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POZAKOMÓRKOWE MIKROPĘCHERZYKI JAKO 
SYSYTEM KOMUNIKACJI MIĘDZY KOMÓRKAMI

EXTRACELLULAR VESICLES – SYSTEM 
OF CELL-CELL COMMUNICATION

Zofia  BIIELAŃSKA-OSUCHOWSKA

Streszczenie: Pozakomórkowe mikropęcherzyki  – EVs (ang. Extracellular Vesicles) są to małe obło-
nione struktury o średnicy 30nm do 1μm, uwalniane z wielu różnych komórek do przestrzeni między 
komórkowej. Znajduje się  je  we wszystkich płynach ustrojowych, zarówno w warunkach fizjo-
logicznych jak patologicznych. Uważane dawniej  za odpady komórkowe, zyskały obecnie wielkie 
zainteresowanie jako transportery informacji epigenetycznych z komórki do komórki nawet na duże 
odległości. Zawierają białka, lipidy i  różnego rodzaju RNA. Zawartość mikropęcherzyka odbija skład 
i status  (stan fizjologiczny i patologiczne zmiany) komórki  wydzielającej, i jest przekazywana do 
komórki docelowej  – biorcy i może  wywoływać zmiany jej fenotypu. Mikropęcherzyki budzą duże 
zainteresowanie w medycynie jako markery schorzeń ułatwiające diagnozę, monitorowanie przebiegu 
choroby i terapię Odbiło się to ogromną liczbą badań eksperymentalnych głównie in vitro. Opracowane 
dotychczas  metody izolowania EVs i rozmiary EVs ograniczają możliwości badań in vivo.  Mimo tak 
licznych badań rola mikropęcherzyków w normalnych warunkach fizjologicznych nie jest  jeszcze 
dobrze poznana, Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli EVs w niektórych tkankach 
i narządach normalnego organizmu ssaka i człowieka. Omówiono strukturę, skład i rodzaje EVs, ich 
powstawanie, i  sposób  przekazywania przez nie informacji. Przedstawiono próbę określenia roli EVs 
w niektórych komórkach układu immunologicznego, w mineralizacji tkanek, w komórkach układu 
nerwowego (CNS i PNS) oraz  w rozrodzie. 
 
Słowa kluczowe: pozakomórkowe mikropęcherzyki, exosomy, komunikacja między komórkami 

Summary: Extracellular microvesicles – EV’s are submicroscopic membrane-bound nano structures 
around 30nm to 1μm in diameter, released by cells into the extracellular space. EVs have been 
identified in all body fluids in physiological and pathological conditions. Previously thought to be 
extracellular debris, EV’s have also become known as fast carriers of epigenetic information from 
cell to cell, even across long distances. EV’s contain proteins, lipids and RNAs, which are represen-
tative of their cellular origin and status (physiological and pathological), and shuttle from a donor 
cell to a recipient cell, altering the recipient cell’s phenotype. EV’s have a special importance in 
medicine as cancer and disease markers and as potential therapeutic factors. For this reason, many 
experimental in vitro studies were conducted. The applied methods and nano size of EV’s restrict 
the possibility of experiments in vivo. Despite the numerous studies of the role of EV’s, the normal 
physiological condition is unclear. The aim of this review is to present current knowledge about the 
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role of EVs in some cells, tissues, and organs in physiological conditions. The structure, formation, 
composition, EVs type, and information transfer by EVs were depicted. An assessment of  EV’s 
roles  in  some immune cells,neralizing tissues, neural system cells and in reproduction is described. 
 
Key words:  extracellular vesicles , exosomes, cell-cell communication 

WSTĘP

Każdy kto choć raz oglądał komórki zwierzęce lub ludzkie w mikroskopie 
elektronowym transmisyjnym widział obok nich rozliczne koliste przekroje ma-
łych pęcherzyków otoczonych błoną. Traktowano je jako artefakty lub zanieczysz-
czenia. W ciągu ostatnich lat mikropęcherzyki zrobiły „karierę” jako transportery 
– przekaźniki informacji pomiędzy komórkami na bliskie i dalekie odległości. 
Obecnie uważa się, że mikropęcherzyki wydzielane są ze wszystkich rodzajów 
komórek organizmu, z komórkami macierzystymi włącznie. Znajdują się w pły-
nach ustrojowych, krążą po organizmie i pobierane są oraz internalizowane przez 
różne komórki. 

Od dawna obserwowano wydzielanie obłonionych pęcherzyków przez  nie-
które rodzaje komórek w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. Nada-
wano im różne nazwy zależnie od komórki, z której pochodziły jak np. prostaso-
my wydzielane z komórek zdrowych i nowotworowych gruczołu krokowego, czy 
dexosomy z komórek dendrytycznych, onkosomy z komórek nowotworowych 
[101]. Historię badań nad mikropęcherzykami przedstawili pierwsi odkrywcy 
ich funkcji Harding i wsp., którzy równocześnie z Pan i Johnston w 1983r opisa-
li wydzielanie receptora transferyny z retikulocytów człowieka i owcy w formie 
obłonionych pęcherzyków [37]. Nazwano je exosomami, nie wzbudziły jednak 
większego zainteresowania. Na początku lat 2000 Ratajczak i wsp. wykazali, 
że mikropęcherzyki emitowane z płytek krwi mają działanie biologiczne [45], 
a następnie wykazali, że przenoszą one mRNA z jednej do drugiej  komórki [77, 
78]. Co najważniejsze w latach 2004-2007 udowodniono, że exosomy mogą być 
pobierane przez inne komórki i przenosić na nie informację epigenetyczną [64, 
109]. Stwierdzono równocześnie, że  exosomy zawierają białka i miRNA, rów-
nież takie same jak wytwarzające je komórki nowotworowe [4, 5, 6, 66, 72, 107]. 
Te stwierdzenia wywołały duże zainteresowanie exosomami w medycynie jako 
potencjalnymi wskaźnikami dla diagnozy chorób oraz jako potencjalnymi prze-
nośnikami leków. W ciągu ostatnich lat opublikowano kilka tysięcy prac na temat 
roli pozakomórkowych mikropęcherzyków, głównie w chorobach serca, neurode-
generacyjnych oraz nowotworowych.

Wydałoby się, że  przy  tak dużym zainteresowaniu i tak znacznej liczbie 
prac będziemy szybko wiedzieli wszystko o pozakomórkowych mikropęcherzy-
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kach. Jednak obecnie wiemy bardzo mało o ich funkcji w prawidłowej komór-
ce i w normalnym zdrowym organizmie. Jest szereg tego przyczyn. Po pierwsze 
przeważająca część badań prowadzanych jest na komórkach patologicznie zmie-
nionych i nowotworowych. Po drugie  brakuje standardowej metody izolowania 
exosomów.  Izoluje się  je z płynów fizjologicznych oraz ze środowiska hodow-
lanego komórek przez ultrawirowanie, filtrację i precypitację immunologiczną. 
Analizy biochemiczne, cytometryczne oraz sprawdzenie w mikroskopie elektro-
nowym pozwalają  ocenić prawidłowość izolacji. Metody izolacji mikropęche-
rzyków zostały szczegółowo omówione przez Zeringer i wsp. [119]. Metody te są 
wspomagane przez dodatkowe techniki badawcze  jak cytometria przepływowa, 
NTA (ang. Nanoparticle Tracing Analysis), DLS (ang. Dynamic Light Scattering), 
RPS (ang. Resistive Pulse  Sensing) i inne [28, 47, 62, 74, 115]. Po trzecie więk-
szość badań jest prowadzonych in vitro, a więc a priori w sztucznych warunkach, 
przeważnie na liniach komórek wywodzących się z komórek nowotworowych lub 
transformowanych,  W sumie wyniki tak licznych badań pozwoliły na poznanie 
roli exosomów w komórkach nowotworowych i patologicznie zmienionych, a nie 
dostarczyły informacji o ich roli w organizmie w warunkach fizjologicznych.

Dodatkową trudnością w poznaniu funkcji mikropęcherzyków jest  niejed-
nolite nazewnictwo. Uchwała ISEV (ang. International Society of Extracellular 
Vesicles) zachęca do używania terminu pęcherzyki pozakomórkowe Extracellu-
lar Vesicles EVs, wspólnego dla wszystkich rodzajów obłonionych pęcherzyków 
[34]. Artykuł ten jest próbą wyłowienia z tej ogromnej  liczby informacji, takich, 
które wskazują na działanie exosomów w normalnej komórce, tkance, w zdrowym 
organizmie w warunkach fizjologicznych  Aby uniknąć nieporozumień w nazew-
nictwie w niniejszym artykule użyto nazw mikropęcherzyków zalecanych przez 
SEV. Komórki, z których wydzielane są EVs nazywane zostały komórkami rodzi-
cielskimi, aby nie mylić ich z komórkami macierzystymi. Komórki pobierające 
EVs określono jako biorcy, błonę komórkową nazwano plazmolemą, w odróżnie-
niu od błony otaczającej EVs.  

STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ POZAKOMÓRKOWYCH 
MIKROPĘCHERZYKÓW  – EVs

Mikropęcherzyki pozakomórkowe EVs  (ang. Extracellular Vesicles), są struk-
turami różnej wielkości, o średnicy od 20 nm do ponad 1 μ m, otoczonymi  elemen-
tarną błoną. Nie dostrzegalne są w mikroskopie świetlnym, w mikroskopie elek-
tronowym mają wygląd przekroi kul lub kubków, chociaż te ostatnie uważane są 
za artefakty utrwalania. EVs są „puste” lub wypełnione są materiałem gęstym dla 
elektronów. Zawierają  różnorodne substancje, zależnie od rodzaju komórki rodzi-
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cielskiej, z której pochodzą, jej stanu fizjologicznego lub jej zmian patologicznych. 
Zawartość ich nazywa  się ładunkiem – cargo.  

Powszechnie dzieli się EVs na trzy główne kategorie, zależnie od  wielkości 
i sposobu ich powstawania:
Exosomy – EXs (ang. Exosomes)  o średnicy 20 – 100 nm, powstają z ciałek wie-
lopęcherzykowych – MVBs. 
Mikropęcherzyki – MVEs (ang. Microvesicles), nazywane także ektosomami –
(ectosomes), tworzą się przez pączkowanie plazmolemy  wraz z częścią cytopla-
zmy. Mają średnice  20 nm -1 µm. Różnice między MVs a EXS należy traktować 
bardzo ostrożnie, granica między nimi jest płynna. MVEs w odróżnieniu od EXs 
mogą zawierać mitochondria, rybosomy i białka lizosomalne. Ciałka apoptyczne, 
heterogenne o średnicy 1-5 µm, pochodzące z fragmentacji komórki w  apoptozie, 
zawierające DNA, RNA, histony [6, 22, 31]. 

Jako  czwarty rodzaj EVs Fertig i wsp. wymieniają ciałka o średnicy  0.4-1.5 μm 
będące nagromadzeniem: ”pustych” pęcherzyków (145 nm średnicy), na końcach 
mikrowypustek  telocytów  i fibroblastów [31], uważane przeważnie za artefakty. 
Niektórzy  autorzy jak osobny rodzaj traktują onkosomy tj. mikropęcherzyki o śred-
nicy 1-10 µm, produkowane przez komórki nowotworowe prostaty [6, 5, 114, 118 ].

Błona otaczająca EVs jest elementarną błoną biologiczną (lipidową dwuwar-
stwą). Różni się od plazmolemy komórki rodzicielskiej tym, że jest odwrócona 
”podszewką” na zewnątrz. Wewnętrzny listek, lipidowy wystawiony na zewnątrz, 
zawiera więcej fosfatydyloseryny niż plazmolema. Błony EVs są wzbogacone 
w sfingomielidy, gangliozydy i nasycone lipidy, a niektóre także w cholesterol. 
Mają więcej glikoprotein i białek transbłonowych niż plazmolema komórki rodzi-
cielskiej. Ruchy cząsteczek w poprzek błony (flip-flop) są w nich nasilone [5, 118]. 
Obecność sfingomielidów i nasyconych lipidów nadaje błonie sztywność, Sztyw-
ność błony zależy również od pH komórki rodzicielskiej lub środowiska. Zmiany 
fizyko-chemiczno w błonie EVs mogą zależeć od zawartości ich  cargo [118]. 

Szereg białek błonowych jest wspólnych dla różnych rodzaji EVs. Głównymi  
składnikami i równocześnie markerami błon EVs są tetraspaniny – (ang. Clusters of 
Differentiation) CD9, CD63, CD81. Białka te o 4-ch przejściach transbłonowych, 
tworzą „sieć tetraspanninową”, rodzaj rusztowania dla innych składników błony 
i organizują specyficzne domeny błon, tzw. TEM (ang. Tetraspanin Enriched  Mi-
crodomain) powiązane z białkami [5] (ryc. 1). W sieci tetraspaninowej tkwią czą-
steczki adhezyjne,  jak CAMs (ang. Cell Adhesion Molecules) oraz integryny, które 
tworzą kompleksy z CD63. Szereg białek błonowych jest związanych  tylko z róż-
nymi etapami rozwoju i funkcjami EVs. Są to  TSG101 (ang. Tumor Susceptibility 
Gene 101 protein) i wchodzące z nim w interakcję ALIX-1 (ang. ALG-2 Interacting 
protein X), liczne flotilliny, oraz białka uczestniczące w tworzeniu i  w ruchu pęche-
rzyków śródkomórkowych jak anneksyna AXN2 (ang. Annexin) i syndekan SDC1 
(ang. Syndecan) [7, 42, 83, 99], małe GTP-azy z rodziny Rab [118]. Z zewnętrzną 
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powierzchnią błony wiążą się metaloproteinazy ADAM (ang. A Disintegrin And 
Metalloproteinase) [94, 118]. W błonie niektórych EVs zakotwiczone są białka 
głównego kompleksu zgodności tkankowej (ang. Major Histocompability  Com-
plex) MHC klasy I oraz  klasy II. Zależnie od typu i funkcji komórki rodzicielskiej 
w błonie EVs znajdują się różne białka receptorowe i ligandy oraz enzymy.

Błona EVs spełnia ważne zadania mechaniczne: ogranicza cargo i zapewnia 
integralność zawartości pęcherzyka. Jest nieprzepuszczalna dla płynów, równocze-
śnie jest elastyczna. Odporna na zmiany środowiska zewnętrznego (np. w surowicy 
krwi) chroni zawartość EVs przed destrukcją enzymatyczną. Pozwala na stosunko-
wo długi okres trwania życia pęcherzyka. Błona zawiera białka ważne dla interakcji 
EVs z  inną komórką, umożliwiające wniknięcie EVs do biorcy, oraz białka rozpo-
czynające sygnalizację w biorcy.

Skład i ilość tzw. cargo (ładunku) EVs zależą w dużej mierze od typu oraz stanu 
fizjologicznego lub patologicznego komórki rodzicielskiej. Zawiera  ono te same 
substancje co cytoplazma komórki rodzicielskiej, ale często różni się ich stężeniem. 
Różnice te są spowodowane wybiórczym włączaniem białek do cargo w czasie bio-

RYCINA 1. Schemat rozmieszczenia niektórych białek w EV
FIGURE 1. The scheme of some proteins distribution in EV
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genezy EVs (o czym niżej). Te różnice między EVs a komórką rodzicielską powo-
dowały, że długo EVs były uważane za „worki na  śmieci”, usuwające niepotrzebne 
i uszkodzone białka z komórek o niewydolnych lizosomach [90].

W cargo EVs znajdują się: białka cytoszkieletu  – aktyna i miozyna, oraz biał-
ka z nimi związane: kofilina (ang. cofilin), moezyna (ang. moesin), profilina (ang. 
profilin); białka wiążące się z białkami błonowymi – ezryna (ang. Ezrin, EZR)  i  
syntenina (ang. Syndecan Binding Protein, SDCBP); białka opiekuńcze (ang. Heat 
Shock Protein) HSP70 i HSP90; białka enzymatyczne  jak: GAPH (ang. Gliceral-
dehyde-3-Phospate dehydrogenase), LDHA (ang. Lactacte Dehydrogenase), α-e-
nolaza (ENO), aldolaza (ang. fucose biphosphate aldolase, ALDOA); kinazy  (ang. 
Puryvate Kinase 2 Isozyme, PKM2) oraz PGK1 (ang. Phosphoglycerate kinase 1); 
małe GTPazy RAB1; niektóre składniki mechanizmu ESCRT, jak ALIX1; wie-
loczynnościowe białka: galaktyna i  anneksyna, które nie mają peptydu sygnali-
zacyjnego, a mimo to są wydzielane z komórki [10, 14, 42,107, ExoCarta]. Szereg 
białek, np. TNFα, białka szlaku WNT/beta-katenina, oraz substancji  np. prosta-
glandyny, prawdopodobnie występuje w EVs pochodzących ze specjalnych typów 
komórek rodzicielskich [32, 60, 66, 79, 84, 85]. 

Ważnym składnikiem cargo jest RNA, a zwłaszcza mRNA, miRNA oraz ln-
cRNA. Ilość RNA zależy od typu komórki emitującej EVs. Skład RNA w EVs 
często jest odmienny od składu RNA komórki rodzicielskiej, co wskazuje, że jest 
ono, podobnie jak białka, selektywnie przydzielane i pakowane do EVs. RNAs 
przekazane do  biorcy biorą aktywny udział w jego różnych procesach biologicz-
nych.[17,118]. Wykazanie obecności mRNA i miRNA w EVs zmieniło zasadni-
czo pogląd na funkcję tych mikropęcherzyków.  Zaczęto uważać EVs za struktury 
biologicznie czynne, a nie  za struktury usuwające zbędne substancje z komó-
rek. Zarówno mRNA jak i miRNA przekazywane do  biorców mogą powodować 
zmiany ich fenotypów. Pobieranie miRNA jest korzystne dla biorcy.

