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Streszczenie: Odkrycie antybiotyków, a nastêpnie ich zastosowanie w zwalczaniu infekcji bakteryjnych,
pozwoli³o na opanowanie wielu uci¹¿liwych chorób. Jednak¿e nadu¿ywanie i/lub niew³aciwe stosowanie tych zwi¹zków doprowadzi³o do zwiêkszenia ich stê¿enia w rodowisku i spowodowa³o powstanie
presji selekcyjnej faworyzuj¹cej mikroorganizmy antybiotykooporne. Wspó³czesna medycyna boryka
siê z problemem patogennych szczepów, czêsto wykazuj¹cych opornoæ wielolekow¹, które wywo³uj¹
infekcje praktycznie nieuleczalne za pomoc¹ stosowanych terapii. Badania nad opornoci¹ wród bakterii wykaza³y, ¿e jednym z najwa¿niejszych mechanizmów odpowiedzialnych za to zjawisko jest aktywny transport antybiotyków poza obrêb komórki z wykorzystaniem bia³kowych systemów eksportu
zwi¹zanych z b³on¹ komórkow¹. Na podstawie badañ filogenetycznych wyró¿niono piêæ grup transporterów zaanga¿owanych w usuwanie zwi¹zków przeciwbakteryjnych: SMR (Small Multidrug Resistance), MFS (Major Facilitator Superfamily), RND (Resistance-Nodulation-Cell Division), MATE (Multidrug And Toxic Compound Extrusion) oraz bia³ka transportowe zawieraj¹ce kasetê wi¹¿¹c¹ ATP (ATPbinding Cassette Superfamily). Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad poznaniem molekularnych mechanizmów dzia³ania tych bia³kowych transporterów. Wykorzystanie krystalografii rentgenowskiej umo¿liwi³o poznanie struktury niektórych przedstawicieli omawianych bia³ek, powstaj¹ równie¿ modele transportu substratu. Ponadto trwaj¹ poszukiwania nowych zwi¹zków wykazuj¹cych zdolnoæ blokowania
eksportu antybiotyków. Zniszczenie bakteryjnej opornoci na antybiotyki poprzez hamowanie systemów wyrzutu antybiotyków z komórki wydaje siê byæ obiecuj¹c¹ strategi¹, która mo¿e mieæ w przysz³oci ogromne zastosowanie kliniczne.
Kluczowe s³owa: antybiotykoopornoæ, opornoæ wielolekowa, system eksportu, SMR, MFS, RND,
MATE, transportery ABC.
Summary: The discovery and use of antibiotics to fight against bacterial infection have let to overrun many
diseases. However overuse and/or incorrect use of the antibiotics increase the concentration of these
compounds in the environment and create the selective pressure, which promotes antibiotic resistant
microorganisms. Multidrug resistant pathogenic bacteria are a huge problem of the modern medical science
because of the infections, which they cause, are almost incurable. Researches show that the one of the
most important mechanism responsible for the multidrug resistance in bacteria is the active transport
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(efflux system) of the antibiotics out of the cell. Bacterial drug efflux transporters are classified into the
five groups: SMR (Small Multidrug Resistance), MFS (Major Facilitator Superfamily), RND (ResistanceNodulation-Cell Division), MATE (Multidrug And Toxic Compound Extrusion) and ABC transporters
(ATP-binding Cassette Superfamily). Currently scientists are working on recognition of molecular mechanisms of these transporters action, detection of their spatial structure and creation the model of drug
transport. Additionally, new strategy of elimination of multidrug resistant bacteria focus on detecting of
efflux pump inhibitors. It seems to be promising future strategy to control the bacterial diseases.
Key words: antibiotic resistance, multidrug resistance, efflux system, SMR, MFS, RND, MATE, ABC transporters.

