Wprowadzeniem do obrad by³y dwa wyk³ady
plenarne. Jeden dokumentuj¹cy znaczenie nieprawid³owo�ci sys-
temu proteolitycznej degradacji bia³ek w uk³adzie ubikwityna
� proteasom w patogenezie chorób, w tym chorób neurodegena-
racyjnych i nowotworowych (A. Ciechanover). Drugi, ozdobiony
muzyk¹, prezentowa³ ogólno�wiatowe straty kulturowe spowo-
dowane �miertelnymi posocznicami, które przerwa³y twórczo�æ
wielu geniuszy muzycznych (E.Th. Rietschel). Nie jest ³atwo
przedstawiæ szerok¹ tematykê bardzo warto�ciowych prac przed-
stawianych na Kongresie, aby nie pomin¹æ tych najwa¿niejszych
dla rozwoju mikrobiologii, ogólnej wiedzy o ¿yciu, a tak¿e dla
poprawy poziomu ¿ycia i dzia³alno�ci cz³owieka w wspó³czes-
nym �wiecie. Ogólnie, zagadnienia genomiki i metagenomiki
systemów mikrobiologicznych podjête by³y podczas 5 sym-
pozjów (S), 3 �worhshopów� (W), na 123 plakatach (P) oraz
w wyk³adzie plenarnym stanowi¹cym przegl¹d puli genów
katabolicznych tworz¹cych rodzaj krajobrazu genowego w �spo-
³eczno�ciach� drobnoustrojów (V. De Lorenzo). Przekazywanie
sygna³ów (signaling) reguluj¹cych aktywno�æ proliferacyjn¹ i se-
krecyjn¹ drobnoustrojów w konsorcjach i biofilmach z uwzglêd-
nieniem roli w �rodowisku i chorobach, to tematyka wyk³adów
6 S, 4 W i 111 P. Czwarty wyk³ad plenarny po�wiêcony ewolu-
cji bakteryjnych patogenów, wyg³oszony by³ przez profesora
Jörga Hackera z Wüzburga (Niemcy), który zosta³ wyró¿niony
Nagrod¹ �FEMS-Lwoff Award� oraz Medalem FEMS za pio-
nierskie odkrycia w mikrobiologii medycznej dotycz¹ce mole-
kularnych wyznaczników chorobotwórczo�ci bakterii. André M.
Lwoff by³ 1-szym Prezydentem FEMS. Czynniki wirulencji
drobnoustrojów, ich rola w interakcjach z atakowanymi gospo-
darzami oraz ucieczce przed niszcz¹cym dzia³aniem systemu im-
munologicznego stanowi³y przedmiot 2 S, 3 W i 156 P.

Jednym z wiod¹cych tematów Kongresu by³y nowe i stare
zagro¿enia infekcyjne (grypa, SARS, gor¹czka krwotoczna,
AIDS, gru�lica, malaria) dyskutowane w powi¹zaniu z poszuki-
waniem nowych przeciwdrobnoustrojowych szczepionek i terapii
genowej podczas 5 S,.1W i na 20 P) oraz w referacie plenarnym
(B.W.J. Mahy), w którym analizowano takie zagro¿enia na tle
ewolucyjnych zmian dokonuj¹cych siê w samych wirusach, ale
tak¿e w populacji ludzi, w �rodowisku podlegaj¹cym dzia³alno�ci
cz³owieka oraz wynikaj¹cych z postêpu technologicznego i diag-
nostycznego. Niejako potwierdzeniem istnienia takich zagro¿eñ
sk³aniaj¹cych do miêdzynarodowej wspó³pracy w ich ogranicza-
niu i zapobieganiu im by³a prasowa informacja podana w przed-
dzieñ zakoñczenia Kongresu o identyfikacji wirusa ptasiej grypy

u ptaka pad³ego na terenie Hiszpanii. Drobnoustroje, jako �fa-
bryki� nowych materia³ów i technologii oraz zagadnienia bio-
katalizy i bioremedacji by³y prezentowane podczas 2 S, 3 W i na
75 P). Liczne prezentacje dotyczy³y trendów w technologii ¿yw-
no�ci (1 S, 1W i 104 P). Nie zabrak³o prezentacji z zakresu leko-
oporno�ci bakterii (1 S i 45 P), nowych strategii w identyfikacji
i typowaniu drobnoustrojów (1 W) geomikrobiologii (1 S, 1 W),
interakcji patogenów z ro�linami (1 W i 25 P), mikrobiologii
morza (1W), ekologii drobnoustrojów patogennych (miêdzy in-
nymi Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis, Strepto-
coccus pneumoniae; 1W), mikrobiologii �rodowiskowej, w tym
opracowañ testów molekularnych do wykrywania �rodowisko-
wych zanieczyszczeñ (1W i 150 P) oraz taksonomii i bioró¿no-
rodno�ci mikrobiologicznej (2W i 30 P). Ogólnie na Kongresie
przedstawiono oko³o 100 referatów podczas 25 sympozjów,
oko³o 120 prezentacji ustnych na 19 �workshopach� i oko³o
800 plakatów. Wykonane w Polsce prace w liczbie 25 zosta³y
zaprezentowane podczas sympozjum na temat lekooporno�ci
bakterii (1), �workshopu� po�wiêconego biologii bakteriofagów
(1) oraz sesji plakatowych.

