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BIOGENEZA PĘCHERZYKÓW BŁONOWYCH

cząsteczki PQS

GRAM(–)

Czasteczki PQS (Pseudomonas Quinolone
Signal, autoinduktor systemu QS Pseudomonas
aeruginosa) oddziałuja z błona poprzez region
hydrofobowy. Kontaktuja sie z lipidem A, tworzac
niestabilne uwypuklenia błony. Dodatkowo
wiazanie PQS z jonami Mg2+ i Ca2+ destabilizuje
elektrostatycznie
błone,
zwiekszajac
jej
wybrzuszenie.
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Ca2+/Mg2+

1. OMVs (Outer-Membrane Vesicles)
Odkryte jako pierwsze, stanowia modelowy przykład bakteryjnych MVs. Zbudowane sa
z błony zewnetrznej, zawieraja LPS i białka błonowe. Ich wnetrze wypełnione jest ciecza
zawierajaca materiały obecne w peryplazmie komórki: zdegradowany peptydoglikan,
białka, polisacharydy peryplazmatyczne.
2. OIMVs (Outer-Inner Membrane Vescicles)
Zaobserwowane po raz pierwszy dla hodowli Pseudomonas aeruginosa w stanie
stacjonarnym. Charakterystyczne sa dla bakterii Gram(–). Stanowia klase MVs podwójnie
obłonionych, w ich skład wchodzi błona zewnetrzna i błona wewnetrzna przedzielone
warstwa zdegradowanego peptydoglikanu i roztworem peryplazmy. W centrum OIMVs
znajduje sie roztwór zawierajacy składniki cytoplazmy (białka, RNA, DNA)
3. CMVs (Cytoplasmatic Membrane Vesicles)
Na skutek obecnosci grubej sciany komórkowej MVs wydzielane przez bakterie Gram(+)
naleza do klasy najmniej poznanych. Ich produkcja wymaga lokalnego rozkładu
peptygodlikanu (np. za sprawa autolizyn) co sprawia, ze ten typ MVs jest obecny
w hodowlach starych i poddanych wysokiemu stresowi srodowiskowemu.
4. TSMSs (Tube-Shaped Membranous Structures)
Struktury te nazywane tez nanorurkami zaobserwowano dla kilku gatunków (w tym
modelowy Bacillus subtilis i Myxococcus xanthus). Charakterystyczne sa dla bakterii
tworzacych złozone struktury, takie jak biofilmy czy ciałka owocujace.

EMVs (Explosive Membrane Vesicles)
Stanowia szczególnie zmienna grupe pecherzyków
błonowych pod wzgledem struktury błony i składu
macierzy. Powstaja spontanicznie w otoczeniu
komórki lizujacej z fragmentów jej błony (zarówno
zewnetrznej
jak
i
wewnetrznej).
Wzrost
intensywnosci produkcji EMVs obserwowano
w hodowlach przeciagnietych, poddanych pod
działanie czynników stresowych i zainfekowanych
bakteriofagami. Te klase MVs najlepiej zbadano
jednak dla biofilmów Pseudomonas aeruginosa.
Postuluje sie, ze stanowia jeden z kluczowych
składników macierzy biofilmu (wiaza eDNA
i polisacharydy, dzieki adhezynom na powierzchni
błon stymuluja oddziaływania miedzy komórkami).
W srodowisku EMVs moga stanowic jeden
z mechanizmów
ochrony
biofilmu
przed
bakteriofagami (wiazanie fagów do powierzchni
pecherzyka).

MODELOWA STRUKTURA MVs

Brak równowagi osmotycznej i ochronnych
własciwosci sciany komórkowej powoduje
miejscowe
wybrzuszenie
błony
komórkowej. Powstajacy „woreczek” ulega
dalszemu wzrostowi i odrywa sie od
komórki

Fizyczny nacisk na błone zewnetrzna
przez złogi nieprawidłowo sfałdowanych
białek jest jednym z mechanizmów
tłumaczacych zwiekszona intensywnosc
wytwarzania
MVs
w
warunkach
stresowych.

rdzeń

lipid A

P

P

Obnizona zawartosc Mg2+ i Ca2+
w srodowisku
uniemozliwia
maskowanie przez te jony
ładunków ujemnych antygenu O.
Elektrostatyczne odpychanie sie
czasteczek
LPS
w
błonie
powoduje jej wybrzuszenie.

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

CAMPYLOBACTER JEJUNI

peptydoglikan

●
●

DNA

białka
cytoplazmatyczne

LPS

antygen O

●

RNA

lokalny rozkład peptydoglikanu

ODDZIAŁYWANIE MVs-KOMÓRKA GOSPODARZA
LPS/LOS

enzymy

bakteriofagi

endolizyny

Wraz z rozwojem technik izolacji i analizy oraz dzieki przebadaniu znacznej liczby gatunków
bakterii udało sie zaobserwowac ogromna róznorodnosc pecherzyków błonowych
(MVs – Membrane Vesicles). Ich budowa jest zdeterminowana mechanizmem powstawania.
Najnowsze modele dziela MVs na klasy ze wzgledu na ogólny schemat struktury
i pochodzenie.