WSTÊP
Seria odkryæ naukowych, które mia³y miejsce pod koniec XIX i na pocz¹tku XX
wieku, przynios³a wiatu wiedzê na temat mikroorganizmów, rewolucjonizuj¹c
ówczesn¹ medycynê i daj¹c ludzkoci nowy orê¿ w walce z drobnoustrojami
chorobotwórczymi. Nadesz³a era antybiotyków, zdefiniowanych przez odkrywcê
streptomycyny, laureata nagrody Nobla  Selmana Waksmana, jako naturalne
zwi¹zki syntetyzowane przez drobnoustroje, dzia³aj¹ce bakteriobójczo lub bakteriostatycznie ju¿ w niewielkich stê¿eniach. Pojêcie antybiotyku ewoluowa³o na
przestrzeni lat w zwi¹zku z poszerzaniem wiedzy na temat substancji antybakteryjnych. Obecnie za antybiotyki uwa¿a siê zwi¹zki chemiczne pochodzenia
naturalnego, ich pó³syntetyczne pochodne oraz syntetyczne analogi wykazuj¹ce
wybiórcze dzia³anie na struktury i procesy biochemiczne, powoduj¹c hamowanie
wzrostu lub podzia³u komórek [20].
Stosowanie antybiotyków na szerok¹ skalê znacznie zwiêkszy³o ich stê¿enie w
rodowisku. W ró¿nych niszach ekologicznych spotykane s¹ mikroorganizmy
charakteryzuj¹ce siê wrodzon¹ b¹d nabyt¹ zdolnoci¹ do wzrostu w obecnoci
antybiotyku, tzw. antybiotykoopornoci¹. Jednak intensywne wykorzystywanie
antybiotyków w oddzia³ach szpitalnych, czy te¿ dodawanie do pasz w celu
zwiêkszenia efektywnoci hodowli oraz w profilaktyce chorób zwierzêcych
doprowadzi³o do powstania presji selekcyjnej, w wyniku czego obserwowany jest
wzrost czêstotliwoci wystêpowania szczepów opornych na jeden, jak i wiele
antybiotyków. Coraz czêciej odnotowuje siê tak¿e infekcje bakteryjne, które s¹
praktycznie nieuleczalne za pomoc¹ antybiotykoterapii [7, 15].
Poznanie mechanizmów opornoci bakterii na antybiotyki wydaje siê byæ kluczem
do znalezienia skutecznych sposobów walki z tym zjawiskiem. Obecnie trwaj¹ badania
nad wieloma procesami zwi¹zanymi z opornoci¹. Jednym z budz¹cych du¿e
zainteresowanie jest system bia³kowych transporterów, które umo¿liwiaj¹ eksport
antybiotyków poza komórkê bakterii. Wyniki eksperymentów wiadcz¹, i¿ w³anie ten
system odgrywa znacz¹c¹ rolê w opornoci wielolekowej. Pojawia siê zatem nadzieja,
¿e dog³êbne poznanie molekularnych podstaw dzia³ania bia³kowych systemów eksportu
pozwoli na okrelenie inhibitorów blokuj¹cych ich aktywnoæ i tym samym da
mo¿liwoæ wykorzystania nowej broni w walce z mikroorganizmami [28].
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MECHANIZMY ANTYBIOTYKOOPORNOCI
Na podstawie wyników badañ naukowych prowadzonych od po³owy XX wieku
zaproponowano liczne mechanizmy wyjaniaj¹ce opornoæ bakterii na antybiotyki.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e bakterie uzyskuj¹ antybiotykoopornoæ przez:
 aktywne usuwanie antybiotyku z komórki,
 modyfikacje enzymatyczne antybiotyku,
 modyfikacje sk³adników komórki bêd¹cych celem antybiotyku,
 nadekspresjê enzymu inaktywowanego przez antybiotyk,
 zmianê przepuszczalnoci os³on komórkowych bakterii,
 wytworzenie alternatywnego szlaku metabolicznego,
 zwiêkszenie stê¿enia metabolitu, bêd¹cego antagonist¹ antybiotyku,
 obni¿enie iloci b¹d aktywnoci enzymu aktywuj¹cego prekursor antybiotyku,
 modyfikacje w systemach regulacyjnych niedotycz¹cych bezporednio mechanizmu dzia³ania antybiotyku,
 obni¿enie zapotrzebowania na produkt hamowanego szlaku metabolicznego [2,7].
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e jest to podzia³ uproszczony, gdy¿ czêsto za opornoæ
okrelonego mikroorganizmu na konkretny lek odpowiada kilka mechanizmów. Do
najwa¿niejszych mechanizmów antybiotykoopornoci zalicza siê system bia³ek
transportowych, umo¿liwiaj¹cych eksport antybiotyku z komórki. Mechanizm ten
umo¿liwia nabycie przez mikroorganizmy opornoci na wiele leków. Zatem poznanie
podstaw jego dzia³ania byæ mo¿e pozwoli na odnalezienie sposobu zwalczania
szczepów cechuj¹cych siê opornoci¹ wielolekow¹.

AKTYWNY TRANSPORT Z KOMÓRKI 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RODZIN I SUPERRODZIN
BIA£EK WARUNKUJ¥CYCH ANTYBIOTYKOOPORNOÆ
Pompy wykazuj¹ce zdolnoæ do eksportu pewnych substancji z wnêtrza komórki
spotykane s¹ zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych, co
wiadczy o ich powstaniu jeszcze przed wyodrêbnieniem siê tych dwóch typów
budowy komórki [28]. Czêsto pierwotne funkcje bia³kowych eksporterów zwi¹zane
by³y z przystosowaniem siê mikroorganizmów do okrelonych rodowisk. Przyk³adowo system AcrAB bytuj¹cej w jelitach Escherichia coli eksportuje sole ¿ó³ciowe
i krótko³añcuchowe kwasy t³uszczowe [29]. Transportery s¹ strukturami uczestnicz¹cymi w naturalnych procesach metabolicznych, np. transporter MsbA wyizolowany z Vibrio cholerae oraz Salmonella typhimurium odpowiada za transport
prekursora mureiny z wewnêtrznej do zewnêtrznej warstwy fosfolipidowej b³ony
komórkowej [40].
Bia³kowe transportery warunkuj¹ce antybiotykoopornoæ u bakterii zaklasyfikowano do piêciu grup: dwóch superrodzin: MFS (Major Facilitator Superfamily)
i bia³ek transportowych zawieraj¹cych kasetê wi¹¿¹c¹ ATP (ATP-binding Cassette)
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oraz trzech rodzin: SMR (Small Multidrug Resistance), MATE (Multidrug And
Toxic Compound Extrusion) i RND (Resistance-Nodulation-Cell Division)
(ryc.1). Pompy nale¿¹ce do rodziny RND wystêpuj¹ jedynie u bakterii Gramujemnych, natomiast pozosta³e wykryto zarówno u bakterii Gram-ujemnych, jak i
Gram-dodatnich [28].

RYCINA 1. Schematyczne porównanie bia³kowych systemów eksportu zwi¹zanych z opornoci¹
bakterii na antybiotyki

FIGURE 1. Diagrammatic comparison of the multidrug resistance transporter proteins

