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Streszczenie: Egzosomy jako niewielkie cząsteczki o budowie pęcherzykowej odgrywają istotną 
rolę w mikrośrodowisku. Odpowiedzialne są między innymi za przenoszenie i dostarczanie infor-
macji biologicznej do komórek. Poznanie ich budowy i całego procesu powstawania jest ważne 
między innymi dla znalezienia w przyszłości terapeutycznych punktów uchwytu potencjalnych 
leków. Proces powstawania egzosomów jest wieloetapowy i oparty na dwóch głównych mecha-
nizmach, tzw. ESCRT-zależnym i ESCRT-niezależnym. Upakowanie białek, lipidów i kwasów 
nukleinowych w ich powstawaniu odpowiada na kolejnych etapach za ładunek biologiczny jaki 
przenoszą do komórek. Funkcje jakie pełnią egzosomy, zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne są 
wciąż przedmiotem badań. Dokładne poznanie roli jaką pełnią egzosomy może pomóc w przyszłoś-
ci tworzyć nowe leki lub lepiej dopasować terapię leczniczą. 

Słowa kluczowe: egzosomy, biogeneza, mikrośrodowisko, nowotwory

Summary: Exosomes, as small molecules with a bubble structure, play an important role in the 
microenvironment. They are responsible for carrying and delivering biological information to cells. 
Getting to know their structure and the process of their formation is important, for example, for 
finding therapeutic points for potential drugs. The process of exosome formation is multi-stage 
and based on two main mechanisms, the so-called ESCRT-depended and ESCRT-independent. The 
packing of proteins, lipids and nucleic acids in their formation is responsible for the biological 
information which transfer to the cells in subsequent stages. Both physiological and pathological 
functions of exosomes are still under investigation. Getting to know the role they play can help to 
develop new drugs in the future or better match therapeutic therapy.
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WSTĘP

Istotnym elementem mającym wpływ na komórki jest mikrośrodowisko komó-
rek. Tworzone jest ono przez czynniki, które bezpośrednio wpływają na warun-
ki wokół komórek zmieniając ich cechy fizyczne, biochemiczne i molekularne. 
W skład mikrośrodowiska wchodzą: macierz pozakomórkowa (ang. extracellular 
matrix, ECM); komórki tego samego lub innego rodzaju otaczające daną komórkę; 
hormony, cytokiny oraz inne bioaktywne cząsteczki, (uwalniane na drodze auto-
krynnej, endokrynnej lub parakrynnej), zmiany w nanostrukturach ECM oraz me-
chaniczne zmiany powodowane przez ruch organizmu lub płynów ustrojowych [7]. 

Specyficznym elementem mikrośrodowiska są egzosomy. Dokładna definicja 
tych struktur tworzyła się na przestrzeni wielu lat ale do dziś nie ma jednoznacz-
nych kryteriów definiujących. Średnica egzosomu w dużej mierze zależy od jego 
pochodzenia. Minimalny rozmiar zależy od dwuwarstwy lipidowej, której gru-
bość ocenia się na około 5nm. Błona lipidowa zapewnia egzosomom sztywność, 
a najmniejszy możliwy pęcherzyk musi mieć co najmniej 30nm. Obliczono, iż 
całkowity „ładunek” egzosomów prawdopodobnie nie może być większy niż 100 
białek oraz 10 000 nukleotydów kwasu nukleinowego [50]. 

Do pełnej definicji egzosomu nie wystarczy wziąć pod uwagę jedynie jego 
rozmiaru. Ważnym elementem jest również unikatowy skład białek i lipidów. 
Pomimo różnic pomiędzy samymi egzosomami pochodzącymi z różnych źródeł 
ich cechą wspólną są charakterystyczne białka transportowe i fuzyjne (GTPazy, 
aneksyny, flotylina), tetraspaniny (CD9, CD63, CD81, CD82), białka szoku ciepl-
nego (Hsc70, Hsp90), białka biorące udział w tworzeniu ciałek wielopęcherzy-
kowych (ang. multivesicular body, MVB) (Alix (ang. ALG-2-interacting protein 
X), TSG101 (ang. tumor susceptibility gene 101)), a także białka i fosfolipazy 
związane z lipidami. Najczęstsze markery wykorzystywane do identyfikacji eg-
zosomów to: tetraspanniny, Alix, flotylina, TSG101 i Rab5b [50]. 

BIOGENEZA

Powstawanie egzosomów jest skomplikowanym i kilkuetapowym procesem. 
Ważną rolę odgrywają lipidy, które prawdopodobnie napędzają cały mechanizm 
i biorą udział podczas sortowania ładunku wewnętrznego MVB [5]. Proces zaczy-
na się w układzie endosomalnym, kiedy to wczesne endosomy dojrzewają do póź-
nych endosomów. W trakcie tej przemiany błona endosomalna ulega przekształ-
ceniom i pączkowaniu tworząc pęcherzyki w świetle, tzw. ILV (ang. intraluminal 
vesicles), wewnątrz MVB. Następnie MVB transportowane do błony komórkowej 
ostatecznie ulegają fuzji i uwalniają egzosomy. Za formowanie ILV odpowiadają 
zasadniczo dwa mechanizmy: ESCRT-zależny i ESCRT-niezależny, omówione w 
późniejszych punktach [21]. 
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POWSTAWANIE MVB
Cała ścieżka endocytarna jest bardzo dynamicznym procesem, a jej głównym 

zadaniem jest utrzymanie równowagi między zewnątrzkomórkowymi lub komór-
kowymi ligandami, ich recyklingiem lub degradacją. Na poszczególnych etapach 
wyróżnia się różne struktury o budowie pęcherzyka: wczesne endosomy, późne 
endosomy oraz endosomy recyrkulujące [17]. Droga wczesnego endosomu może 
być różna. Po pierwsze, może dojść do fuzji z pęcherzykiem endocytarnym, gdy 
jego zawartość jest przeznaczona do wydzielenia lub degradacji. Jeśli zawartość 
endosomu przeznaczona jest do recyklingu wówczas po fuzji tworzą się tzw. en-
dosomy recyklingu. Pozostałe endosomy wczesne przekształcają się w endosomy 
późne [1]. W trakcie dojrzewania późnych egzosomów w ich świetle gromadzą 
się ILV, które powstają na skutek pączkowania wewnętrznej błony endosomalnej. 
Późne endosomy zawierające wiele drobnych ILV to tzw. MVB [12].