Wykazano, że izolowane poszczególne frakcje EVS są niezwykle heterogen-
ne pod względem zawartości różnych rodzajów  miRNA. Duże ilości różnych 
miRNAs zawierają EVs pochodzące z komórek nowotworowych. Prawdopodob-
nie miRNAs mają w EVs większe stężenie niż w komórce rodzicielskiej [121]. 
Zakłada się, że EVs mają nie tylko różne miRNA, ale także różne liczby kopii 
poszczególnych rodzajów. Z drugiej strony niektórzy jak Chevillette  i wsp. [17] 
uważają, że mała wielkość EVs implikuje obecność tylko określonej liczby kopii 
miRNA  Wobec tego  w jednym EV przy małej ogólnej zawartości miRNA mogą 
występować tylko  nieliczne  jego rodzaje, ale  za to w dużej koncentracji lub 
duża liczba rodzajów w niskiej koncentracji.

Szczegółowe badania EVs emitowanych z różnego typu komórek  wskazują, 
że obecne w nich rodzaje miRNA zależą od stanu fizjologicznego komórki rodzi-
cielskiej i przeznaczenia EVs. Na przykład komórki śródbłonka wydzielają EVs 
z miRNA-14, kontrolującym  funkcje śródbłonka i angiogenezę [9], a  w chorobie 
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Alzheimera w płynach ustrojowych znajdują się EVs zawierające  zwiększoną 
ilość miRNA-193 [54]. Analiza składu  mi RNA  w EVS z płynów ustrojowych 
może być podstawą diagnozy wielu schorzeń w medycynie.

W niektórych rodzajach EVs jak np. w prostasomach wykrywa się obecność  
fragmentów  DNA  z całego genomu.[82]. EVs  pochodzące z niektórych nowo-
tworów (meduloblastoma) zawierają ssDNA, pochodzące z nieprawidłowej repli-
kacji, fragmentacji DNA oraz  z transpozonów [8].

Na podstawie przytoczonych powyżej danych, mikropęcherzyki pozako-
mórkowe, zawierające jako markery  tetraspanniny  CD 9, CD 63, CD81, biał-
ka opiekuńcze HSP70 oraz białko TSG101, można uważać  za EVs, nie zależ-
nie od zawartości w nich innych białek specyficznych dla danego typu komórek  
rodzicielskich.

POWSTAWANIE EVs

EXs i MVEs tworzą się  w odmiennych procesach komórkowych. Biogeneza 
EXs jest związana z endosomami i ciałkami wielopęcherzykowymi – MVB oraz 
z transportem pęcherzykowym. Może zachodzić na kilka sposobów. Wielu autorów 
za podstawową uważa biogenezę EXs przy udziale kompleksów białkowych ESCRT 
(ang. Endosomal Sorting Complex Required for Transport),  złożonych  głównie 
z białek  rodziny VPS (ang. Vacuolar Protein Sorting) i wspomaganych przez biał-
ka adaptorowe. Cztery różne kompleksy ESCRT włączają się kolejno w biogenezę 
EXs. Jest to konserwatywny ewolucyjnie proces związany z przyłączaniem i odłą-
czaniem tych kompleksów białkowych  do i od błony endosomu [89].

Formowanie EXs zaczyna się w późnych endosomach, (ryc. 2) od oznakowania 
białek przeznaczonych na cargo przez połączenie się z ubikwityną na końcach cy-
tozolowych. Równocześnie obszary błony endosomu przeznaczone na EX zostają 
wzbogacone w tetraspaniny, szczególnie w CD9 i CD63. Obecne w błonie: fosforan 
fosfatydylinozytolu – PIP3 i białko – HRS (ang. Hepatocyte growth factor Regula-
ted tyrosine kinase Substrat) rekrutują ESCRT-0 z cytoplazmy do cytozolowej po-
wierzchni  błony endosomu. Kompleks  ESCRT-0, złożony z VPS-27  i heparanazy 
HSC1, wiąże się z błoną endosomu po przez PIP3 z jednej strony, a z drugiej strony 
przez HRS z ubikwityną na ubikwitynowanych białkach. Jedna cząsteczka ESCRT-0  
może połączyć się z 5-ma takimi białkami, co powoduje ich zagęszczenie w  gronka 
(klastry) przy błonie endosomu i przesuniecie  do odpowiedniej domeny tj. do tra-
twy TEM. Następnie do ubikwitynowanych białek, przyłącza się ESCRT-I. Jest to 
heterotetramer w formie pręcika, (złożony z TSG101 23,VPS28,VPS37 i MVB12). 
ESCRT-I po przez VPS28 rekrutuje, do siebie i do ubikwitynowanych białek  trze-
ci kompleks – ESCRT-II (uformowany z VPSP25,VPS 22.VPS36). W ten sposób 
ubikwitynowane białka są stopniowo przesuwane na kolejne kompleksy ESCRT 
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(ryc. 3). Równocześnie ESCRT-II powoduje wyginanie błony endosomu w kierun-
ku światła endosomu. Wpuklająca się błona, najpierw w formie dołka, a następnie 
bańki, pociąga wraz z cytoplazmą wyselekcjonowane białka i RNAs, stanowiące 
następnie cargo EX. W ujściu dołka w formie stożkowatej spirali, układa się kom-
pleks ESCRT-III. Największy z kompleksów ESCRT jest heterotetramerem, ufor-
mowanym w długi filament. Składa się z białek istotnych (VPS 20, VPS 24, SNF7) 
oraz nie istotnych (VSP 60, DID2,IST1), formuje spirale i pierścień, wchodzące 
w interakcję z ESCRT-I i  ESCRT-II, za pośrednictwem białek ALX I TSG101. 
ESCRT-III jest kompleksem przejściowym. Podjednostki jego początkowo są roz-
proszone w cytoplazmie. Ulegają nukleacji w filament zbierając się wokół białka 
VPS20 pod wpływem ESCRT-II. ESCRT-III, spiralizując się coraz mocniej, zawęża 
i zaciska szyjkę oddzielającą bańkę od błony endosomu i odcina mały pęcherzyk 
nazywany ILV (ang. Intraluminal Vesicle). Późny endosom z licznymi ILVs nazy-
wany jest  ciałkiem wielopęcherzykowym  – MVB. 

RYCINA 2. Schemat formowania exosomów 
FIGURE 2. The scheme of exosome fiormation



POZAKOMÓRKOWE MIKROPĘCHERZYKI JAKO SYSYTEM KOMUNIKACJI... 11

W maszynerii ESCRT bierze udział następnie białko Vsp4-Vta1, które jest nie-
zbędne dla odcięcia  ILVs od błony endosomu i usunięcia  kompleksów ESCRT. 
Vsp4 uwalniania ESCRT-III z błony oraz rozdziela ESCRT-III na podjednostki. 
VSP4 ma domenę o funkcji AAA-ATPazy, która dostarcza energii do opisanego 
procesu. Równocześnie do ESCRT rekrutowane są deubikwitynazy odcinające ubi-
kwityny od białek cargo. MVBs z tak uformowanymi ILVs są transportowane w cy-
toplazmie w kierunku plazmolemy. Błona otaczająca MVB ulega fuzji z plazmole-
mą, a ILVs jako exosomy zostają wydzielone na zewnątrz komórki [1, 11, 50].

Opisano również inne sposoby biogenezy EXs z endosomów, W jednym z nich, 
nagromadzone w tratwie TEM  (patrz wyżej) błony endosomu sfingomeliny prze-
kształcają się w ceramidy pod wpływem sfingomielinazy. Stożkowate cząsteczki 
ceramidów wsuwają się do jednego listka lipidowego błony endosomu i powodu-
ją  mechaniczne wyginanie błony i wpuklanie się jej do światłą endosomu. Ponad 
to ceramidy indukują zlewanie się małych tratw w większe, co powiększa obszar 
wpuklającej się błony. Do ILVs wraz z tratwami wpukla się cargo [105].

Inny model zakłada udział syndekanu, synteniny i ALIX w tworzeniu EXs. 
Mechanizm ten nie jest jeszcze dobrze poznany. Prawdopodobnie syndekany 
tkwiące w błonie endosomu łączą się z cytoszkieletem poprzez synteninę  i powo-

RYCINA 3. Schemat tworzenia ILV z udziałem kompleksu ESCRT
FIGURE 3. The scheme of ILV production with  ESCRT-complex participation



12 Z. BIELAŃSKA-OSUCHOWSKA

dują wyginanie się błony. Białka te przy wpuklaniu się błony endosomu zostają 
wciągnięte do światła ILVs jako jego cargo. Mogą one również podlegać modyfi-
kacjom jak np. fosforylacji [7].