Wspomniane superrodziny i rodziny transporterów to zaledwie kilka przyk³adów
z licznej grupy bia³ek transportuj¹cych. Na podstawie badañ filogenetycznych i funkcji
pe³nionych przez poszczególne transportery stworzono zbiorczy system klasyfikacji
b³onowych bia³ek transportuj¹cych uwzglêdniaj¹cy transportery wystêpuj¹ce w
organizmach prokariotycznych, jak i eukariotycznych  TC system (Transport
Classification system). Ka¿de z bia³ek opisane jest w tej klasyfikacji przez piêæ
nastêpuj¹cych sk³adowych:
A (liczba)  odpowiada klasie, do której nale¿y transporter;
B (litera)  odpowiada podklasie, do której nale¿y transporter;
C (liczba)  odpowiada rodzinie, do której nale¿y transporter;
D (liczba)  odpowiada podrodzinie, do której nale¿y transporter;
E  odpowiada rodzajowi substratu, b¹d grupie substratów dla transportera [34].
Transportery ABC  ATP-binding Cassette (TC#3.A.1) s¹ jedynymi sporód
bakteryjnych systemów eksportu, które usuwaj¹ antybiotyki z komórki na zasadzie
pierwotnego transportu aktywnego, wykorzystuj¹c do tego energiê hydrolizy ATP.
Pozosta³e omawiane rodziny SMR, RND, MATE i superrodzina MSF s¹ zaliczane
do przenoników wykorzystuj¹cych gradient elektrochemiczny, które przemieszczaj¹
substrat przez b³onê na zasadzie wtórnego transportu aktywnego. Numery przypisane
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TABELA 1. K lasyfikacja bia³ek zaanga¿owanychw antybiotykoopornoæ
TABLE 1. Diagrammatic comparison of the multidrug resistance transporter proteins
TC# K LASA

TC#

RO DZIN A / SUPERRO DZIN A

2.

2.A.1

Major Facilitator Superfamily (MFS)

2.A.6

Resistance  N odulation  Cell Division (RN D)

2.A.7.1

Small Multidrug Resistance (SMR)

2.A.66.1

Multidrug And Toxic Compound Extrusion (MATE)

3.

Przenoniki wtórnego
transportu aktywnego

Przenoniki pierwotnego 3.A.1
transportu aktywnego

ATP- binding Cassette (ABC)

poszczególnym, charakteryzowanym w dalszych rozdzia³ach grupom bia³ek transportuj¹cych zamieszczono w tabeli 1 [34].

RODZINA SMR
Najmniejsze transportery warunkuj¹ce antybiotykoopornoæ, jakie do tej pory
odkryto, nale¿¹ do rodziny SMR (Small Multidrug Resistance). S¹ to integralne
bia³ka b³ony cytoplazmatycznej zbudowane ze 100140 aminokwasów o masie
cz¹steczkowej ok. 12 kDa. Maj¹ cztery transb³onowe helisy a z krótkimi lipofilnymi
pêtlami, które warunkuj¹ ich rozpuszczalnoæ w rozpuszczalnikach organicznych.
Omawiane transportery s¹ antyporterami wykorzystuj¹cymi do transportu si³ê
protonomotoryczn¹. Noniki te sprzêgaj¹ eksport cz¹steczki z komórki z przemieszczeniem protonu do komórki. Bia³ka SMR maj¹ zdolnoæ eksportu zwi¹zków
lipofilnych, takich jak: czwartorzêdowe zwi¹zki amonowe oraz niektóre antybiotyki,
antyseptyki i detergenty. Geny koduj¹ce te bia³ka odkryto na wielu plazmidach
warunkuj¹cych opornoæ na aminoglikozydy i b-laktamy [1].
W 2008 roku Bay i wsp. [1] zaproponowali zmodyfikowan¹ klasyfikacjê rodziny
SMR. W jej obrêbie wyró¿nili trzy podrodziny: SMP (small multidrug pumps), SUG
(suppressor of groEL mutation proteins) oraz PSMR (paired small multidrug
resistance proteins). Transportery nale¿¹ce do SMP zgrupowano na podstawie
mechanizmu dzia³ania, podobieñstwa w budowie oraz filogenezy. Bia³ka te warunkuj¹
wielolekow¹ opornoæ u bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz archeonów,
a do jej uzyskania wystarczy ekspresja pojedynczego genu, np. u Staphylococcus
aureus jest to gen smr [24]. Przypuszcza siê, ¿e strukturalnym pierwowzorem
wszystkich bia³ek nale¿¹cych do rodziny SMR, jest wystêpuj¹ce u E. coli bia³ko
EmrE, warunkuj¹ce opornoæ na etydynê, propidium i dekwalinê [14, 38].
Bia³ka SUG, w przeciwieñstwie do bia³ek SMP, nie maj¹ zdolnoci do rozpoznawania czwartorzêdowych zwi¹zków amonowych i lipofilnych barwników, jednak¿e
w warunkach du¿ego stê¿enia tych zwi¹zków mog¹ one byæ transportowane przez
bia³ka SUG do komórki (np. bia³ko SugE u Citrobacter freundii) [35]. Przyk³adem
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bia³ek nale¿¹cych do podrodziny PSMR s¹ transportery YdgE i YdgF wystêpuj¹ce
u E.coli. Do uzyskania przez bakterie opornoci na czwartorzêdowe zwi¹zki
amonowe konieczna jest ekspresja pary genów koduj¹cych bia³ka PSMR. Do
innych przedstawicieli podrodziny PSMR nale¿¹ bia³ka EbrA i EbrB wystêpuj¹ce
u B. subtilis [1].
Mechanizm przenoszenia substratów przez bia³ka SMR wci¹¿ nie jest do koñca
poznany. W literaturze funkcjonuje kilka modeli, w których jednostk¹ funkcjonaln¹
jest trimer, dimer lub monomer. Yerushalmi i Shuldiner (2000) [42] przyjêli, ¿e
jednostk¹ funkcjonaln¹ bia³ka EmrE jest trimer. Dwie z trzech reszt Glu14 ka¿dego
z monomerów ulegaj¹ deprotonacji pod wp³ywem przy³¹czenia na³adowanej dodatnio
cz¹steczki antybiotyku. Kationowa cz¹steczka wi¹¿e siê do kieszonki uformowanej
przez trimer i stabilizowanej przez ujemnie na³adowan¹ resztê Glu14. Dochodzi do
zmiany konformacyjnej kompleksu bia³kowego, która prowadzi do otwarcia kieszonki
od strony peryplazmatycznej i jednoczesnego zamkniêcia tej kieszonki od strony
cytoplazmatycznej. Przedostanie siê dwóch protonów z peryplazmy do miejsca
wi¹zania substratu powoduje uwolnienie cz¹steczki do peryplazmy i reprotonacjê
kompleksu bia³kowego. Reprotonacja powoduje regeneracjê jednostki transportuj¹cej.
W innym modelu jednostk¹ funkcjonaln¹ jest dimer. Przyjêto, ¿e miejsce aktywne
wi¹¿¹ce okrelone substraty znajduje siê pomiêdzy dwoma monomerami EmrE.
Utrata z tego miejsca dwóch protonów umo¿liwia zwi¹zanie cz¹steczki antybiotyku,
co wywo³uje zmiany konformacyjne bia³ka transportuj¹cego umo¿liwiaj¹ce ekspozycjê substratu w kierunku przestrzeni peryplazmatycznej. Do w ten sposób
utworzonej kieszonki docieraj¹ dwa protony, które powoduj¹ przemieszczenie
cz¹steczki antybiotyku do przestrzeni peryplazmatycznej oraz powrót do wyjciowej
konformacji kompleksu bia³kowego [9, 30, 37].
Stworzono równie¿ model monomerycznej jednostki transportuj¹cej. Monomer
EmrE uwalnia jeden proton, nastêpnie dochodzi do przy³¹czenia substratu do reszty
Glu14. Zwi¹zana cz¹steczka jest transportowana na stronê peryplazmatyczn¹. Z
przestrzeni peryplazmatycznej proton dociera do miejsca wi¹zania i uwalnia substrat
oraz powoduje zmianê stanu konformacji bia³ka przenonikowego. Wed³ug tego
modelu mo¿e dochodziæ do konkurencji o miejsce wi¹zania w jednostce transportuj¹cej miêdzy cz¹steczk¹ substratu a protonem [36].