Uważa się, iż głównym przeznaczeniem MVB jest degradacja lizosomalna, 
stąd MVB, których zawartość przeznaczona jest do degradacji łączą się z lizoso-
mami. Należy jednak zwrócić uwagę na MVB, które nie wstępują na drogę lizo-
somalną. Takie pęcherzyki w wyniku połączenia z błoną komórkową i uwolnie-
niem do przestrzeni pozakomórkowej ILV, wydzielają drobne pęcherzyki zwane 
egzosomami [1, 21]. 

Powstawanie ILV wymaga dwóch odrębnych procesów. Pierwszy to rearanża-
cja błony endosomalnej, tak aby wzbogaciła się o tetraspaniny, wśród nich najważ-
niejsze to CD9 oraz CD63. Drugi proces to aktywacja kompleksu białek ESCRT, 
który pomaga utworzyć i uwolnić egzosomy do przestrzeni pozakomórkowej [1]. 
Podczas formowania ILV dochodzi do sortowania białek transbłonowych oraz li-
pidów wewnątrz pęcherzyków MVB. Proces sortowania ładunku zachodzi dzięki 
aktywnemu procesowi ubikwitynacji, w którym małe białko ubikwityny „nazna-
cza” cząstkę, która ma znaleźć się wewnątrz ILV. Oznaczony ładunek jest rozpo-
znawany przez kompleks ESCRT i rozpoczyna się proces sortowania i tworzenia 
pęcherzyków ILV [5]. 

Formowanie ILV z MVB – mechanizm ESCRT-zależny
Endosomalny kompleks sortujący, czyli ESCRT (ang. Endosomal Sorting 

Complex Required for Transport) to kompleks białek zaangażowanych w po-
wstawanie ILV wewnątrz MVB. Kompleks ten składa się z czterech kompleksów 
białkowych oraz białek towarzyszących. Zadania poszczególnych kompleksów 
białkowych przedstawiono w tabeli  1. Białka pomocnicze, a w szczególności 
VPS4 ATPaza oraz białko Alix, odpowiadają za dysocjację oraz recykling całe-
go kompleksu ESCRT [26]. Kompleks ESCRT 0 składa się z dwóch białek HRS 
(substrat kinazy tyrozynowej regulowany czynnikiem hepatocytów, ang. hepato-
cyte growth factor–regulated tyrosine kinase substrate) oraz STAM1 (cząstecz-
ka adaptera transdukującego sygnał, ang. signal transducing adaptor molecule). 
HRS rozpoznaje monoubikwitynowany ładunek białkowy i wiąże się z białkiem 
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STAM1 oraz dwoma białkami pomocniczymi: Eps15 i klatryną [12]. HRS jest 
białkiem cytoplazmatycznym, stąd obecność klatryny pomaga odnaleźć ładunek. 
W kolejnych etapach ESCRT-I oraz ESCRT-II dołączają do ESCRT-0, tworząc 
duży kompleks białkowy o wysokim powinowactwie do różnych substratów po 
stronie endosomalnej [29]. HRS wiąże się z białkiem TSG101, będącego częścią 
ESCRT-I. Związanie ESCRT-III zachodzi za pośrednictwem ESCRT-II lub białka 
Alix [12]. Białko Alix pośredniczy w połączeniu TSG101 z białkiem CHMP4A 
tym samym ułatwia połączenie dwóch kompleksów ESCRT-I z ESCRT-III [1]. 
Dodatkowo białko Alix wspomaga kompleks ESCRT-III zwiększając ilość pącz-
kujących egzosomów, a sama aktywność kompleksu ESCRT-III zależna jest od 
napięcia błony endosomalnej [26, 48]. Gdy dojdzie do przyłączenia ESCRT-III 
cały kompleks przybliża się do błony i tworząc pęcherzyki uwalnia egzosomy 
do środowiska zewnątrzkomórkowego [29]. Aby doszło do uwolnienia i oddy-
socjowania wszystkich składowych systemu ESCRT niezbędna jest aktywność 
kompleksu VPS4, w skład którego wchodzi ATPaza [12]. 

Rola białka pomocniczego Alix w powstawaniu egzosomów opiera się na 
mechanizmie syndekan – syntenina – ALIX. Syndekan to transbłonowe białko 
składające się między innymi z trzech do pięciu łańcuchów siarczanu heparanu 
i siarczanu chondroityny. Pełni funkcję głównie koreceptora. Syntenina, jest roz-
puszczalnym białkiem, które dzięki zdolności przekazywania sygnałów odpo-
wiada za organizację błony komórkowej, adhezję komórek, czy aktywację czyn-
ników transkrypcyjnych. Syntenina odgrywa ważną rolę podczas powstawania 

TABELA 1. Zadania poszczególnych kompleksów białkowych w formowaniu ILV z MVB w mecha-
nizmie ESCRT-zależnym [5, 26]
TABLE 1. The role of protein complexes in the formation of ILV from MVB in the ESCRT-dependent 
mechanism [5, 26]

Nazwa 
kompleksu

Białka w obrębie 
kompleksu Funkcja

ESCRT-0 Hrs
TSG101

• Powstawanie endosomalnego ładunku,
• Rozpoznawanie zubikwitynowanego białka

• Rozpoznawanie i upakowanie ładunku zależnie od 
ubikwityny 

ESCRT-I STATM1 • Oddziaływanie i rozpoznawanie kompleksu ESCRT-0
• Indukcja tworzenia pęcherzyków

ESCRT-II • Aktywacja kompleksu ESCRT IIII
• Indukcja tworzenia pęcherzyków

ESCRT-III CHMP4C
VPS4B
VTA1
ALIX

• Tworzenie bariery zatrzymującej ładunek oraz          
zapobieganie deformacji błony

• Promocja pękania pęcherzyków
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egzosomów. Z jednej strony oddziałuje z białkiem Alix, składową układu ESCRT 
i białkiem CD63, z drugiej z syndekanem [49]. Ważnym elementem tego układu 
jest jeszcze heparanaza, która przecinając boczne łańcuchy siarczanu heparanu 
w syndekanach ułatwia wiązanie się synteniny. Dowiedziono, iż działanie tego 
mechanizmu znacząco zwiększa ilość uwalnianych egzosomów [21, 41]. 

Formowanie ILV z MVB – mechanizm ESCRT-niezależny
Mówiąc o mechanizmie ESCRT- niezależnym podczas tworzenia ILV bierze 

się pod uwagę kilka oddzielnych mechanizmów. Są to procesy, w które zaangażo-
wane są lipidy, tetraspaniny lub białka szoku cieplnego [26]. 