Mechanizmy molekularne jakie zachodzą w biogenezie MVEs są mniej znane 
niż procesy przy formowaniu EXs. MVEs tworzą się przez pączkowanie tj. uwypu-
klanie się plazmolemy na zewnątrz komórki wraz z częścią cytoplazmy w formie 
pączka, który zawęża się u podstawy i odcina wraz z zawartością od plazmolemy 
(ryc. 4). MVEs powstają w specjalnych domenach plazmolemy, wzbogaconych 
w tetraspaniny i prawdopodobnie w cholesterol. Pączkowanie jest regulowane 
przez poziom Ca++ i reorganizację cytoszkieletu komórki, Zewnętrzne i wewnętrz-
ne bodźce stymulują przepływ wapnia, regionalne zmiany plazmolemy i jej asyme-
trię. Prowadzą do ekspozycji fosfatydylosereny na zewnątrz, co powoduje zmianę 
kontaktów plazmolemy z cytoszkieletem i wygięcia się jej w pęcherzyk. W wyniku 
interakcji aktyny z miozyną obkurcza się cytoszkielet  dookoła pęcherzyka i odcina 
go od plazmolemy. W zachodzącej przy tym fuzji błon uczestniczy kompleks bia-
łek SNARE oraz małe GTP-azy-RhoA (ang. Ras homolog gene family  member A) 
i ARF6 (ang. ADP rybolization factor 6)  [5, 41, 44].

Nie jest wykluczone, że w tworzeniu MVEs biorą udział podjednostki kom-
pleksów ESCRT [44]. Udział ESCRT- III wykazano w odcinaniu pączków zawie-
rających wirusy (np. HIV) [67]. W obu tych procesach TSG101 – składnik ESCR-
T-I, werbowany jest do plazmolemy. W przypadku wirusa HIV czyni to białko Gag 
kapsuły wirusa, a przy tworzeniu MVE białko ARRDC1 (ang. Arrestin-containing 
protein 1). ARRDC1 zlokalizowane początkowo w endosomach, po ubikwity-
nacji przesuwa się do plazmolemy gdzie multimeryzuje i ściąga do plazmolemy 
TSG101. Interakcja ARRDC1 z TSG101 jest prawdopodobnie potrzebna do wygi-
nania plazmolemy i jest niezbędna do odcinania pączka od komórki. Odcinanie jest 
katalizowane przez Vsp4-Vta1 (składnik ESCRT III). MVEs powstałe przy udziale 
ARRDC1 nazwano ARMM (ang. ARRDC1-Mediated  vesicles). Cechują się one  
obecnością ARRDC1  oraz brakiem  markerów CD63 i LAMP1[67].

W cargo MVEs, w odróżnieniu od cargo EXs, mogą znajdować się organelle 
komórkowe zagarnięte z cytoplazmą komórki rodzicielskiej. Cargo MVE jest wy-
biórczo wyselekcjonowane, nieprzypadkowe i nie reprezentuje składu komórki ro-
dzicielskiej [81]. Również skład błony MVE jest inny niż plazmolemy  komórki 
rodzicielskiej, co wskazuje na selektywny proces tworzenia MVE [73].

SORTOWANIE  MATERIAŁÓW DO  EVS

Białka i RNAs są wybiórczo włączane do EVs zależnie od typu komórki ro-
dzicielskiej i przeznaczenia EVs. Jak się wydaje w MVBs inny jest mechanizm 
włączania do ILVs materiałów przeznaczonych do przyszłych EXs, niż mate-
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riałów przeznaczonych do degradacji w lizosomach [113]. Nie jest wykluczone, 
że są  to dwa rodzaje MVBs. Sortowanie białek do EXs nie zawsze jest zależne 
od ich ubikwitynacji może zachodzić także przez ESCRT [44]. Nagromadzenie 
białka cytoplazmatycznego w cargo musi by poprzedzone zakotwiczeniem go 
w błonie, ale nie wymaga obecności w tych białkach specyficznych wiążących 
motywów. Konieczna jest wysoka polimeryzacja cząsteczek dla skoncentrowania 
danego białka w  jednym miejscu. Na przykład sortilina (małe białko z dome-
ną VPS10), może odgrywać rolę w sortowaniu cargo, tworząc z innymi białkami 
kompleksy [113]. Sortowanie cargo do EXs ułatwia heparanaza. Wspomaga ona 
rekrutację CD63 do błony endosomów. Syndekany i tetraspanniny są rekrutowane 
do endosomów równocześnie i prawdopodobnie są zintegrowane przez synteninę. 
Maszyneria syntetin-ALIX-tetraspanin sortowania do cargo może być wspólna 
dla różnych sposobów biogenezy EVs [99].

RYCINA 4. Schenat pączkowania MVE
FIGURE 4. The scheme MVE budding
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Różne są hipotezy na  temat segregacji RNA do cargo EVs. Kompleks ESCR-
T-II ma zdolność rozpoznawania poszczególnych mRNA, co zapewne pomaga 
przy ich sortowaniu [44].  Niektóre białka wiążące RNA (RNBP) mogą go łączyć 
z tratwami [44].  Specyficzne sekwencje obecne w miRNA mogą kierować go do 
EVs. Możliwe jest, że miRNA, które ma największe powinowactwo do tratwy zo-
staje na niej zatrzymane przez ceramidy [43].Tak zwany przejściowy RNA (ang. 
passenger RNA, normalnie degradowany), jest ładowany do Icargo, niezależnie 
od specjalnych jego sekwencji, [43, 121]. Zhang i wsp. [121] wyróżnili 4 sposo-
by sortowania miRNA do EVs: 1) zależny od sfingomielinazy-2; 2) zależny od 
sumoilacji heterogennych rybonukleotydów; 3) zależny od sekwencji o sygnale 
sortującym na końcu C’ miRNAs; 4) związany z miRNA wyciszającym.

Kanada et  al. [46] podają,  że  kwasy nukleinowe są odmiennie ładowane do 
MVE niż do EXs, ponieważ  pDNA,  mRNA i siRNA liczniej występują w MVEs. 

ODCINANIE EXS I POBIERANIE PRZEZ BIORCÓW

W komórce rodzicielskiej MVB wraz z ukształtowanymi ILVs przesuwa się 
w kierunku plazmolemy, Plazmolema i błona MVB ulegają fuzji i z otwartego 
MVB wynurzają się na zewnątrz komórki pojedyncze ILVa  jako EXs (ryc. 5) Wy-
dzielanie EVs z komórki zachodzi stale, – konstytutywnie, lub tylko okresowo, gdy 
jest stymulowane przez różne czynniki komórkowe i pozakomórkowe. Na przykład 
komórki śródbłonka i komórki dendrytyczne, stale wydzielają EVs, ale w stanach 
zapalnych zwiększają  znacznie  emisję [6].  Wydzielanie EVs jest szybkie, zwią-
zane z poziomem cytozolowego Ca++ i aktywacją kinaz (np. kinazy białkowej C 
i kinazy białkowej ERK) w komórce rodzicielskiej. 

EVs, uwolnione na zewnątrz komórki, jedne pozostają na miejscu, inne  wni-
kają do substancji między komórkowej – ECM i do płynów ustrojowych. Pozo-
stające na miejscu mogą oddziaływać na sąsiadujące komórki przez bezpośredni 
kontakt z biorcą. Niekiedy pojedyncze EXs przesuwają się w kierunku docelowej 
komórki po powierzchni filopodium komórki rodzicielskiej w sposób przypomi-
nający surfing. Niektórzy uważają to za ewolucyjne przystosowanie komórek do 
przekazywania nawzajem substancji i jako pozostałość po wnikaniu retrowirusów 
do komórki [41]. EVs uwolnione do płynów ustrojowych są biernie transportowa-
ne  i docierają odległych komórek i tkanek organizmu.

Nie wiadomo w jaki sposób EVs trafiają do odpowiednich biorców? Czy są 
przez nich przyciągane, czy selektywnie wybierane z kohorty różnorodnych EVs, 
krążących w płynach. Czy EVs są nacelowywane do określonego typu komórek 
biorcy?  Niektóre EVs celowane są wyłącznie do określonego rodzaju komórek, 
np. EVs z płytek krwi przekazują swe cargo tylko monocytom, chociaż przycze-
piają się także do  neutrofili [6].
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Kontakty EVs z biorcami są różne, od przylegania do  plazmolemy do całkowitej 
internalizacji w biorcy. W trakcie adhezji małe cząsteczki mogą być wymieniane mię-
dzy EV a biorcą przez połączenia szczelinowe. Ponadto w błonie EVs, pochodzących 
z różnego typu komórek wykryto obecność sześciokątnych kanałów utworzonych 
przez konneksynę CX43. Kanały te mogą uczestniczyć transferze małych cząsteczek, 
ale także zmieniać właściwości błony i ułatwiać dokowanie EVs do biorcy [97]. Bie-
rze się po uwagę kilka możliwości przyczepienia czyli dokowania EV do plazmolemy 
biorcy: 1) przy pomocy receptorów na plazmolemie które rozpoznają odpowiednie li-
gandy na błonie EV; 2) przez białka zewnętrzne na błonie EV i plazmolemie; 3) przez 
cząsteczki adhezyjne i integryny na plazmolemie [44]. 