SUPERRODZINA MFS
MFS (Major Facilitator Superfamily) to zró¿nicowana, bardzo liczna (ponad
tysi¹c zsekwencjonowanych cz³onków) i stara superrodzina bia³ek transportuj¹cych.
Nale¿¹ do niej bia³ka zbudowane z pojedynczych ³añcuchów polipeptydowych
zawieraj¹ce 12 lub 14 transb³onowych regionów [19].
Trzy rodziny, bêd¹ce antyporterami antybiotyków, zas³uguj¹ na szczególne
uwzglêdnienie: DHA1 (nazywana równie¿ DHA12), DHA2 (nazywana równie¿
DHA14) oraz DHA3. Pierwsza z wymienionych obejmuje bia³ka maj¹ce 12
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transb³onowych regionów, np. wystêpuj¹ce u Bacillus subtilis bia³ko Bmr. Wykazuj¹
one zdolnoæ do eksportu zró¿nicowanych substratów, np. poliamin, monoamin,
cukrów, acetylocholiny, tetracykliny, chloramfenikolu. Natomiast bia³ka rodziny DHA2
maj¹ 14 transb³onowych regionów i charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ specyficznoci¹
substratow¹. Oprócz antybiotyków transportuj¹ m.in. sole ¿ó³ciowe i barwniki. Bia³ka
nale¿¹ce do rodzin DHA1 i DHA2 s¹ spotykane zarówno u prokariontów, jak i u
eukariontów, natomiast bia³ka rodziny DHA3 (maj¹ce 12 transb³onowych regionów)
zaobserwowano jedynie w komórkach prokariotycznych [15].

RODZINA RND
Bia³ka z rodziny RND (Resistance - Nodulation - Cell Division) wystêpuj¹
wy³¹cznie u bakterii Gram-ujemnych. Wchodz¹ one w sk³ad trójsk³adnikowego
systemu (tak¿e nazywanego RND) umo¿liwiaj¹cego eksport substancji z komórki
bakterii Gram-ujemnej na zewn¹trz b³ony zewnêtrznej. System ten (ryc. 2)
zbudowany jest z zakotwiczonego w b³onie komórkowej bia³ka transportuj¹cego RND
(resistance - nodulation - division protein), peryplazmatycznego bia³ka fuzyjnego
MFP (periplasmic membrane fusion protein) oraz znajduj¹cego siê w b³onie
zewnêtrznej kana³u bia³kowego OMP (outer-membrane protein). Geny koduj¹ce
system RND zazwyczaj zorganizowane s¹ w operonie. Jednym z lepiej poznanych
systemów RND jest wystêpuj¹cy u E. coli system zbudowany z nale¿¹cego do
rodziny RND bia³ka transportuj¹cego AcrB, bia³ka fuzyjnego AcrA i kana³u
bia³kowego TolC [28]. Warunkuje on opornoæ na szerok¹ gamê antybiotyków,
chemioterapeutyków przeciwnowotworowych, antyseptyków, a tak¿e wielu innych
zwi¹zków toksycznych [23].
Funkcjonalna jednostka bia³ka transportuj¹cego AcrB sk³ada siê z trzech
monomerów, z których ka¿dy ma 12 helis a przenikaj¹cych przez b³onê komórkow¹
oraz du¿ej peryplazmatycznej domeny. W obrêbie bia³ka AcrB obecna jest specyficzna struktura  he³m (headpiece), która tworzy peryplazmatyczny kana³ (funnel),
umo¿liwiaj¹cy kontakt AcrB z kana³em bia³kowym TolC, homotrimerem wystêpuj¹cym w b³onie zewnêtrznej E. coli. Kana³ ten obejmuj¹cy b³onê zewnêtrzn¹
(monomery zbudowane z 4 segmentów tworz¹cych beczu³kê b) i peryplazmê jest
otwarty od strony zewn¹trzkomórkowej i zwê¿a siê prawie do ca³kowitego
zamkniêcia od strony peryplazmatycznej [31].
Trzy helisy a AcrB formuj¹ otwór (pore) miêdzy du¿¹ przestrzeni¹ (central
cavity) zlokalizowan¹ na dnie he³mu na wysokoci peryplazmatycznej strony b³ony
cytoplazmatycznej, która zawiera miejsce przy³¹czania transportowanych substratów
(miejsce aktywne), a peryplazmatycznym kana³em, przez który zwi¹zki transportowane s¹ do bia³ka OMP (TolC) (ryc. 2). Od strony he³mu miejsce aktywne otoczone
jest przez trzy struktury formowane przez ka¿dy z monomerów buduj¹cych AcrB
zwane przedsionkami (vestibules), które u³atwiaj¹ dostarczenie substratów do
miejsca aktywnego. W regionie transb³onowym ka¿dy monomer zbudowany jest z
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RYCINA 2. Schematyczny uk³ad bia³ek nale¿¹cych do systemu RND