Lipidy – udział w formowaniu ILV
Jednym z mechanizmów ESCRT-niezależnym jest mechanizm zależny od 

sfingomielinazy. Naukowcy zwrócili uwagę, na fakt, iż egzosomy, które w swo-
jej strukturze posiadają białko proteolipidowe (ang. proteolipid protein, PLP), po 
wyciszeniu mechanizmu ESCRT, są ciągle wydzielane do przestrzeni pozakomór-
kowej [26]. Białko proteolipidowe gromadzące się w dużych ilościach wewnątrz 
późnych endosomów warunkuje uwalnianie się egzosomów do przestrzeni poza-
komórkowej. Zależność ta wynika z faktu, że egzosomy bogate w PLP lokalizu-
ją się w przestrzeniach endosomalnych bogatych w flotylinę oraz glikozylofos-
fatydyloinozytol. Jednym ze szlaków warunkujących ich wydzielanie jest szlak 
wymagający aktywności sfingomielinazy typu II (nSMase2), która hydrolizuje 
sfingomielinę do ceramidu. Wysokie stężenie ceramidu powoduje spontaniczne 
zakrzywienie błony endosomalnej, a tym samym wspomaga proces pączkowania. 
Wykazano, iż wyciszenie ekspresji sfingomielinazy, prowadzi do upośledzenia 
biogenezy ceramidowej i zmniejszenia wydzielanej ilości egzosomowego białka 
PLP [11, 26, 46, 49]. 

Innym lipidem, który wspomaga wydzielanie egzosomów jest cholesterol. 
Akumulacja cholesterolu w późnych endosomach sprzyja zwiększonemu uwal-
nianiu egzosomów w końcowym etapie ich formowania [26]. 

Opisano również udział fosfolipazy D2 (PLD2) jako czynnika niezbędnego 
w powstawaniu egzosomów. PLD2 odpowiada za hydrolizę fosfatydylocholiny 
do kwasu fosfatydowego i choliny. PLD2 działa jako efektor małego czynnika 
rybozylacji ADP GTPazy 6 (ARF6), który został zidentyfikowany jako regulator 
tworzenia ILV i biogenezy egzosomów [21]. PLD2 pośredniczy również w pro-
dukcji kwasu lizofosfatydowego (LBPA), poprzez produkcję jego prekursora, fos-
fatydyloglicerolu (PG), w reakcji transfosfatydylacji. MVB oraz ILV zawierają 
duże ilości LBPA. Dodatkowo kwas ten promuje wewnętrzne budowanie pęche-
rzyków i tworzenie ILV. Ponadto LBPA jest zdolny do oddziaływania z białkiem 
Alix i hsp70 [49]. Mechanizm działania PLD2 jest prawdopodobnie podobny do 
opisanego dla ceramidu. Powstanie kwasu fosfatydylowego w wewnętrznej bło-
nie MVB indukuje krzywiznę w błonie, a tym samym powstawanie ILV [26]. 
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Kluczową rolę w tworzeniu MVB odgrywa również fosforan-1-sfingozy-
ny (S1P). Badania dowodzą, że receptory S1P są w stanie ciągłej aktywacji na 
błonach endosomalnych, dzięki markerom MVB. Wyciszenie receptorów kina-
zy sfingozynowej (Sphk2) lub fosforanu-1-sfingozyny upośledza powstawanie 
CD63, CD81 i egzosomów [49]. Innym lipidem biorącym udział w powstawaniu 
egzosomów może być diacyloglicerol (DAG). Jest on przekaźnikiem lipidowym, 
który metabolizowany jest do kwasu fosfatydowego przez kinazę diacyloglicero-
lową α (DGKα). Zahamowanie aktywności DGKα prowadzi do spadku powsta-
wania CD63 i uwalniania egzosomów [45].

Tetraspaniny – udział w formowaniu ILV
Formowanie ILV oraz egzosomów jest również zależne od tetraspanin, któ-

re występują w egzosomach w dużych ilościach [38]. Same tetraspaniny są in-
tegralnymi białkami błonowymi. Tetraspaniny organizują błony w tzw. domeny 
wzbogacone w tetraspaninę (TEM) poprzez interakcje z białkami przezbłonowymi, 
białkami cytozolowymi i lipidami [49]. Najbardziej powszechne tetraspaniny, wy-
stępujące w całym organizmie to CD9, CD63, CD81, CD82 i CD151. Pozostałe 
w większości mają ograniczone występowanie do określonych tkanek. Tetraspani-
ny biorą udział w różnych procesach biologicznych, tj: adhezja komórek, ruchli-
wość, inwazja lub fuzja błony, a także sygnalizacja i kierowanie białkami [4]. 

Jedną z ważniejszych tetraspanin, jako mechanizm ESCRT-niezależny jest 
udział białka CD63. Udowodniono, że komórki z całkowicie wyciszoną ekspresją 
białek układu ESCRT zdolne są do produkcji egzosomów CD63-pozytywnych 
[4]. Białko CD63 odpowiada za kierowanie białka błonowego LMP1 (ang. latent 
membrane proteins type 1) kodowanego przez EBV, do ILV, a następnie umożli-
wia jego uwolnienie w egzosomach [12]. 

Inny mechanizm to proces zależny od nadekspresji CD9 lub CD82, które to 
z kolei indukują wydzielanie egzosomalnej β-kateniny z komórek [12]. Co cieka-
we, nokaut genu dla CD9 w komórkach dendrytycznych szpiku kostnego myszy 
prowadzi do upośledzenia wydzielania egzosomów [4]. 

Wykazano również udział białka CD81, które wspomaga sortowanie białek egzo-
gennych i proces sortowania ładunku egzosomu niezależny od ESCRT [12]. Odgrywa 
również fundamentalną rolę w organizacji mikrodomen w błonie egzosmalnej [49]. 

Białka – udział w formowaniu ILV
Białkiem, które odgrywa rolę w mechanizmie ESCRT-niezależnym jest mię-

dzy innymi niewielkie białko SIMPLE. Jest to małe integralne białko błonowe 
lizosomu/późnego endosomu. Obecność tego białka zwiększa wydzielanie egzo-
somów z komórki [21]. 

Badania wskazują również na udział białka chaperonowego (opiekuńczego) 
HSC70, które odpowiada za umieszczenie receptora transferryny w egzosomach [26]. 
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SORTOWANIE ŁADUNKU EGZOSOMÓW
Egzosomy zawierają białka, lipidy oraz kwasy nukleinowe. Skład ten w du-

żym stopniu zależy od typu komórki, z której są uwalniane egzosomy, a także 
zależy od czynników środowiskowych, jak np. podawanie leków. Ciekawym, lecz 
wciąż mało zbadanym procesem jest sposób w jaki sposób ładunek biologiczny 
jest sortowany do wnętrza egzosomu. Mechanizm sortowania w dużej mierze za-
leży od rodzaju cząsteczki jaką chcemy umieścić w egzosomie [21]. 