Internalizację EVs, zawierających białka wyznakowane barwnikami fluoroscen-
cyjnymi, obserwowano in vitro.  Zachodziła ona stosunkowo szybko, bo już po 30 
minutach od dodania EVs do hodowli komórek, znakowane zabarwione punkty po-
jawiły się w biorcach. Maximum punktów wykazano w 4-6 godzinie doświadczenia. 
Znakowane białka utrzymywały się w komórce biorcy przez 24 godz. [20]. Internali-
zacja zanikała w temperaturze +4o C co świadczy, że proces ten wymaga energii [118] 
i że biorą w nim udział mikrotubule ulegające dezintegracji w niskich temperaturach.

Internalizacja EVs przebiega na kilka sposobów: na drodze fuzji błon, endocy-
tozy, fagocytozy i oraz mikrofagocytozy. W jednej tej samej komórce internalizacja 
może zachodzić równocześnie na kilka sposobów [30]. Do fuzji EVs z biorcą – jak 
dla każdej fuzji błon biologicznych – konieczna jest aktywność białek fuzogennych, 
motorycznych (kinezyny i miozyny), białkowego kompleksu SNARE, małych GT-
Paz Rab oraz białek cytoszkieletu [44]. Wiele EVs wnika do biorcy na drodze endo-
cytozy przy udziale tratw, kaweoliny i niekiedy klatryny. Endocytoza może zacho-
dzić także przy udziale siarczanowanych glikoprotein HSPG (ang. Heparan Sulfate 
Proteoglycans) biorcy [20].

RYCINA 5. Schemat wymiany EVs między komórką rodzicielską a biorcą
FIGURE 5. The scheme of EVs exchange between the maternal cell and recipient cell 
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Pobrane EVs, jedne włączają się w system transportu śródkomórkowego bior-
cy  przez połączenie się z błonami endosomów i ich cargo może być degradowane 
w lizosomach [44].  Inne uwalniają swe cargo do cytoplazmy biorcy  i indukują 
w nim różne zmiany zależnie od wprowadzonych substancji. Są to zmiany epige-
netyczne nie naruszające genomu. Ważna w tym jest rola miRNA  regulującego 
translację mRNA biorcy i być może mRNA przyniesionego przez cargo. Pobrane 
EVs aktywują i uruchamiają także różne szlaki biologiczne zmieniają aktywność, 
metabolizm i funkcję biorcy.

KILKA LICZB DOTYCZĄCYCH EVs

EVs są obecne w dużej ilości w surowicy krwi, Liczba wyemitowanych EVs 
zależy zarówno od komórek emitujących, od ich stanu funkcjonalnego i fizyko  
– chemicznego oraz od ich mikrośrodowiska. [4, 118]. Yellon i Davidson [117] 
podają, że u zdrowego człowieka jest ich około 1010 /ml (więcej niż płytek krwi 
108/ml), a objętość ich zajmuje 5 nl w 1ml krwi. Sverdlov [102] obliczył, że jedna 
komórka może wyemitować  około 3000 ILVs,  a górną granicą byłoby około 108, 
Z jednego retikulocytu w ciągu doby wydalonych może być 2 x 1012 EVs. W su-
mie w 3.5 l krwi człowieka może znajdować się 4.2 x 1012 EVs. Obliczenia autora 
pochodzą z analiz hodowli komórek in vitro. Zaznacza on, ze różnice in vivo i in 
vitro są ogromne.

Nieznana jest długość życia EVs. U szczura wprowadzone do krwioobiegu 
wyznakowane EVs w ciągu 5 minut były z niego  usuwane w 80%, ale pozosta-
wały w wątrobie i innych narządach [Willekens et al. 2005 cyt za 60]. EVs roz-
prowadzane są po organizmie także przez naczynia limfatyczne. Wyznakowane 
EVs wstrzyknięte podskórnie do końca ogona myszy, już po 2 minutach widoczne 
były w naczyniach limfatycznych ogona, a po 5 minutach w węzłach chłonnych, 
w  których utrzymywały się do dwóch dni [98].

Dotychczas zidentyfikowano ponad 11 000 rodzajów miRNAs w różnych 
EVS,. Sverdlov [102] starał się ustalić ile cząsteczek  mRNA o długości 1000 nu-
kleotydów może się zmieścić w  jednym EV o średnicy 100 nm. Jak podano wyżej 
wielkość EVs waha się od 30 do ponad 1000 nm. Pojedynczy exosom szacowany 
jest na 0,0001 %  objętości przeciętnej komórki i oceniany jest 0,5 x 10 –3 μm3,, 
a objętość cząsteczki m RNA  na 3 x10 –7 μm3 [17].  Stąd jeden  może mieć 1600 
takich cząsteczek. Ilość ta jest zapewne mniejsza ze względu na obecność w nim 
białek i lipidów. Autor ten, na podstawie analizy czynnika transkrypcyjnego TF 
mRNA, w komórkach i w EVs, wylicza, że w jednym EV może być około 60 czą-
steczek TF mRNA, co do daje możliwość wystąpienia bardzo licznych rodzajów 
mRNA [102].
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EVs W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMU

EVs występują w płynach ustrojowych człowieka i ssaków i wydaje się ,że 
wszystkie rodzaje komórek organizmu mają możliwość wydzielania EVs charak-
terystycznych dla danego typu komórki. Jak zaznaczono na wstępie wśród   ty-
sięcy publikacji na temat EVs tylko nieliczne dotyczą obecności i roli EVs w wa-
runkach fizjologicznych. Te nieliczne pozwoliły na wgląd w kilka naturalnych 
procesów w których biorą udział EVs. Przytaczam tu krótki opis kilku z nich. 

EVS W KOSTNIENIU

EVS pozostające na miejscu emisji biorą udział w procesach fizjologicznych 
zachodzących w  macierzy  pozakomórkowej – ECM. Między innymi,  EVs wy-
dzielone z fibroblastów degradują kolagen i uwalniają metaloproteinazy, przez 
co ułatwiają ruch komórki rodzicielskiej [58]. Z udziałem lokalnych EVs prze-
biega kostnienie endochordalne, mineralizacja chrząstki i tworzenie się zębiny, 
oraz wapnienie naczyń i tkanek. W miejscach gdzie rozpoczyna się mineralizacja 
do ECM zostają wydzielone EVs, w formie amorficznych ziarenek osmiofilnych,  
widocznych w mikroskopie optycznym, (nazywanych dawniej  pęcherzykami 
macierzy (ang. matrix vesicles) lub wapniejącymi kuleczkami (ang. calcifing glo-
bules) [2, 58]. Gromadzą się  w nich jony wapnia i krystalizują hydroksyapatyty. 
Nie jest  jasne czy gromadzenie się wapnia rozpoczyna się punktowo już w cy-
toplazmie komórki rodzicielskiej lub w endosomach [92], a ogniska wapnienia 
są następnie obejmowane przez  autofagosomy i włączane do EVs [69], czy gro-
madzenie wapnia zachodzi dopiero w EXs po wydzieleniu  ich na zewnątrz ko-
mórki [2]. Pojawianie się kryształów apatytu w tworzących się EVS w komórce 
jest równoczesne z początkiem aktywności fosfataz zasadowych: (niespecyficz-
nej TNAP i rozpuszczalnej PHOPHO 1ATP-azy, pyrofosfatazy) oraz białek wią-
żących wapń (anneksyny i fosfatydyloseryny) [59]. Dalsza krystalizacja apatytu 
następuje przez pobierania wapnia i fosforanu przez EVs z ECM. Powiększające 
się kryształy rozrywają błonę EV i uwalniane są do ECM. [2, 25]

EVs są emitowane z progenitorów osteoblastów, osteoblastów, i z osteokla-
stów i biorą udział w przemodelowywaniu kości, jakie stale zachodzi w organi-
zmie (ryc. 6). EVs są wymieniane między  tymi komórkami i regulują przebieg 
tego procesu. Wspólne dla EVs jest lizosomalne białko LAMP1 (ang. Lysosomal 
Associated Membrane Protein 1) oraz, fosfataza kwaśna, obecne w błonie, [116]. 
EVs z osteoklastów różnią się od EVs pochodzących z osteoblastów, zawierają  
inne rodzaje miRNA,  więcej CD 63, efrynę 2 oraz receptory białka RANK (ang. 
Receptor Activator of Nuclear factor  Kappa β), niezbędne dla aktywności oste-
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oklastów. RANKL i osteoprotegenin – OPG, alternatywne ligandy dla receptora 
RAMK  znajdują się w EVs z osteoblastów. Dostarczenie przez nie RANKL lub 
OPG do progenitora osteoblastu decyduje o jego różnicowaniu w osteoklast lub 
osteoblast.  Skomplikowaną grę między osteoklastami i osteoblastami oraz z emi-
towanymi przez nie EVs opisali Xie i wsp. [116] .