FIGURE 2. Diagrammatic arrangement of proteins in RND system

12 transb³onowych helis a. Taka budowa wskazuje na transport substratu z
cytoplazmy przez transb³onowy region oraz z peryplazmy przez przedsionki. Nastêpnie
substrat jest aktywnie transportowany przez otwór i kana³ peryplazmatyczny do
bia³ka formuj¹cego kana³ TolC w b³onie zewnêtrznej [28, 31].
Na przy³¹czenie cz¹steczki do AcrB ma wp³yw czêciowe zwi¹zanie ze sk³adnikami
dwuwarstwy fosfolipidowej b³ony, które jest zale¿ne od lipofilnoci moleku³y i jej ³adunku.
Dalej dochodzi do dyfuzji cz¹steczki przez b³onê komórkow¹ dziêki przedsionkom AcrB.
Substrat przy³¹cza siê do miejsca aktywnego i st¹d jest wypompowywany przy
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wykorzystaniu gradientu protonów. Podejrzewa siê, ¿e dwie transb³onowe domeny TM4
oraz TM10 odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w transporcie protonów [28, 31].
W kompleksie z AcrB funkcjonuje bia³ko AcrA zakotwiczone najczêciej za
pomoc¹ pojedynczej helisy w b³onie cytoplazmatycznej. U P. aeruginos spotyka
siê homologiczn¹ strukturê MexA, która tworzy pochwê wokó³ bia³ka OMP [43].
Udowodniono, ¿e obecnoæ AcrB nie jest konieczna do umo¿liwienia interakcji miêdzy
TolC a AcrA [11].

RODZINA MATE
Rodzina MATE (Multidrug and Toxic Compound Extrusion), niedawno odkryta
rodzina bia³ek zwi¹zanych z wielolekow¹ opornoci¹, pocz¹tkowo wzbudza³a wiele
emocji. W 1998 roku Morita i wsp. [22] wykazali, ¿e bia³ko NorM wyizolowane z Vibrio
parahaemolyticus to zbudowane z 456 aminokwasów bia³ko transb³onowe zawieraj¹ce
12 regionów hydrofobowych. Opisano, ¿e bia³ko NorM ma 12 regionów transb³onowych
i nale¿y do superrodziny MFS. Transformacja szczepów wra¿liwych z wykorzystaniem
genu norM wywo³a³a opornoæ tych szczepów na norfloksacynê, cyprofloksacynê oraz
strukturalnie odmienne etydynê, kanamycynê i streptomycynê. Wykazano równie¿
homologiê bia³ka NorM z pochodz¹c¹ od E. coli pomp¹ YdhE [16].
Wkrótce Brown i wsp. (1999) [3] na podstawie analizy sekwencji genu norM
zakwestionowali przynale¿noæ bia³ka NorM do superrodziny MFS. Ze wzglêdu na
brak podobieñstwa sekwencji genu norM i ydhE do sekwencji genu koduj¹cego
jakiekolwiek znane bia³ko transportuj¹ce zaproponowali utworzenie nowej rodziny
transporterów, któr¹ nazwali MATE (Multidrug and Toxic Compound Extrusion).
Do rodziny tej nale¿¹ bia³ka chroni¹ce komórkê przed antybiotykami oraz innymi
toksycznymi zwi¹zkami. W obrêbie rodziny MATE utworzono odpowiednio trzy
podrodziny: 1  bakteryjne bia³ka najczêciej odpowiedzialne za wielolekow¹ opornoæ
(NorM i homologi); 2  podrodzina obejmuj¹ca bia³ka eukariotyczne, np. wystêpuj¹ce
u dro¿d¿y bia³ko Erc1; 3  bia³ka DinF wystêpuj¹ce u E. coli, S. pneumoniae oraz
ich homologi u eubakterii i archeonów [3, 16].
Morita i wsp. (2000) [21] wykazali, ¿e NorM jest pierwszym poznanym
bakteryjnym bia³kiem transportuj¹cym warunkuj¹cym opornoæ wielolekow¹, który
do transportu wykorzystuje gradient jonów Na+ (Na+/antybiotyk antyporter). W 2002
roku Rouquette-Loughlin i wsp. [33] odkryli w genomie Neisseria gonorrhoeae i
N. meningitidis gen koduj¹cy bia³ko homologiczne do NorM. Ze wzglêdu na
podobieñstwo nadano mu tê sam¹ nazwê. Ekspresja genu norM powoduje opornoæ
na takie zwi¹zki, jak: bromek etydyny, chlorowodorek akryflawiny, berberyna czy
metylowana pochodna elliptycyny. Cech¹ wspóln¹ tych wszystkich substratów jest
obecnoæ ³adunku dodatniego. Wykazano, ¿e jest on niezbêdny do rozpoznania
fluorochinolonów przez pompê NorM u N. gonorrhoeae.
Bardzo niewiele informacji zdobyto na temat molekularnego mechanizmu dzia³ania
systemów eksportu z rodziny MATE. NorM u N. gonorrhoeae podobnie jak NorM
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u V. parahaemolyticus rozpoznaje dodatnio na³adowane substraty. W zwi¹zku z
tym mo¿na wnioskowaæ o obecnoci kwasowych reszt w ³añcuchu polipeptydowym
pompy. Analiza sekwencji aminokwasowej wykaza³a obecnoæ dwóch ujemnie
na³adowanych reszt w regionie transb³onowym. Wymienione reszty mog¹ potencjalnie znajdowaæ siê w miejscu odpowiedzialnym za wi¹zanie substratu [18]. Badania
nad NorM u V. parahaemolyticus wskazuj¹, ¿e trzy reszty Asp32, Glu251 i Asp367
s¹ zaanga¿owane w eksport antybiotyków [26].
Homologiczne do NorM bia³ko VcmA wyizolowano z Vibrio cholerae. Ma ono
podobny profil specyficznoci substratowej. Dodatkowym substratem dla VcmA jest
m.in. streptomycyna, ciproflaksyna czy ofloksacyna [25].
Kolejnym bakteryjnym antyporterem wykorzystuj¹cym gradient sodowy jest
odkryte u V. parahaemolyticus, zbudowane z 447 aminokwasów i przypuszczalnie
maj¹ce 12 transb³onowych domen bia³ko VmrA (vibrio's multidrug resistance).
Jednak ze wzglêdu na jego odrêbnoæ zaklasyfikowano go do trzeciej podrodziny 
DinF [4, 25].
U P. aeruginosa wykryto transporter PmpM eksportuj¹cy chlorek benzalkonowy,
fluorochinolony, bromek etydyny, akryflawinê oraz chlorek tetrafenylofosfonium. Jego
unikatowoæ polega tym, i¿ jest napêdzany nie sodowomotoryczn¹, a protonomotoryczn¹ si³¹. Ten fakt pozwala za³o¿yæ, ¿e inni cz³onkowie omawianej rodziny do
transportu substancji przez b³onê mog¹ wykorzystywaæ równie¿ gradient protonów [12].