Upakowanie białek
Upakowanie białek wewnątrz egzosomów w dużej mierze zależy od białek 

układu ESCRT. Wiadomo również, że działa wiele selektywnych mechanizmów, 
ESCRT- niezależnych. Do najczęstszych mechanizmów należą: ubikwitynacja, 
SUMOylacja, ISGylacja, fosforylacja, glikozylacja i cytrulinacja. Do pozostałych 
procesów, o mniejszym znaczeniu w upakowaniu białek do egzosomów, zalicza 
się: mirystylację oraz utlenianie [5, 49].

Upakowanie lipidów
Obecnie jest mało informacji na temat mechanizmów sortowania lipidów. Za-

obserowowano jednak, że strukturalne lipidy błony plazmatycznej, w tym fosfa-
tydylocholina, fosfatydyloinozytol, fosfatydyloglikol i fosfatydyloetanoloamina 
są mniej obfite na błonach egzosomów w przeciwieństwie do fosfatydyloseryny, 
która występuje w zwiększonej ilości [3]. 

Warto zwrócić uwagę, że lipidy biorą udział w określeniu białek jakie znajdą 
się wewnątrz egzosomów. Błony egzosomalne zawierają tratwy lipidowe, które 
bogate są w cholesterol oraz glikosfingolipidy, odgrywające ważną rolę w sygna-
lizowaniu i sortowaniu ładunku egzosomalnego. Za sortowanie ładunku odpo-
wiada między innymi sfingozyna-1-fosforanu, która oddziałuje poprzez receptory 
S1P sprzężone z białkiem G znajdującym się na błonie MVB [21]. 

Upakowanie RNA
Ładunek RNA i miRNA znajdujący się w egzosomach znacząco różni się od 

tego jaki znajduje się w cytoplazmie komórki. Niestety proces upakowania RNA 
do egzosomów również nie jest jeszcze bardzo dobrze poznany. 

Wiadomo jednak, że proces SUMOylacji odgrywa istotną rolę podczas pako-
wania cząsteczek RNA. Jak dotąd udało się zidentyfikować motyw sekwencji (GA-
GAG w części 3’ miRNA), który kontroluje pakowanie miRNA przez białkową he-
terogeniczną jądrową rybonukleoproteinę A2B1 (hnRNPA2B1). Naukowcy wskazali 
motyw sekwencji egzosomalnej, który wiąże się z SUMOilowanym fragment hnR-
NPA2B1 odpowiadając za wiązanie i pakowanie miRNA do wnętrza egzosomu [49]. 

Drugim uznanym czynnikiem odpowiedzialnym za sortowanie miRNA jest 
czynnik KRAS. Zmutowany czynnik KRAS odpowiada za zmniejszone wydzie-
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lanie białka Argo2 w egzosomach. Zauważono również, że egzosomalne mRNA 
jest wzbogacone we fragmentach 3’UTR co może odgrywać ważną rolę podczas 
sortowania do egzosomów [8]. 

Istotną rolę odgrywają także same białka takie jak Argonaut 2 (Ago2). Ważny 
składnik kompleksu miRISC jest zaangażowany w sortowanie miRNA do egzoso-
mów. Badania pokazują, że nokaut genu dla tego białka zmniejsza liczbę miRNA 
[18].

UWALNIANIE ILV
Powstawanie i uwalnianie ILV jest procesem skomplikowanym. Badania 

pokazują, że za sekrecję egzosomów w dużej mierze odpowiedzialne są białka 
z rodziny Rab. Jest to rodzina małych białek GTPaz. Ich rola obejmuje procesy 
wewnątrzkomórkowego przemieszczania się pęcherzyków, w tym ich pączkowa-
nie, czy interakcje z cytoszkieletem, a także fuzje błon. Procesy te możliwe są 
dzięki odwracalnemu łączeniu się białek Rab z błoną plazmatyczną [26]. 

Sam transport MVB do błony cytoplazmatycznej opiera się na interakcji Rab 
z aktyną oraz mikrotubulami cytoszkieletu. Zwiększenie wiązania aktyny sprzyja 
zwiększonemu uwalnianiu egzosomów; jest to powiązane z aktywnością kortyny 
i jej nadekspresją w komórce. Kortyna odpowiada również za przyłączenie MVB 
do błony plazmatycznej. Wiązanie z aktyną i mikrotubulami, a w konsekwencji 
fuzję błon wspomagają także białka Rab [21]. Najważniejszą rolę na różnych eta-
pach uwalniania egzosomów odgrywają białka: Rab4, Rab5, Rab11, Rab35, Ra-
b27a i Rab27b. Białka Rab4 i Rab5 służą do oznaczenia wczesnych endosomów. 
Rab11 kieruje endosomy na drogę recyklingu. Białka Rab7 i Rab9 są markerami 
późnych endosomów. W procesie dojrzewania endosomów zmniejsza się ilość 
białka Rab5 na rzecz białka Rab7 [49]. Białka Rab27a i Rab27b odpowiadają za 
dokowanie na błonie cytoplazmatycznej, a ich wyciszenie skutkuje zmniejszo-
nym wydzielaniem egzosomów [35, 38]. Wpływ białka Rab11 na egzosomy wią-
że się z hamowaniem ich uwalniania. Rab11 ma zdolność wiązania FIP2 (białka 
2 oddziałującego z rodziną Rab11) dzięki czemu ułatwia przyłączenie miozyny 
oraz może wiązać FIP3 umożliwiając przyłączenie dyneiny [49]. Ważną rolę ak-
tyny jako miejsca dokowania MVB i wydzielania egzosomów wykazały badania, 
w których udowodniono, iż miejscami zwiększonego wiązania MVB są inwado-
podia, bogate w aktynę struktury subkomórkowe, zdolne do degradacji macierzy 
pozakomórkowej [22]. Sam ruch MVB wzdłuż mikrotubul jest kontrolowany mię-
dzy innymi przez zawartość cholesterolu w błonie komórkowej. Innymi białkami, 
towarzyszącymi przy fuzji błon cytoplazmatycznej z MVB, są białka SNARE. 
Ich udział opiera się na połączeniu dwóch białek SNARE, jedno znajdujące się 
na błonie MVB (v-SNARE), drugie na błonie cytoplazmatycznej (t-SNARE) [9]. 