EVs są emitowane również z innych komórek powodujących wapnienie tkanki. 
Wapnienie ścian naczyń krwionośnych w warunkach patologicznych odbywa się 
na podobnej zasadzie jak kostnienie. Komórki mięśniowe gładkie wydzielają EVs, 
z nagromadzeniem fosfatydyloseryny, anneksyny-A6, metaloproteinazy2, które 
dają początek blaszkom  miażdżycowym [47].

EVS W KOMÓRKACH IMMUNOLOGICZNIE CZYNNYCH
 

Wszystkie rodzaje komórek uczestniczących w odpowiedziach odpornościo-
wych wydzielają EVs in vitro  i zapewne także in vivo.  EVs  celowane są do innych 
komórek układu odpornościowego oraz do komórek z poza tego systemu. Rola 
EVS w odpowiedzi immunologicznej w dużej mierze polega na rozprowadzaniu 
antygenu po całym organizmie, aby dotarł do największej możliwej liczby  APCs, 

RYCINA 6. Udział EVs w przebudowie blaszki kostnej
FIGURE 6. Participation of EVs in
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które pobiorą antygen i odpowiednio zareagują [12]. Wyniki badań nad rolą EVS 
w reakcjach odpornościowych są niejednoznaczne, a nawet niekiedy sprzeczne 
i wymagają jeszcze dokładnego sprawdzenia, nie pozwalają na uogólnienia.

EVs wydzielane in vitro z komórek odpornościowo-czynnych obok typowych 
markerów, zawierają mRNA, miRNA oraz białka specyficzne dla komórki ro-
dzicielskiej, niektóre także białka MHC klasy I i MHC klasy II wraz z ich kosty-
mulatorami, receptory  powierzchniowe limfocytów TCR (ang. T Cell Receptor) 
oraz  substancje immunotolerancyjne: ligandy śmierci – FasL (ang. FAS Lligand) 
i TRAIL (ang. TNF Related Apoptosis Inducing Ligand) [42]. EVs o takich sa-
mych właściwościach znajdują się we wszystkich płynach ustrojowych zdrowych 
organizmów, co wskazuje na ich wydzielanie także in vivo przez komórki  od-
pornościowe. Wydzielanie EVs zwiększa się w pobudzonych komórkach. EVs 
pobrane przez biorcę rozpoczynają  w nim aktywację reakcji odpornościowej lub 
jej zahamowanie.

Oto kilka przykładów działania EVs w układzie odpornościowym. Komórki 
prezentujące antygeny – APC (ang. Antigen Presenting Cell) (tj. komórki dendry-
tyczne i makrofagi) emitują EVs, których charakter zmienia się w miarę różnico-
wania się komórek rodzicielskich. Obwodowe i niedojrzałe komórki dendrytycz-
ne wydzielają EVs zawierające MHC klasy-I, TRAIL i FasL, czynnik NFGE8 
(indukujący fagocytozę). EVs z dojrzałych komórek dendrytycznych pozbawio-
ne są NFG-E8, ale są wzbogacone w kompleksy MHC-klasy-II, w cząsteczki 
adhezyjne ICAM-1 oraz substancje immunostymulujące. [16, 36 ,42, 91, 100]. 
EVs zawierające kompleksy antygen MHC klasy I mogą bezpośrednio reagować 
z limfocytami T i je aktywować [68]. Aktywne makrofagi i komórki dendrytycz-
ne wydzielają EVs z czynnikami prozapalnymi, które katalizują syntezę leuko-
trienów [53]. EVs z makrofagów działają na odległe komórki dendrytyczne i pre-
zentują antygen  zarówno komórkom T CD4+, jak i komórkom śródbłonka [42].

Limfocyty T wydzielają  EVs w sposób ciągły [42].  Mają specyficzne dome-
ny, z których pączkują MVEs, zawierające receptory TCRs i ich kostymulatory 
[40, 88, 111]. EVs z pochodzące z limfocytów T człowieka, a zaopatrzone w li-
gandy FASL i TRAIL indukują śmierć docelowych komórek [36]. 

EVs pobrane przez komórki osobników innych gatunków ssaków nie wywo-
łują reakcji odrzucania w organizmie biorcy. Dowodem są doświadczenia z dzia-
łaniem EVs człowieka na myszy i szczury. W naturze szereg pasożytów ssaków 
wydziela EVs, które wpływają na organizm gospodarza. EVs przekazują infor-
macje z pasożyta  na  gospodarza i na odwrót. Na przykład nicienie przewodu 
pokarmowego myszy Heligosomoides pol. wydzielają EVs zawierające miRNA 
i Y RNA, które in vitro są internalizowane przez komórki myszy i powodują zaha-
mowanie stanów zapalnych. EVs gospodarza  powodują reakcje obronne [14, 21].
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EVs W UKŁADZIE  NERWOWYM

EVs odgrywają rolę w funkcji systemu nerwowego centralnego i obwodowego. 
Zarówno neurony jak i komórki glejowe izolowane z różnych okolic mózgu i ho-
dowane in vitro emitują EVs [29, 44]. Izolowano EVs z świeżo pobranych mózgów 
myszy i z mózgów zamrożonych przez dłuższy czas. Nie odbiegały one kształtem 
wielkością, gęstością i ani markerami od EVs w płynach ustrojowych [82]. EVs 
znajdujące się w płynie rdzeniowo mózgowym pochodzą z tkanki nerwowej, ale 
także z krwi, gdyż wykazano, że EVs  przekraczają barierę krew  ̶ mózg w obu 
kierunkach [3, 6, 11].

Wszystkie przebadane dotychczas linie neuronów emitują EVs in vitro, a wy-
dzielanie ich zwiększa się w tych aktywnie pobudzonych. EXs wytwarzane są 
w MVBs, ulokowanym w perikarionie. MVBs przesuwają się wzdłuż aksonu i den-
drytów. Emisja EXs  z nich zachodzi na całej powierzchni neuronu (ryc. 7). W den-
drytach MVBs na końcu kolca, fuzują z plazmolemą i uwalniają EXs na zewnątrz 
[19]. Dopływ Ca++ moduluje in vitro depolaryzację plazmolemy, aktywność gluta-
minowych synaps nerwowych oraz uwalnianie EVs z neuronów [44]. EVs z neu-
ronów są pobierane przez sąsiednie neurony i przez komórki glejowe. Sądzi się, 
że te dwa rodzaje komórek przekazują EVs sobie nawzajem. Neurony i mikroglej 
efektywnie internalizują EVs, a makroglej, (tj. oligodendrocty i  astrocyty), tylko 
sporadycznie. Mikroglej internalizuje EVs przez makropinocytozę, a neurony przez 
selektywną endocytozę zależną od klatryny i dynamim [33]. Część EVs z neuronów 
dostaje się do płynu rdzeniowo- mózgowego i do krwiobiegu [3, 6. 11].

EVs emitowane przez neurony in vitro zawierają charakterystyczne markery 
oraz białka wspólne dla wszystkich EVs  i ponad to: receptory  dla glutamatów 
NMDA (ang. N- Methyl-D-Aspartate), cząsteczki adhezyjne neuronów – L1 (ang. 
cell adhesion molecule) [29], syndekan, Rab2A [10] oraz znaczne ilości RNA (Exo-
Carta). Ilość i  jakość miRNA  w  EVs zależy od aktywności neuronu, zmienia się 
dynamicznie wraz z jego różnicowaniem się. Niekiedy w EVs pochodzących z neu-
ronów wykrywane są białka prionowe, prekursory  amyloidu β (Aβ), toksyny oraz 
wirusy HIV [71, 97, 106]. Jaką funkcję mają EVs emitowane z neuronów, obok 
przenoszenia miRNA, nie wiadomo. Mogą brać udział w przekazywaniu informacji 
między neuronami, ale mogą także rozprowadzać patogeny po centralnym systemie 
nerwowym – CNS. [19]. Jedną z funkcji EXs jest oczyszczanie komórki z białek 
zmienionych, toksycznych i nieprzydatnych dla komórki. Zaburzone wydalanie 
tych substancji z neuronów  i gromadzenie się ich leży u podstaw chorób  neurode-
generacyjnych [91, 106],

EXs z aksonów są wydzielane także na obrzeżu synaps nerwowych chemicz-
nych. W odróżnieniu od pęcherzyków synaptycznych, EXs nie zawierają przekaź-
ników nerwowych [6, 19, 44]. EXs emitowane w synapsach, działają miejscowo. 
Fuzując z plazmolemą biorcy, przekazują mu swoje cargo i równocześnie zwięk-



POZAKOMÓRKOWE MIKROPĘCHERZYKI JAKO SYSYTEM KOMUNIKACJI... 21

szają powierzchnię błony postsynaptycznej [44]. EXs regulują pulę receptorów po-
wierzchniowych synapsy, ponieważ  zapobiegają cofaniu się MVBs  do  perikario-
nu. W synapsie MVBs są potrzebne do degradacji receptorów przez przekazanie ich 
do lizosomów [19].