SUPERRODZINA TRANSPORTERÓW ABC
Bia³ka nale¿¹ce do superrodziny transporterów ABC (ATP-Binding Cassette) jako
jedyne z bakteryjnych bia³ek transportowych eksportuj¹ antybiotyki z komórki na
zasadzie pierwotnego transportu aktywnego, wykorzystuj¹c energiê hydrolizy ATP.
W ostatnich latach wzros³o zainteresowanie t¹ grup¹ pomp, obecnych m.in. w
ludzkich komórkach nowotworowych, z powodu ich udzia³u w opornoci na
chemioterapeutyki przeciwnowotworowe. Badania wskazuj¹, ¿e niektóre prokariotyczne transportery ABC wykazuj¹ du¿y stopieñ homologii z pompami wystêpuj¹cymi
w komórkach nowotworowych u ludzi. Poznanie mechanizmów dzia³ania tych¿e
bia³ek da³oby zatem nadziejê na znalezienie bardziej skutecznych sposobów walki z
nowotworami [5].
Transporterem ABC wykazuj¹cym du¿e podobieñstwo do pomp warunkuj¹cych
lekoopornoæ w ludzkich komórkach nowotworowych jest bia³ko Sav1866 odkryte u S.
aureus. W strukturze typowej dla transporterów ABC mo¿na wyró¿niæ cztery bia³kowe
domeny: dwie domeny transb³onowe o charakterze hydrofobowym i dwie domeny
hydrofilowe wi¹¿¹ce nukleotyd  NBD (nucleotide-binding domein). Domena
transb³onowa i domena wi¹¿¹ca nukleotyd ³¹cz¹ siê tworz¹c monomer. Powsta³e w ten
sposób dwa monomery tworz¹ razem funkcjonalne bia³ko transportowe (dimer), w
którym domeny transb³onowe tworz¹ kana³ translokacyjny dla substratu, natomiast domeny
wi¹¿¹ce nukleotyd s¹ odpowiedzialne za wi¹zanie i hydrolizê ATP (ryc. 3) [6, 13].
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RYCINA 3. A: Budowa strukturalna pompy Sav1866 (monomery zaznaczono ró¿nymi kolorami),
B  obraz bia³ka obrócony o 90°. Objanienie skrótów: TMDs  domeny transb³onowe; NBDs  domeny
wi¹¿¹ce nukleotyd; ICLs  pêtle wewn¹trzkomórkowe; ECL  pêtla zewn¹trzkomórkowa, [5] zmienione
FIGURE 3. Structure of the Sav 1866 efflux pump (monomers marked with different colours), B  efflux
pump structure rotated by 90°. Abbreviations: TMDs  transmembrane domains; NBDs  nucleotidebinding domains; ICLs  intracellular loops; ECL  extracellular loop, [5] changed