CMVs

GRAM(+)

●

●

RNA

●

peptydoglikan

fuzja OMVs z błoną
enterocytu

białka
powierzchniowe

OMVs

transcytoza przez
komórkę M
●

pecherzyki sekwestrujace jony zelaza
za sprawa obecnosci PQS w błonach
wiazanie eDNA na powierzchni MVs
rozkład antybiotyków β-laktamowych
przez β-laktamazy
Cif – promuje degradacje białka CFTR
na drodze zaleznej od ubikwitynacji
proteazy
RNA
niespecyficznie
blokujace
translacje w komórkach ludzkich
(np. sRNA52320 – inhibitor mRNA
MAPK)
„wymiareczkowanie” przeciwciał dzieki
obecnosci PAMPs na powierzchni
pecherzyków

OIMVs

neutrofil

endocytoza (w regionach
tratw lipidowych)
i blokada aktywności
komórki

wytworzenie EMVs
i OMVs

toksyny CDT
polisacharydy macierzy
(alginian, Psl, Pel)

degradacja E-kadheryny
przez proteazę HtrA

PRZYKŁADY CZYNNIKÓW WYKRYWANYCH W MVs
Gatunek bakterii
Acinetobacter baumannii

Czynnik aktywny transportowany w MVs i jego rola
●
●

Bartonella henselae

●

Borrelia burgdorferi

●
●

Escherishia coli O157: H7

EHEC
(enterokrwotoczna E. coli)

●

●

●

Legionella pneumophila

●
●
●
●

Moraxella catarrhalis

●
●
●

Porphyromonas gingivalis

●

●
●

Vibrio cholerae
Bacillus anthracis

●

●
●

●

Clostridium perfringens

●

●

Streptococcus
pneumoniae

stymulacja wydzielania
liza komórki
OMVs poprzez PQS

●

●
●

●

AmpC – β-laktamaza
OmpA – potencjalnie cytotoksyczne białko błonowe
HbpC – białko wiazace hemine; umozliwia sekwestracje heminy,
chroniac bakterie przed jej toksycznymi stezeniami

biofilm

IgD (BCR)

enolaza – enzym rozkładajacy plazminogen do aktywnej plazminy
OspA/B/D – lipoproteina; czynnik adhezji OMVs do sródbłonka
(TLR4)2

toksyna Shiga (Stx1/2) – toksyna z rodzaju AB5; wykazuje
aktywnosc
RNA-N-glikozylazy,
hamuje
translacje
białek
eukariotycznych

limfocyt B

ClyA – cytolizyna tworzaca pory; redukcyjny charakter wnetrza
OMVs ułatwia oligomeryzacje ClyA do aktywnych kompleksów
HlyA – α-hemolizyna; wykazano, ze uszkadza błony
mitochondrialne enterocytów
Map – kwasna fosfataza
ProA1 – metaloproteaza
LasB – elastaza
kwas legionamininowy – składnik antygenu O; inhibitory fuzji
fagosomów z lizosomami
MID – białko wiazace IgD, superantygen
UspA1/2 – blokuje białko C3 (składnik układu dopełniacza)
Bro1/2 – β-laktamaza
gingipainy – niespecyficzne proteazy degradujace elementy
tkanki gospodarza i cytokiny
HmuY – lipoproteina wiazaca hem; wspomaga tworzenie biofilmu
czynniki posredniczace w koagregacji T. denticola
toksyna cholery (CTx) – toksyna z rodzaju AB5; zaburza
transport jonów przez błone i gospodarke wodna komórki
antrolizyna (ALO) – cytolizyna zalezna od cholesterolu
czynnik martwiczy (LF) – protaza cynkowa; rozkłada niektóre
kinazy MAPK (MAPKK), prowadzi do zakłócenia wielu szlaków
sygnałowych i smierci komórki
czynnik obrzękowy (EF) – cyklaza adenylanowa zalezna od
kalmoduliny i Ca2+; wywołuje niekontrolowany wzrost cAMP
w komórkach fagocytujacych, zmniejsza zapas ATP
sekwencje DNA genów pfoA (perfringolizyna O) i plc (α-toksyna)
w formie pofragmentowanego chromosomu
N-acetyloglukozamina – czynnik prozapalny
TatD – DNaza umozliwiajaca rozkład NETs (sieci DNA zwiazane
z białkami o aktywnosci bakteriobójczej: LL37, mieloperoksydaza,
elastaza neutrofilowa)
EndA – DNaza ulokowana na powierzchni pecherzyków
PspC – białko wiazace czynnik H; blokuje alternatywny szlak
aktywacji układu dopełniacza
pneumolizyna (Ply) – egzotoksyna o aktywnosci cytolitycznej

●
●
●
●

fagocytoza OMVs
indukcja stanu zapalnego
wydzielanie ROS i cytokin
rekrutacja limfocytów
i neutrofili

makrofag

●
●
●

endocytoza OMVs
blokada aktywacji limfocytu
indukcja apoptozy

Zalety wytworzenia biofilmu:
●
ochrona przed czynnikami bakteriobójczymi (AMPs, antybiotyki, srodki
powierzchniowo czynne)
●
wzmaganie intensywnosci HGT (horizontal gene transfer) poprzez scisły
kontakt komórek, obecnosc eDNA w macierzy biofilmu i spontaniczna lize
bakterii
●
ochrona przed układem immunologicznym i bakteriofagami
●
indukcja ekspresji genów zaleznych od QS (quorum sensing)
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