Uwalnianie egzosomów może być również zależne od wapnia. Zwiększony 
poziom wapnia w komórce sprzyja uwalnianiu większej ilości egzosomów [49]. 
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Na podstawie Abels i wsp. można ogólnie przyjąć pięć mechanizmów, które 
odpowiadają za proces fuzji błony MVB z cytoplazmatyczną.

1. Główne białka zaangażowane w uwalnianie egzosomów to RAB11 
i RAB35. Uwolnione egzosmy w tym procesie wzbogacone są w białka takie jak 
flotylina, Wnt, PLP oraz receptor dla transferyny (TfR).

2. Uwalnianie egzosomów bogatych w późne białka endosomalne (np. CD63, 
ALIX i TSG101) wiąże się z udziałem białek RAB27A/B.

3. GTPaza Rab7 bierze udział w uwalnianiu egzosomów bogatych w Alix 
i synteninę.

4. Uwalnianie egzosomów, może być też Rab-niezależne, wówczas za uwalnia-
nie egzosomów jest odpowiedzialna kinaza diacyloglicerolowa, której nadekspresja 
hamuje uwalnianie egzosomów CD63-dodoatnich zawierających ligand Fas.

5. Ostatnim znanym mechanizmem uwalniania egzosomów jest mechanizm 
z udziałem białek SNARE. Są to białka odpowiedzialne za fuzję dwóch błon ko-
mórkowych [1]. 

FIZJOLOGICZNA ROLA I ZNACZENIE EGZOSOMÓW

Egzosomy pochodzące z różnych komórek wydzielane są do otaczającego 
środowiska. Ich fizjologiczna rola jest różna w zależności od płynu ustrojowego, 
w którym się znajdują. Egzosomy obecne są w moczu, ślinie, płynie maziowym, 
żółci, płynie mózgowo-rdzeniowym, płynie oskrzelowo-pęcherzykowym, płynie 
nosowym, płynie macicznym, płynie owodniowym, mleku matki, krwi, kale, czy 
nasieniu [31, 54]. Można spojrzeć szerzej na egzosomy zastanawiając się jaką rolę 
mogą pełnić w poszczególnych układach narządowych. Poniżej wybrano i opisa-
no udział egzosomów w ważniejszych procesach fizjologicznych.

ROLA EGZOSOMÓW W PŁYNACH USTROJOWYCH
Ładunek egzosomów jaki do tej pory został zidentyfikowany i opisany 

w moczu to egzosomy wydzielane ze wszystkich komórek otaczających przestrzeń 
pęcherza moczowego. Egzosomy stanowią około 3% wszystkich białek moczu. 
Egzosomy w moczu pochodzą z tkanek nerki, z moczowodów, nabłonka przej-
ściowego pęcherza moczowego, cewki moczowej, a także u mężczyzn z komórek 
nabłonka prostaty. Charakterystycznym markerem określającym pochodzenie eg-
zosomów z układu moczowego jest białko CD24, które obecne jest na podocytach 
oraz komórkach kanalików. Jedną z możliwych funkcji egzosomów w drogach 
moczowych może być regulacja współdziałania różnych części nefronu poprzez 
wydzielanie i wychwyt zwrotny ich zawartości, przede wszystkim mRNA i mi-
kroRNA, które mogą wpływać na funkcję komórki „biorcy” egzosomu [14, 34]. 
Inną rolą egzosomów układu moczowego jest udział w układzie renina-angioten-



354 P. BORZDZIŁOWSKA, I. BEDNAREK

syna. Ponadto egzosomy z moczu są wzbogacone w białka przeciwdrobnoustro-
jowe oraz receptory bakteryjne i wirusowe, co sugeruje ich udział we wrodzonych 
mechanizmach odpornościowych układu moczowego [53]. 

Pomimo, iż ślina składa się w 99% z wody, a tylko 1% stanowią białka, bada-
nia pokazują, iż także w niej zawarte są egzosomy. O obecności i roli egzosomów 
w ślinie świadczy ich aktywne działanie na keratynocyty oraz makrofagi w jamie 
ustnej. Na podstawie analizy specyficznych markerów pokazano, że komórki na-
błonka gruczołu ślinowego uwalniają egzosomy, które następnie obecne są w śli-
nie [52]. Egzosomy izolowane ze śliny są powiązane z różnymi chorobami jamy 
ustnej i nie tylko. Sama diagnostyka śliny ma niewątpliwie ogromne zalety, głów-
nie ze względu na nieinwazyjność oraz łatwość pobierania materiału. Niestety 
ma też wady, duża ilość amylazy może maskować białka o niewielkiej ekspresji. 
Egzosomy śliny mogą ułatwić przezwyciężyć tą trudność. Badania pokazują, iż 
wykrycie aberracji w stosunku do prawidłowych egzosomów izolowanych ze śli-
ny może posłużyć jako potencjalny czynnik diagnostyczny i terapeutyczny [20]. 

Prawdopodobnie najbardziej „popularnym” miejscem pozyskiwania egzoso-
mów i badania ich właściwości jest krew. Najczęściej izoluje się je z osocza, po-
nieważ uważa się, że podczas krzepnięcia krwi tuż po pobraniu, egzosomy mogą 
spontanicznie powstawać w surowicy [52]. Ciekawym aspektem badania egzo-
somów krwi jest sama ich ilość. Okazuje się, że stan patologiczny w organizmie 
skutkuje zwiększoną ilością egzosomów we krwi. Do fizjologicznych funkcji eg-
zosomów pochodzących z osocza zaliczyć można udział w procesach koagulacji, 
równowagi naczyniowej, czy komunikację między matką, a płodem [52]. 

Spośród biologicznych płynów, w których naukowcy znaleźli i badają obec-
ność egzosomów jest mleko matki. Jest ono złożonym płynem ustrojowym bo-
gatym w składniki immunologiczne, tj.: laktoferyna, immunoglobulina A i cy-
tokiny, które wspomagają odporność niemowlęcia. [52]. Szczególne znaczenie 
jakie mogą mieć egzosomy pochodzące z mleka matki rozpatruje się w kontek-
ście ich wpływu na komórki przewodu pokarmowego. Egzosomy z mleka oporne 
na trawienie, ale endocytowane przez komórki nabłonka jelitowego niemowlęcia 
zdolne są zwiększać proliferację komórek jelitowych przez aktywację markera 
komórek macierzystych [15]. Ważną rolę egzosomów naukowcy potwierdzili 
również w badaniach mleka pochodzącego od matek, które urodziły przedwcze-
śnie oraz terminowo. Okazało się, że egzosomy izolowane i podawane z mleka 
„przedwczesnego” cechował zwiększony wpływ na proliferację komórek związa-
ny z aktywacją laktotransferyny oraz laktoadheryny [15]. 