Doceniaj¹c wysoki poziom, aktualno�æ i znaczenie naukowe,
a czêsto równie¿ praktyczne, prezentacji kongresowych, pragnê
podkre�liæ doskona³¹ organizacjê Kongresu. Obrady odby³y siê
w nowoczesnym Centrum Kongresowym, w wygodnych pomiesz-
czeniach klimatyzowanych, zaopatrzonych w niezawodn¹ apa-
raturê projekcyjn¹. Monitory umieszczone przed salami infor-
mowa³y o aktualnie odbywaj¹cych siê sesjach. Organizatorzy
zachwycili go�cinno�ci¹, serwuj¹c bardzo urozmaicone dania
oraz przed i popo³udniow¹ kawê. Z cech charakterystycznych
Kongresu nale¿y wymieniæ wybitn¹ dominacjê m³odych i bar-
dzo m³odych mikrobiologów w�ród uczestników. Nastêpny,
3-ci Kongres FEMS Europejskich Mikrobiologów odbêdzie siê
za 3 lata w Göteborgu, w Szwecji. Warto zapamiêtaæ adres:
www.fems-microbiology.org. Mo¿na bowiem z pozytywnym
skutkiem, czego do�wiadczy³o kilku m³odych mikrobiologów
polskich uczestnicz¹cych w Kongresie, staraæ siê o dofinanso-
wanie FEMS, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie o nagrody. Pod-
czas Kongresu, wrêczono nagrodê za prace doktorskie 3 m³o-
dym mikrobiologom, 2 z Francji i 1 z Niemiec. FEMS finansuje
równie¿ 6�12 miesiêczne stypendia naukowe dla doktorów
(w wieku poni¿ej 36 lat) umo¿liwiaj¹ce sta¿e naukowe w pre-
sti¿owych laboratoriach Europy. Osobi�cie, dziêkujê bardzo
Wydzia³owi Nauk Biologicznych i Komitetowi Mikrobiologii
Polskiej Akademii Nauk za dofinansowanie mojego uczestnic-
twa w Kongresie FEMS, w Madrycie.

Prof. dr hab. Wies³awa Rudnicka
Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Instytut Mikrobiologii i Immunologii
Uniwersytet £ódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 £ód�
E-mail:rudw@biol.uni.lodz.pl
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH
W SUPLEMENTACH DO KWARTALNIKA POSTÊPY MIKROBIOLOGII

W celu u³atwienia publikowania w jednym miejscu artyku³ów o podobnej problematyce, Postêpy Mikrobiologii
wydawaæ bêd¹ w formie suplementów, nastêpuj¹ce prace naukowe:

1. Referaty z sesji plenarnych Zjazdów naukowych, Konferencji naukowych oraz Sympozjów organizowanych
staraniem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Komitetu Mikrobiologii Polskiej
Akademii Nauk. Manuskrypt pojedynczego referatu nie powinien przekraczaæ 25-ciu stron i powinien byæ przy-
gotowany wg Informacji dla Autorów Postêpów Mikrobiologii. Ca³o�æ materia³ów przygotowanych do jednego
suplementu nie mo¿e przekraczaæ 150 stron maszynopisu.

2. Streszczenia przyjêtych przez organizatorów referatów oraz doniesieñ prezentowanych na ww. Zjazdach nauko-
wych, Konferencjach oraz Sympozjach. Streszczenie nie powinno przekraczaæ jednej strony maszynopisu i koñ-
czyæ siê nie wiêcej jak trzema pozycjami cytowanego pi�miennictwa.

W suplemencie nie bêd¹ publikowane oryginalne prace do�wiadczalne prezentowane na ww. Zjazdach naukowych.
Prace te po odpowiednim przygotowaniu, zgodnie z instrukcj¹ dla autorów, mo¿na przesy³aæ do Redakcji Polish
Journal of Microbiology (Acta Microbiologica Polonica) lub innego czsopisma naukowego.

Autorzy lub zamawiaj¹cy suplement ponosz¹  pe³ny koszt jego opracowania oraz wydania. Mo¿liwy jest druk
czterech suplementów rocznie. Poniewa¿ materia³y przeznaczone do suplementu nie s¹ opracowywane oraz nie podle-
gaj¹ ocenie Zespo³u Redakcyjnego Postêpów Mikrobiologii, zamawiaj¹cy suplement, tj. osoba upowa¿niona przez
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów lub Komitet Mikrobiologii PAN, bierze ca³kowit¹ odpowie-
dzialno�æ za redakcjê oraz warto�æ merytoryczn¹ suplementu. Wydanie suplementu powinno byæ poprzedzone jego
akceptacj¹ przez Zespó³ Redakcyjny Postêpów Mikrobiologii.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�æ reklam i og³oszeñ

Oferta Reklamy

Postêpy Mikrobiologii udostêpni¹ w ka¿dym numerze kilka stron (³¹cznie z wewnêtrznymi stronami ok³adek)
reklamie.

Pismo nasze dociera co kwarta³ do kilku tysiêcy odbiorców. S¹ w�ród nich specjali�ci ró¿nych dziedzin mikrobio-
logii, pracuj¹cy jako nauczyciele Wy¿szych Uczelni Szkó³ �rednich, pracownicy naukowi Instytutów Badawczych,
biotechnolodzy oraz lekarze. Du¿¹ grupê naszego pisma stanowi¹ studenci.

Cena og³oszenia czarno-bia³ego wewn¹trz numeru wynosi:
1/2 strony 250,� z³
ca³a strona 500,� z³
Proponujemy równie¿ og³oszenia kolorowe � cena do uzgodnienia.

Teksty opracowanych graficznie reklam proszê sk³adaæ na adres Redakcji Postêpów Mikrobiologii, 02-007 War-
szawa, ul. Oczki 3, tel. 628 08 22.
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