Astrocyty emitują EVs w mniejszej ilości niż neurony [63]. Pobierają i inter-
nalizują neuronalne EVs. Jest  to  szybki proces. Wykazano, że EVs, pochodzące 
z supernatantów hodowli neuronów, wyznakowane barwnikami fluroscencyjnymi 
[PKH67] i zawierające miR-124 dodane do hodowli astrocytów, były już po 20 mi-
nutach widoczne w cytoplazmie astrocytów. Równocześnie stwierdzano w astrocy-
tach zwiększanie się poziomu miR-124a [63]. Emisja EVs z komórek makrogleju 
zależy od aktywności elektrycznej aksonów i jest stymulowana przez neurotransmi-
tery glutaminowe. Jak określają Rajedran i wsp. jest to wydzielanie „na żądanie”. 
Neuron za pomocą neurotransmiterów „domaga” się wydzielenia EXs z  makrogle-
ju [76]. EVs z komórek makrogleju są pobierane przez aksony i włączane do me-
tabolizmu całych neuronów. EVs z astrocytów, zawierają między innymi substan-
cjami: HSP70, czynniki wzrostu jak FGF2 i VEGF, czynniki angiogeniczne [108]. 
Ilość białek opiekuńczych HSP70 zwiększa się w tych EVs w warunkach stresu, co 
pozwala na przeżywanie oraz ochronę sąsiednich komórek [44]. 

W trakcie tworzenia i regeneracji osłonek mielinowych, w oligodendrocytach 
w CNS i w  komórkach Schwanna – lemmocytach w PNS, emitowane są liczne 
EVs. W nerwach obwodowych EVs są wydzielane z lemmocytów w międzywęź-
lach osłonek mielinowych do przestrzeni paraaksonalnej [51, 55]. Biorą one udział 

RYCINA 7. EVs wydzielane z neuronu
FIGURE 7. EVs secreted from a neuron 
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w regulowaniu aktywności nerwu [76]. Cargo EVs z oligodendrocytów zawiera 
białka wchodzące w skład mieliny, jak CNP (ang. 2’3’-Cyclic Nucleotide 3-Pho-
sphodiesterase) oraz PLP1 (ang. Proteolipid Protein 1), ale także czynniki hamu-
jące mielinizację. Białko PLP1 zapewnia równowagę syntezy i degradacji mieliny, 
jest ładowane do EVs i uwalniane pod wpływem Ca++

 [6]. EVs z oligodendrogleju 
wnoszą do aksonu także: czynniki troficzne utrzymujące jego żywotność i integral-
ność [108], enzymy glikolityczne, dostarczające do neuronów mleczany, niezbędne 
dla utrzymania równowagi energetycznej synaps [80], enzymy metaboliczne po-
zwalające neuronom na przetrwanie stresu oksydacyjnego [76].  EVs z makrogleju 
przekazują do aksonów różne ilości mRNA, miRNA, w tym miR129 uczestniczące 
w mielinizacji  nerwów szarej substancji mózgu [51, 75].

Wiadomo od bardzo dawna, że po uszkodzeniu aksonu, towarzyszące mu lem-
mocyty odróżnicowują się do stadium progenitorowego i proliferują. Równocze-
śnie usuwają resztki aksonu  i otaczającą je mielinę. Zachodzi przy tym obustron-
ne oddziaływanie aksonu i lemmocytu. Uszkodzone aksony wydzielają cząsteczki 
adhezyjne, uszeregowujące i ukierunkowujące lemmocyty. Lemmocyty emitują 
EVs, które pobierane są przez akson, co wykazano in vivo i in vitro. Lemmocyty 
izolowane z nerwu kulszowego noworodków szczura i hodowane in vitro  wydzie-
lały EVs zawierające, obok podstawowych markerów, białko P75 NTR – receptor 
dla NGF (ang. Neural Growth Factor). EVs te wstrzyknięte do uszkodzonego ner-
wu kulszowego, były selektywnie pobierane i internalizowane przez regenerujące 
aksony. Wpływały na stożek wzrostu aksonu, powodując w nim  zmiany czynno-
ści niektórych enzymów i wysuwanie licznych wachlarzowatych filopodiów [55]. 
W analogicznym eksperymencie u myszy, EVs utrzymywały się przez 8 tygodni 
w regenerującym aksonie [18]. Można sądzić, że EVs pochodzące z lemmocytów 
są specyficznie ukierunkowane na oddziaływanie na aksony. Jak EVs są pobierane 
przez aksony nie wiadomo. Wielu autorów zakłada fuzję EVs z neurolemmą akso-
nu, lub pośrednictwo nośników  [108].

Przyjmuje się, że część  EVs wydzielanych w międzywęźlach  jest następnie fa-
gocytowana przez  makroglej. Jest to system specjalnego eliminowania błon i mie-
liny nerwów. Ponad to wydzielenie EVs otoczonego błoną zmniejsza powierzchnię 
plazmolemy i może być mechanizmem usuwania nadmiaru błon z oligodendrocy-
tów i mieliny [19].

Obok EVs w trakcie regeneracji nerwów między lemmocytem a aksonem wy-
mieniane są specjalne mikropęcherzyki zawierające rybosomy. Rybosomy  po-
czątkowo gromadzą się na niewielkich obszarach cytoplazmy w lemmocytach 
przyległych do uszkodzonego kikuta aksonu [23, 24]. Nagromadzenia takie wraz 
z cytozolem wysuwają się z komórki w stronę aksonu w wypustce otoczonej błoną 
komórkową. Wypustki następnie oddzielają się od komórki w formie pęcherzyka 
(ang. multivesicular ribosome containing vesicle). Ten wpukla się do aksonu i zo-
staje wraz z błoną sfagocytowany przez akson. W mikroskopie elektronowym wi-
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doczny jest w aksoplazmie jako pęcherzyk otoczony dwoma lub więcej błonami. 
W aksonie  błony pęcherzyka są degradowane, a rybosomy uwalniane do aksopla-
zmy, Biorą one udział w syntezie białek potrzebnych dla wzrostu kikuta aksonu, 
Pobieranie znakowanych rybosomów z lemmocytów przez aksony regenerującego 
nerwu  kulszowego potwierdzono in vivo u myszy [24]. 

Makrofagi rezydujące w mózgu emitują EVs, zawierające  aktywne enzymy 
metaboliczne  zdolne do rozkładania neuropeptydów, uwalniane w odpowiedzi na 
serotoninę po związaniu się jej z receptorami [44]. Mikroglej  wydziela EVs z cyto-
kinami prozapalnymi i MHC  II,  oraz enzymy degradujące [108]. 

Rola EVs w systemie nerwowym jak się wydaje jest wieloraka, obok przeka-
zywania informacji na bliskie i dalekie odległości między komórkami, biorą one 
udział w procesach regeneracyjnych.

EVs W ROZRODZIE  SSAKÓW

EVs odgrywają rolę w rozrodzie człowieka i ssaków w wielu jego etapach, 
zarówno w gametogenezie jak i w rozwoju zarodka i płodu.  Obecne w plazmie 
nasienia, wydzielane są z komórek nabłonka najądrza (epidydosomy) oraz   pro-
staty (prostasomy). Wpływają na dojrzewanie plemników, ich kapacytację i praw-
dopodobnie na zaplemnienie [82, 101]. Z płynu pęcherzyków jajnikowych wyizo-
lowano EXs. Zawierały one różnorodne miRNA, o zmiennym składzie zależnie 
od stanu dojrzałości pęcherzyka [86, 95]. W płynie macicy wykrywa się liczne 
EVs – uterosomy, emitowane z powierzchni  nabłonka. Odznaczają się one obec-
nością markerów CD9 oraz CD63 i znacznej ilości miRNA, oraz glykosylofos-
fatydylinositolu – GPI. Ilość CD 63 i GPI zależy od estrogenów i progesteronu  
działających na macicę. Prawdopodobnie uterosomy uczestniczą w kapacytacji 
plemnika [35, 57]. Skład uterosomów zmienia się po zapłodnieniu w fazie recep-
tywności macicy i w trakcie implantacji zarodka. EVs wydzielane są przez ko-
mórki nabłonka macicy oraz przez trofoblast zarodka i wymieniane są nawzajem 
między nimi [14, 35].Szersze omówienie roli EVs w rozwoju zarodka i implanta-
cji przedstawili Burnett i Nowak [15].

Specjalne zainteresowanie budzą EVs znajdujące się w osoczu krwi ciężar-
nych kobiet. Analiza tych EVs daje możliwości monitorowania przebiegu ciąży, 
co już jest stosowane przy zagrożeniu eklampsją oraz do nieinwazyjnych badań 
płodu [66].   W krwi ciężarnych kobiet znajdują się ich własne EVs oraz  EVs 
wydzielane z łożyska. Można je rozróżnić, ponieważ EVs łożyskowe zawierają 
specyficzny marker, w postaci błonowej fosfatazy zasadowej – PLAP (ang. Pla-
cental Alkaline Phosphatase) oraz brak jest w nich białek MHC jakie występują 
w EVs matki [60, 61]. Trofoblast, pokrywający płodową część łożyska, wydziela 
EVs bezpośrednio do krwi matki. W krwi płodu nie ma  EVs  trofoblastycznych 
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ani EVs  matki. Łożysko stanowi barierę nie pozwalającą na przenikanie przez nią 
EVs do płodu [103].