ROLA EGZOSOMÓW W HOMEOSTAZIE NACZYNIOWEJ
Jedną z lepiej poznanych fizjologicznych funkcji egzosomów jest ich udział 

w procesie krzepnięcia i homeostazy. Sam proces koagualacji jest inicjowany 
głównie przez czynnik tkankowy (ang. tissue factor, TF) oraz fosfolipidy. Są to 
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dwa elementy, które odpowiadają za zwiększone krzepnięcie. W błonie egzoso-
mów krążących we krwi znajduje się zakotwiczona domena czynnika tkankowego 
oraz głównie fosfatydyloseryna (ang. phosphatidylserine, PS), co świadczy o pro-
koagulacyjnej funkcji egzosomów. Egzosomy krążące we krwi mogą mieć różne 
pochodzenie, zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne, w tym także nowotwo-
rowe. Zwiększona pula egzosomów w obiegu, często związana jest z rozwijającą 
się chorobą nowotworową, co w następstwie przyczynia się do rozwoju choroby 
żylnej zakrzepowo-zatorowej [32]. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż interakcje 
komórkowe oraz współdziałanie z subpopulacjami egzosomów (różnego pocho-
dzenia) wykazują działanie na różnych poziomach całego procesu koagulacji. 
Prokoagulacyjne egzosomy, czyli bogate w TF oraz PS, produkowane są głów-
nie przez płytki krwi, subpopulacje leukocytów, erytrocyty oraz megakariocyty. 
Badania pokazują, że egzosomy pozbawione domeny TF mają znacznie niższą 
aktywność prozakrzepową. Co ciekawe, w warunkach fizjologicznych egzosomy 
wydzielane przez komórki krwiotwórcze odgrywają ważną rolę w utrzymaniu ho-
meostazy. Dopiero zwiększona ilość krążących komórek, a co za tym idzie uwal-
nianych przez nie egzosomów, prowadzi do jej zaburzenia [36]. 

ROLA EGZOSOMÓW W UKŁADZIE IMMUNOLOGICZNYM
Rola egzosomów w układzie immunologicznym jest wysoce istotna i szeroko 

opisana. Dotychczasowe badania pokazują, iż za pierwsze mechanizmy wrodzo-
nej odpowiedzi immunologicznej odpowiadają egzosomy, stanowiąc prozapalny, 
parakrynny pośrednik. Zaobserwowano, iż u pacjentów z chorobami autoimmu-
nologicznymi występuje podwyższona ilość egzosomów. Z drugiej strony silna 
terapia przeciwzapalna wcale nie wiąże się ze zmniejszoną ilością uwalnianych 
egzosomów. O prozapalnej aktywności egzosomów może świadczyć między in-
nymi pobudzanie komórek do wydzielania zwiększonej ilości TGF-β. Różne ro-
dzaje komórek układu immunologicznego wydzielają egzosomy, a ładunek oraz 
rodzaj komórki gospodarza determinuje ich funkcje [6, 52]. 

Funkcja jaką pełnią w układzie immunologicznym egzosomy to także po-
średnia i bezpośrednia prezentacja antygenów. Bezpośrednia rola prezentacji an-
tygenów wynika z podobieństwa topologicznego egzosomów z komórkami APC 
(komórka prezentująca antygen, ang. antigen-presenting cell) i prezentacją na 
swojej powierzchni cząsteczek MHC. Egzosomy uwalniane przez komórki APC, 
zawierają na swojej powierzchni cząsteczki MHC klasy I i II, które bezpośred-
nio oddziałują z limfocytami T, zarówno CD4, jak i CD8 [39]. Z kolei pośrednia 
rola egzosomów w prezentacji antygenów, to wykorzystanie komórki prezentu-
jącej antygen, głównie komórki dendrytyczne. Egzosomy posiadają na swojej 
powierzchni dużą ilość cząsteczek ICAM-1 wykazując tym samym powinowac-
two do komórek dendrytycznych. Dojrzałe komórki dendrytyczne wzbogacają 
egzosomy w ładunek w postaci cząsteczek MHC klasy II, cząsteczki CD86 oraz 
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ICAM-1. Uwalniane egzosomy z komórek APC cechuje zwiększona aktywność 
aktywacji limfocytów T [39]. 

Nieco inne funkcje pełnią egzosomy uwalniane przez monocyty. Jedną z ich 
jest aktywacja i pobudzenie przejścia naiwnych monocytów w makrofagi, któ-
re są ważnym regulatorem proliferacji i różnicowania komórek mieloidalnych. 
Z drugiej strony egzosomy uwalniane przez monocyty biorą udział w zakażeniach 
mikrobiologicznych, poprzez symulację prozapalnej odpowiedzi [40]. 

Z kolei egzosomy uwalniane przez neutrofile zaangażowane są w pobudzenie 
sekrecji cytokin, tj. TGF-α, TGF-β, IL-8 oraz IL-6. Wspomagają także proces 
fagocytozy komórek skierowanych na proces apoptozy [52]. 

ROLA EGZOSOMÓW W RÓWNOWADZE WĄTROBOWEJ
Wątroba jako ważny narząd zaangażowana jest w różne przemiany zachodzą-

ce w organizmie człowieka. Główną masę komórek stanowią hepatocyty, poza 
tym występują komórki warunkujące komunikację, w tym komórki związane 
i niezwiązane z układem immunologicznym. Te pierwsze odpowiadają głównie 
za immunologiczną ochronę wątroby, natomiast te drugie warunkują równowagę 
procesów angiogenezy, fibrozy, czy procesów zapalnych. Ostatnie badania poka-
zują, że ważną rolę w tym mikrośrodowisku zapewniają egzosomy, jako istotny 
nośnik informacji [52]. 

Egzosomy pochodzące z hepatocytów bogate są w enzymy tj. cytochrom 
P450, urydyno 5’-difosfo–glukuronozylotransferaza (ang. Uridinediphospha-
te Glucuronosyl Transferase, UGT), czy transferaza S-glutationowa (ang. Glu-
tathione S-Transferase, GST), co sugeruje ich udział w procesach metabolicznych 
np. ksenobiotyków. Obecność tych enzymów wewnątrz egzosomów oraz łatwość 
przemieszczania się tych cząstek między komórkowo może świadczyć o wspar-
ciu rozkładu ksenobiotyków w innych komórkach organizmu [13]. Ponadto RNA, 
wyizolowane z egzosomów pochodzących z hepatocytów, ma zdolność aktywacji 
komórek i pośredniczy w naprawie komórek wątroby [42].