Funkcjonalny dimer ma d³ugoæ 120 A, szerokoæ 65 A i g³êbokoæ 55 A. Ka¿dy
monomer ma N-koñcow¹ domenê transb³onow¹ (zawieraj¹c¹ reszty aminokwasowe
1320) i C-koñcow¹ domenê wi¹¿¹c¹ nukleotyd (zawieraj¹c¹ reszty aminokwasowe
337578). Wykazano, ¿e monomery te s¹ skrêcone i wzajemnie siê obejmuj¹, co
jest zwi¹zane z oddzia³ywaniem dwóch typów domen. Natomiast utworzenie
monomeru z domeny transb³onowej i domeny wi¹¿¹cej nukleotyd umo¿liwia
polipeptyd (zawieraj¹cy reszty aminokwasowe 321336) wywodz¹cy siê z domeny
transb³onowej (z szóstej helisy transb³onowej), który owija dystaln¹ stronê domeny
wi¹¿¹cej nukleotyd [5].
Ka¿da z domen hydrofobowych ma szeæ transb³onowych regionów, co daje dwanacie
helis transb³onowych przypadaj¹cych na jeden dimer, zgodnie z kanonem przyjêtym dla
transporterów ABC. W pobli¿u rodka b³ony komórkowej pêczek helis rozdziela siê na
dwa skrzyd³a zwrócone w kierunku zewnêtrznej strony b³ony komórkowej. Ka¿de skrzyd³o
tworzy pierwsza i druga transb³onowa helisa jednego monomeru oraz cztery transb³onowe
helisy TM3TM6 z drugiego monomeru. Transb³onowe segmenty s¹ po³¹czone za pomoc¹
d³ugich wewn¹trzkomórkowych lub krótkich zewn¹trzkomórkowych pêtli: ICLs
(intracellular loops) i ECLs (extracellular loops). Pêtle wewn¹trzkomórowe maj¹
helikaln¹ strukturê i wystaj¹ do cytoplazmy [5].
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Zmiany konformacyjne wywo³ywane przy³¹czeniem i hydroliz¹ ATP s¹
przenoszone od domen wi¹¿¹cych nukleotyd do domen transb³onowych przez
oddzia³ywania niekowalencyjne na obszarze oddzia³ywania miêdzy tymi dwiema
domenami. Elementami domen transb³onowych wchodz¹cym w sk³ad obszaru
oddzia³ywania s¹ pierwsza i druga wewn¹trzkomórkowa pêtla (ICL1 i ICL2). Obie
pêtle zbudowane s¹ z krótkich helis zorientowanych w przybli¿eniu równolegle do
p³aszczyzny b³ony, co zwiêksza powierzchniê kontaktu. Helisy te przechodz¹c przez
b³onê kontaktuj¹ siê z domenami wi¹¿¹cymi nukleotyd. Helisa pierwsza oddzia³uje
z domenami wi¹¿¹cymi nukleotyd obu monomerów, natomiast helisa druga tylko z
domen¹ wi¹¿¹c¹ nukleotyd przeciwnego monomeru. W zwi¹zku z takimi oddzia³ywaniami przypuszcza siê, ¿e omawiane helisy odgrywaj¹ istotn¹ rolê w przekazywaniu zmian konformacyjnych, dlatego nazwano je helisami sprzêgaj¹cymi (coupling
helices) [5].
Czêæ domeny wi¹¿¹cej nukleotyd odpowiedzialna za kontakt z domen¹ transb³onow¹ jest g³ównie zwi¹zana z resztami aminokwasowymi w obrêbie tzw. pêtli C. Dwa
znacz¹ce wyj¹tki dotycz¹ konserwatywnych reszt Tyr391 i Glu473. Ta ostatnia
oddzia³uje z obiema wewn¹trzkomórkowymi pêtlami domeny transb³onowej [5].
Mechanizm transportu substratu jest zwi¹zany z dwoma stanami konformacyjnymi
bia³ka: stanem, w którym miejsce wi¹zania substratu jest dostêpne od strony
wewn¹trzkomórkowej oraz stanem konformacyjnym, w którym miejsce wi¹zania
substratu jest eksponowane w stronê rodowiska zewnêtrznego. Zwi¹zanie ATP przez
domeny wi¹¿¹ce nukleotyd powoduje przejcie domen transb³onowych w konformacjê
eksponuj¹c¹ substrat na zewn¹trz, która umo¿liwia, w zale¿noci od hydrofobowoci
cz¹steczki, uwolnienie substratu do zewnêtrznej warstwy fosfolipidowej b³ony lub
do wodnego rodowiska. Przypuszcza siê, ¿e hydroliza ATP pozwala na powrót
transportera do wyjciowej konformacji. Ustalono, ¿e je¿eli jednoczenie s¹ transportowane dwie niewielkie cz¹steczki, to stosunek stechiometryczny tej reakcji
wynosi 1 cz¹steczka ATP : 1 cz¹steczka substratu. Natomiast przy usuwaniu jednej
du¿ej cz¹steczki ten sam stosunek wynosi 2 : 1 [5,6].
Badania nad ortologicznymi bia³kami MsbA pochodz¹cymi z V. cholerae oraz
S. typhimurium, warunkuj¹cymi opornoæ na erytromycynê, wykaza³y istnienie
podobnych stanów konformacyjnych do zaobserwowanych w pompie Sav1866 [40].
Ponadto porównanie trzech ortologicznych transporterów pochodz¹cych z E. coli,
V. cholerae i S. typhimurium wykaza³o, ¿e bia³ka domeny wi¹¿¹cej nukleotyd, gdy
nie s¹ zwi¹zane z nukleotydem, wystêpuj¹ w dwóch konformacjach: otwartej w
kierunku rodowiska wewn¹trzkomórkowego i zamkniêtej od strony cytoplazmatycznej, co razem ze stanem konformacyjnym powsta³ym w odpowiedzi na zwi¹zanie
nukleotydu daje trzy mo¿liwe stany konformacyjne [41].
Na podstawie dobrze poznanej struktury Sav1866 utworzono model transportera
LmrA, pochodz¹cego z bakterii Lactococcus lactis. Wykazano bardzo du¿e
podobieñstwo miêdzy tymi bia³kami. Dwie znacz¹ce ró¿nice w budowie transportera
LmrA s¹ zwi¹zane z 22-aminokwasowym przed³u¿eniem N-koñca zlokalizowanego
w cytozolu oraz krótsz¹ o 11 aminokwasów pêtl¹ zewn¹trzkomórkow¹ miêdzy
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pierwsz¹ i drug¹ helis¹ transmembranow¹. Pozosta³e ró¿nice dotycz¹ delecji lub
insercji jednego lub dwóch aminokwasów w obrêbiê innych pêtli [8].
Opisane bia³ka Sav1866, MsbA i LmrA s¹ homodimerami. Natomiast pierwsz¹
pomp¹ o strukturze heterodimeru, bêd¹c¹ cz³onkiem superrodziny ABC, jest bia³ko
YheI/YheH pochodz¹ce z B. subtilis. Jego aktywnoæ jest indukowana obecnoci¹
wielu ró¿norodnych strukturalnie antybiotyków, takich jak: doksycylina, erytromycyna,
linezolid oraz chloramfenikol [39].
W komórce Streptomyces peucetius funkcjonuje kompleks dwóch bia³ek DrrA i
DrrB chroni¹cy te bakterie przed produkowanymi przez nie doksorubicyn¹ oraz
daunorubicyn¹ (antybiotykami stosowanymi w terapiach przeciwnowotworowych).
Pompa DrrAB nale¿y do typowych przedstawicieli transporterów ABC, ale mo¿e
wi¹zaæ ATP tylko w obecnoci bia³ka DrrB. Bia³ko to ma budowê nieco odmienn¹
od budowy typowych transporterów ABC, gdy¿ w jego sk³ad wchodzi osiem regionów
transb³onowych, cztery pêtle peryplazmatyczne i trzy cytoplazmatyczne [10]. Oba
bia³ka tworz¹ funkcjonaln¹ pompê, brak jednego z nich znosi jej aktywnoæ [32].