EVs uzyskiwano na drodze perfuzji dojrzałych łożysk z normalnych porodów. 
EVs izolowane z płynu perfuzyjnego, tylko w części zawierały marker PLAP. 
[28]  W EVs tych wykryto obok typowych markerów CD9, CD63, CD81, PLAP, 
liczne mRNA i miRNA, aktywne lipidy: prostaglandyny – PG2 oraz wiele bia-
łek świadczących o możliwości wpływu tych EVs na przemiany biorców w róż-
nych kierunkach. Wśród tych białek są metaloproteazy, proteazy serynowe, białka 
związane z WNT/β-kateniną, TNFα, ligandy „śmierci” FASL, TRAIL, czynniki 
immunosupresyjne  i BMP (ang. Bis Monoacylglycerophosphate), który blokuje 
transmisję wirusów do zarodka, (w tym  wirusa HIV) [32, 60, 61, 66, 79, 84, 85].

W EVs z łożysk ssaków występują specyficzne miRNA, miR-141 i u naczel-
nych  grona (klastry) C19CM-miR. C19CM-miR obecne jest w trofoblaście ło-
żysk naczelnych i w krwi matki, z której zanika po porodzie. W łożysku ludzkim 
ekspresji ulega tylko  jeden allel  genu c19mc na ojcowskim chromosomie [70]. 
C19CM-miR działa prawdopodobnie na różnicowanie się komórek trofoblastu 
w syncytiotrofoblast [27]. Wykazano, że komórki z wprowadzonym do nich 
C19CM-miR są odporne na zarażeniem wirusami [26].

Łożysko chroni matkę przed antygenami ojcowskimi płodu. Jednym  z obja-
wów  tej ochrony jest lekki stan zapalny w organizmie kobiety wywołany, nor-
malną fizjologiczną ciążą.  EVs łożyskowe in vitro stymulują ekspresję cytokin 
prozapalnych w makrofagach kobiet [69].  Można  więc przypuszczać, że EVs 
w krwi ciężarnej kobiety włączają się w utrzymanie  pewnej równowagi stanu 
zapalnego, jedne z nich wydzielają czynniki prozapalne a inne przeciwzapalne. 
Zawarte w EVs liczne czynniki immunosupresyjne mogą uczestniczyć w zabez-
pieczeniu tolerancji immunologicznej między matką a płodem. Trofoblast i po-
chodzące z niego EVs nie zawierają białek MHC. skutkiem tego zarodek nie jest 
rozpoznawany przez matkę jako obce ciało, co jest jedną ze strategii obronnych 
łożyska [104].Ponad to EVs  działają lokalnie na styku krwi matki i łożyska, ha-
mując funkcję i cytotoksyczności komórek T oraz NK matki, oraz wpływają na 
inne narządy kobiety odległe od łożyska [32, 68]. 

Funkcja EVs łożyskowych zależy od okresu ciąży, a wykrywa się  je w suro-
wicy krwi kobiety od 6-go tygodnia ciąży [87]. Liczba EVs łożyskowych wzrasta 
stopniowo od 6-go do 12-go tygodnia ciąży, kiedy jest  ich  20-50 razy więcej 
niż u kobiet nieciężarnych, w 3-cim trymestrze zmniejsza się gwałtownie [84].  
Według niektórych w pierwszym trymestrze ciąży wydzielane są głównie EXs, 
a następnie przeważają MVEs [52]. EVs pobrane przez komórki immunologiczne 
matki mogą powodować ich uaktywnienie. EVs łożyskowe z pierwszego tryme-
stru ciąży  zawierają cytokiny i chemokiny prozapalne i pobrane przez monocyty 
lub makrofagi in vitro indukują  w nich ekspresję TNFα , interleukin IL-12, IL-18 
oraz INFγ. EVs z dojrzałego łożyska niosą w sobie FASL i TRAIL. Pobrane przez 
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limfocyty T powodują ich apoptozę [104]. Obok regulacji odpowiedzi immuno-
logicznej matki, EVs łożyskowe mogą pełnić i inne funkcje. Łożyskowe EVs 
obecne w krwi matki penetrując przestrzenie międzykosmkowe tworzącego się 
łożyska,  biorą udział w wykształcaniu się tętniczek spiralnych w endometrium. 
EVs osadzając się u ujścia tętniczek uwalniają enzymy rozrywające ścianę tęt-
niczki [85].

EVs wykrywane  w płynie owodni pochodzą, jak się sądzi, z tkanek płodu 
(nadnercza płodowego, z nerki) [13] oraz z komórek omoczni [68]. Nie wchodzą 
one jednak do krwioobiegu matki. Cechują się one obecnością CD24 – markera 
EVs moczowych u dorosłych [49]. Komórki nabłonkowe, izolowane z owodni 
dojrzałego łożyska in vitro wydzielają EVs zawierające obok tych markerów, tak-
że NANOG, histon H3, oraz kinazę białkową P-p38MAPK. Kinaza ta pod koniec 
ciąży działa na endometrium i powoduje zanik progesteronu w myometrium.  In-
formuje o stanie gotowości płodu i łożyska do porodu. Wywołuje  ona między 
innymi skurcze macicy [93]. Jedna z hipotez o przyczynach rozpoczęcia porodu 
zakłada, że sygnał rozpoczęcia pochodzi ze starzejących się błon płodowych, któ-
re wydzielają odpowiednie substancje w EVs transportowane do matczynej części  
łożyska [93].

PODSUMOWANIE

Można sądzić na podstawie dotychczasowych wyników badań, że wszystkie 
komórki organizmu człowieka i zwierząt emitują EVs – obłonione mikropęche-
rzyki pozakomórkowe pobierane i internalizowane przez inne komórki – biorców. 
Są  to  nanokontenery przenoszące materiały i informacje biologiczne między ko-
mórkami na bliskie i dalsze odległości. Mimo licznych publikacji i badań nad EVs 
niewiele jeszcze o nich wiemy. Prawdopodobnie EVs pełnią wielorakie funkcje 
fizjologiczne w organizmach wielokomórkowych człowieka i zwierząt. Rozpro-
wadzane po całym organizmie w płynach ustrojowych EVs stanowią obok hormo-
nów system informacyjny. Dobrze chronione przed zmianami i uszkodzeniami, 
umożliwiają komunikację między oddalonymi od siebie komórkami i narządami. 
przenosząc między nimi różnego rodzaju sygnały. w tym informacje epigenetycz-
ne. Przenoszą informacje zarówno co do stanu fizjologicznego  jak i patologicz-
nego komórki rodzicielskiej. Przekazane sygnały wpływają na zmiany fenotypów 
komórek bliskich oraz oddalonych. Przez to  EVs działają na lokalną homeostazę 
narządów i homeostazę całego organizmu.

Badania nad EVs mają duża przyszłość. Poznanie dogłębne mechanizmu ich 
działania będzie mieć znaczenie dla zrozumienia niektórych procesów fizjolo-
gicznych, oraz stworzy wiele nowych możliwości zastosowania ich w medycynie. 
Zależeć to będzie od postępu w metodach ich  izolowania i uzyskiwania ich w dużej 
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liczbie w  czystych frakcjach z płynów ustrojowych oraz od postępu w metodach 
badań ich w normalnych organizmach in vivo. W medycynie duże nadzieje wiąże 
się z  zastosowaniem  EVs do diagnozy i monitorowania schorzeń na podstawie 
analizy składu EVS w płynach ustrojowych (w moczu czy ślinie) oraz  z możli-
wościami różnorodnych terapii. Do  EVs z surowicy krwi mogą być na drodze 
elektroporacji ładowane miRNA. Tak przygotowane EVs  mogą być inkubowane 
z komórkami chorego mogą wpływać na zmianę fenotypu komórek  i były su-
gestie użycia ich do terapii [112]. Jako nośniki antygenów na EVs nadają się do 
produkcji szczepionek. Dodatkową zaletą EVs jest możliwość zastosowania ich  
między gatunkowego i pozyskiwania EVs w celach leczniczych od zwierząt. EVs 
mogą odegrać znacznie większą rolę w medycynie niż wyczekiwana rola komó-
rek macierzystych. Istotny jest fakt, że nie powodują problemów etycznych.

Spodziewane korzyści diagnostyczne i terapeutyczne zostały natychmiast wyko-
rzystane przez przemysł farmaceutyczny i handlowców: przedsiębiorstwo System of  
Biosciences  Inc, proponuje już zestawy (kity)  SeraMir do oznaczania exosomów 
w moczu i płynach hodowlanych i do tego koszulki w czterech rozmiarach z odpo-
wiednim napisem  „EXosomes miRNA”.
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