Egzosomy w wątrobie wydzielane są nie tylko przez hepatocyty, ale także 
cholangiocyty, przez co wykrywane są także w żółci. Pokazano, że mają one zdol-
ność hamowania ścieżki sygnalizacyjnej związanej z kinazą ERK, a tym samym 
odpowiadają za proliferację choliangocytów [30]. 

REGENERACYJNE WŁAŚCIWOŚCI EGZOSOMÓW
Regeneracyjne właściwości egzosomów skupiają się głównie na zmianie fe-

notypu komórek oraz uwalnianiu czynników w tkankach regeneracyjnych. Ich 
działanie opiera się głównie na komunikacji z komórką oraz dostarczaniu specy-
ficznego RNA w tzw. nisze komórek macierzystych. W procesie regeneracji duży 
udział ma transport międzykomórkowy egzosomów [37]. Jednym z opisanych 
procesów, gdzie udział mają egzosomy, jest regeneracja płuc. Zmiana fenotypu 
komórki szpiku kostnego poprzez zmianę ekspresji naskórkowego prosurfaktantu 
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B, przez egzosomy pochodzące z płuca, a następnie wszczepienie komórek szpi-
ku do płuca, po urazie, pokazało nowy mechanizm regeneracji tkanki płuca [2]. 
Podobne wnioski wyciągnieto badając proces regeneracji wątroby, gdzie stwier-
dzono, że proces ten nie zachodzi jedynie dzięki oddziaływaniu komórek ma-
cierzystych, ale także poprzez uwalnianie egzosomów do mikrośrodowiska. Inne 
badania potwierdzające regeneracyjne właściwości egzosomów pochodzących 
z komórek MSC zauważano w przypadku uszkodzenia nerek oraz tkanek poza-
wałowych mięśnia serca [52]. 

ROLA EGZOSOMÓW W PROCESIE NOWOTWOROWYM

W części wstępnej opisano poszczególne składowe mikrośrodowiska wskazu-
jąc jednocześnie, że termin ten nie odnosi się jedynie do komórek prawidłowych, 
ale także nowotworowych. W skład mikrośrodowiska nowotworowego wchodzą 
m.in. fibroblasty, komórki immunologiczne oraz komórki endotelialne. Zarów-
no same komórki, jak i otaczające je elementy mikrośrodowiska mogą wpływać 
na zmiany zachodzące w mikrośrodowisku nowotworowym (ang. tumor micro-
environment, TME). Zmiany zachodzące w TME obejmują wszystkie stadia roz-
woju nowotworu, od inicjacji, progresji, metastazji, po inwazję. Badania potwier-
dziły, iż elementem, który oddziałuje zarówno na same komórki nowotworowe, 
jak i elementy tworzące TME, są egzosomy [23, 25, 51]. 

Wang i wsp. [50] określili trzy zasadnicze mechanizmy działania egzosomów 
związane z rozwojem nowotworu.

1. Oddziaływanie egzosomów z komórkami układu odpornościowego.
2. Wpływ egzosomów poprzez dostarczanie ładunku molekularnego w posta-

ci m.in. miRNA, mRNA, fragmentów DNA i białek
3. Udział egzosomów na etapach inwazji, przerzutowania i lekooporności, 

pełniąc funkcję sygnałów komunikacyjnych między komórkami [50]. 
Poniżej opisano i scharakteryzowano najważniejsze punkty, w których egzo-

somy odgrywają istotną rolę.

WZROST ZMIANY NOWOTWOROWEJ
Egzosomy wydzielane przez komórki nowotworowe mogą zmieniać i wpły-

wać na lokalny rozwój komórek nowotworowych poprzez autokrynne sygnały 
zawarte w egzosomach. Efekt działania egzosomów na pobliskie komórki jest 
zależny od rodzaju komórek nowotworowych z jakich pochodzą. Autokrynne sy-
gnały wysyłane przez egzosomy wpływają między innymi na przyspieszenie pro-
liferacji komórek poprzez aktywację fosforylacji Akt [24]. Sam stres komórkowy 
często prowadzi do zwiększenia ilości białek szoku cieplnego oraz surwiwiny 
w egzosomach. Białka te mają silną zdolność pobudzania proliferacji komórek, 
przyczyniając się tym samym do szybszego rozwoju nowotworu [16]. 
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ANGIOGENEZA I NEOANGIOGENEZA
Angiogeneza jest procesem nierozłącznym z rozwojem nowotworu. Jednym 

z ważnych elementów wspomagających proces neowaskularyzacji są egzosomy. 
Sam proces powstawania nowych naczyń w dużej mierze opiera się na interakcji 
pomiędzy komórkami endotelialnymi, a otaczającym je środowiskiem. Dotych-
czas pokazano, że egzosomy uwalniane z komórek endotelialnych bezpośrednio 
stymulują angiogenezę. Powyższe stwierdzenie potwierdzono w różnych nowo-
tworach, m.in. białaczkach, raku jajnika, raku piersi, czy w glejaku wieloposta-
ciowym [19]. Opisano różne mechanizmy molekularne, poprzez które egzosomy 
uczestniczą w angiogenezie. Jednym z nich jest inkorporacja i przeniesienie biał-
ka Delta4 (ang. delta-like ligand 4 protein, Dll4) do sąsiednich komórek śródbłon-
ka. W konsekwencji prowadzi to do zahamowania sygnalizacji Notch i pobudze-
nia powstawania nowych naczyń. Dowodzi to, że proces waskularyzacji nie jest 
zależny od bezpośredniego kontaktu komórka-komórka, a jedynie pobudzenia 
całego procesu przez odpowiednie mediatory [43]. 

Dotychczasowe badania wskazują, iż pobudzenie angiogenezy przez egzo-
somy nowotworowe w dużej mierze zależne jest od „komórki-matki”. Komórki 
różnych nowotworów uwalniają egzosomy bogate w różne białka o działaniu pro-
angiogennym. I tak egzosomy pochodzące z glejaka wielopostaciowego zawiera-
ją angiogeninę, VEGF, TGFβ, IL-6, IL-8, TIMP-1 i TIMP-2, a ponadto przenoszą 
enzymy proteolityczne (MMP2 i MMP9) oraz receptor chemokiny CXCR4. Eg-
zosomy uwalniane przez komórki szpiczaka mnogiego bogate są w VEGF, βFGF, 
MMP9 i HGF. Egzosomy pochodzące z czerniaka zawierają białka takie jak IL-6, 
VEGF i MMP2. Z kolei w gruczolakoraku płuca egzosomy bogate są w sortyli-
nę, która odpowiada za wzrost ekspresji endoteliny-1, IL-8, TSP-2, µPA i VEGF. 
W egzosomach z raka piersi białkiem proangiogennym jest aneksyna II, a w raku 
pęcherza moczowego EDIL-3 (ang. EGF-like repeats anddiscoidin I-like doma-
in-3) [28]. 