INHIBITORY SYSTEMÓW WYRZUTU ANTYBIOTYKÓW 
PRZYSZ£OÆ WALKI Z ANTYBIOTYKOOPORNOCI¥
System eksportu jest jednym z g³ównych mechanizmów opornoci bakterii na
antybiotyki. Mo¿liwoæ poznania sposobu jego dzia³ania, a zw³aszcza oddzia³ywañ z
substratem  antybiotykiem, daje nadzieje na skonstruowanie takich zwi¹zków
hamuj¹cych, wzglêdem których transportery wykazywa³yby wiêksze powinowactwo ni¿
do antybiotyków. Zablokowanie aktywnoci omawianych bia³ek transportowych zwiêkszy
wra¿liwoæ szczepów opornych oraz przywróci aktywnoæ antybiotyków obecnie
nieskutecznych w terapiach. Ponadto ustalenie podobieñstwa miêdzy substratami a
zwi¹zkami hamuj¹cymi pozwala na zaprojektowanie odpowiedniej struktury antybiotyków,
które nie bêd¹ rozpoznawane przez bia³kowe transportery. Innym sposobem blokady
systemu eksportu mo¿e byæ regulacja ekspresji genów koduj¹cych te systemy [27].
W zwi¹zku z trudnociami we wprowadzaniu do lecznictwa nowych antybiotyków,
mo¿liwoæ zastosowania zwi¹zków hamuj¹cych dzia³anie bakteryjnych systemów
eksportu nabiera coraz wiêkszego znaczenia klinicznego. Co wiêcej, jeli sporód
stosowanych w terapii zwi¹zków uda siê wyodrêbniæ takie, które dodatkowo
wykazuj¹ w³aciwoci hamuj¹ce wzglêdem systemów transportuj¹cych, to dojdzie
do minimalizacji ryzyka zwi¹zanego z wyst¹pieniem nieprzewidzianej toksycznoci
nowo wprowadzonych substancji [17].
Szczególnym wyzwaniem jest hamowanie bardzo rozbudowanego systemu
eksportu u bakterii Gram-ujemnych, gdy¿ u tej grupy mikroorganizmów czêsto
blokowanie jednego systemu kompensowane jest przez pozosta³e dzia³aj¹ce w
komórce systemy opornoci [44]. Ponadto identyfikacja bakterii opornych na wiele
leków za pomoc¹ diagnostycznych testów wykorzystuj¹cych zwi¹zki hamuj¹ce
systemy eksportu umo¿liwi dobranie odpowiedniej terapii [27].
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Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest rozs¹dne okrelenie zasiêgu blokady systemów
eksportu. Przed wprowadzeniem zwi¹zków hamuj¹cych dzia³anie bia³ek transportowych do terapii nale¿y ustaliæ, czy powinno siê blokowaæ eksport wszystkich
antybiotyków, czy te¿ skierowaæ blokadê przeciwko konkretnej grupie tych zwi¹zków.
Niew³aciwe wykorzystanie zwi¹zków hamuj¹cych spowoduje ponowne powstanie
presji selekcyjnej, faworyzuj¹cej mutanty oporne na nie [27]. Wtedy powtórzy siê
b³¹d, który wytr¹ci z r¹k ludzkoci kolejn¹ broñ w walce z mikroorganizmami.

PODSUMOWANIE
Bia³kowe systemy transportuj¹ce odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w opornoci bakterii
na antybiotyki. Z poznaniem molekularnych podstaw dzia³ania tych systemów wi¹¿e
siê nadziejê na znalezienie sposobu zablokowania ich funkcjonowania. To z kolei
pozwoli³oby na zwiêkszenie wra¿liwoci opornych patogenów, a nawet powrót do
stosowania w terapiach obecnie ju¿ nieskutecznych antybiotyków. Wykazano równie¿
znaczn¹ homologiê miêdzy bakteryjnymi transporterami ABC a pompami w ludzkich
komórkach nowotworowych niewra¿liwych na chemioterapeutyki. Wiele wskazuje
zatem, ¿e umiejêtnoæ blokowania tego typu systemów eksportuj¹cych mog³aby
znaleæ zastosowanie w terapiach przeciwnowotworowych.
Jednak¿e zakres obecnie posiadanej w tym zakresie wiedzy jest nadal niewystarczaj¹cy, aby móc j¹ wykorzystaæ we wspó³czesnej medycynie. Niezbêdne s¹ dalsze
badania dotycz¹ce zwalczania bakteryjnej antybiotykoopornoci. Istotne jest odnalezienie takich celów dzia³ania zwi¹zków hamuj¹cych, które bêd¹ specyficzne tylko
dla prokariotycznych systemów eksportu, dziêki temu mo¿liwe bêdzie unikniêcie
skutków ubocznych towarzysz¹cych niespecyficznej terapii zwi¹zkami blokuj¹cymi
dzia³anie systemów wyrzutu u eukariontów.
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