Nieco innym zagadnieniem jest działanie proangiogenne microRNA i miRNA 
zawartego w egzosomach. Wydaje się, że odpowiednie cząsteczki RNA zawarte 
w egzosomach mogą działać jako czynniki parakrynne lub autokrynne, pobudza-
jąc proces waskularyzacji. Jako jeden z przykładów może posłużyć badanie eg-
zosomów izolowanych z komórek przewlekłej białaczki szpikowej (ang. chronic 
myeloid leukemia, CML). Naukowcy odkryli, że nadekspresja miR-92a w egzo-
somach pochodzących z komórek CML skutkuje zwiększoną aktywnością w sto-
sunku do komórek śródbłonka, do których dostały się egzosomy. W konsekwencji 
następowała zwiększona migracja komórek i powstawanie nowych naczyń włoso-
watych [47]. Osobnym zagadnieniem jest również uwalnianie egzosomów w wa-
runkach niedotlenienia. Jako przykład posłużyć mogą badania na komórkach raka 
nerki, gdzie w warunkach niedotlenienia komórki te wydzielają egzosomy z CA9 
(anhydraza węglanowa 9, ang. carbonic anhydrase 9). W konsekwencji dochodzi 
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do wzmożenia procesu angiogenezy w mikrośrodowisku tych komórek i progresji 
nowotworowej. W innych badaniach pokazano, iż w warunkach hipoksji miR-21-
5p uwalniane przez egzosomy pochodzenia nowotworowego bezpośrednio ha-
muje m.in. TGF-β aktywując proces powstawania nowych naczyń krwionośnych. 
Innym przykładem są egzosomy pochodzące z mezenhymalnych komórek ma-
cierzystych (MSC), które aktywują angiogenezę, m.in. w komórkach śródbłonka, 
czy poprzez wpływ na ekspresję VEGF w komórkach raka piersi. [27].

INWAZJA I METASTAZJA
Matastazja jest wieloetapowym procesem, który rozpoczyna się od inwazji 

i migracji komórek pierwotnych guza do nowego środowiska. Egzosomy wydzie-
lane przez komórki nowotworowe niosą ze sobą istotny sygnał wspomagający, 
a czasem inicjujący proces metastazji [51]. 

miR-10b jest cząsteczką odpowiadającą za wspomaganie procesu inwazji 
w raku piersi. Egzosomy wydzielane przez komórki raka piersi bogate w miR-10b 
rozpoczynały proces przemiany prawidłowych komórek nabłonka piersi [52]. Po-
dobne obserwacje poczyniono w stosunku do komórek raka płaskonabłonkowego 
jamy ustnej. Egzosomy wydzielane przez te komórki bogate są w miR-1246. Czą-
steczka ta pobudza migracyjne i inwazyjne właściwości prawidłowych komórek 
w mikrośrodowisku [33]. Dotychczas poczyniono ciekawą obserwację w bada-
niach profili mRNA i miRNA egzosomów pochodzenia nowotworowego. Zaob-
serwowano, iż komórki nowotworowe rozwinęły selektywne mechanizmy upako-
wania ładunku molekularnego wybierając jedynie onkogenne mRNA i miRNA. 
Tym samym, jest to kolejny dowód na ważną rolę jaką pełnią egzosomy w proce-
sie nowotworowym [44].

Innym przykładem są egzosomy pochodzące z komórek raka trzustki. Wyka-
zano, że zdolne są do modyfikacji ECM fibroblastów płuca, komórek epitelialnych 
aorty oraz podścieliska węzłów chłonnych. Ich główna rola opiera się na degrada-
cji elementów ECM: kolagenów, laminiy i fibronektyny dzięki proteinazowemu 
ładunkowi w jaki wzbogaciła je komórka-matka. Możliwość zmiany ECM przez 
egzosomy wskazuje, że wspomagają one cały proces nowotworzenia jednocze-
śnie przyczyniając się do zwiększonej migracji komórek nowotworowych [52]. 

Powstawanie przerzutów opiera się głównie na degradacji i przebudowie 
ECM oraz na powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. Udział egzosomów 
w kształtowaniu niszy nowotworowej opiera się na transporcie biologicznie ak-
tywnych cząstek, promujących ten proces. Egzosomy pochodzenia nowotworo-
wego często bogate są w białka takie jak MMP, VEGF, czy tetraspaniny, które 
pobudzają migrację komórek i ich rozprzestrzenianie się. Dodatkowo egzosomy 
dostarczają do nowo powstających komórek nowotworowych białek takich jak 
VEGF, FGF, TGF-β oraz odpowiednich cząsteczek RNA, które wspomagają an-
giogenezę w nowo powstających ogniskach przerzutowych [51]. 
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LEKOOPORNOŚĆ I TRANSFER LEKÓW
Lekooporność jest obecnie bardzo dużym wyzwaniem dla terapii nowo-

tworowej. Potwierdzono, że egzosomy są zaangażowane w zmianę fenotypową 
oporności komórkowej. Egzosomalny transfer miR-433 warunkuje oporność na 
palitaksel w raku jajnika. Z kolei w raku piersi egzosomalne lncRNA UCA1 (ang. 
urothelial cancerassociated-1) warunkuje oporność na tamoksifen w komórkach 
z receptorem estrogenowym. Również w raku piersi potwierdzono, iż egzosomy 
bogate w EGF2 o pełnej długości obniżają skuteczność terapeutyczną trastuzu-
mabu poprzez jego wiązanie. 

Warto zauważyć, że egzosomy można wykorzystać jako nośnik leków prze-
ciwnowotworowych. Możliwość ich wykorzystania jest związana głównie z ich 
nietoksycznością oraz brakiem nadmiernej reakcji immunologicznej. Jako przy-
kład posłużyć może podanie adriamycyny i palitakselu z zastosowaniem egzoso-
mów co skutkowało niewielką immunogennością oraz toksycznością [29].

Badania pokazały, że nowotworowe komórki wykazujące lekooporność uwal-
niają dużą dawkę egzosomów bogatych w podawany lek. Jako przykład opisano 
komórki raka jajnika oporne na cisplatynę, które wydzielają egzosomy znacznie 
bogatsze w ten lek w stosunku do komórek raka jajnika wrażliwych na cisplaty-
nę. Połączenie w przyszłości dwóch cech egzosomowych, możliwości transportu 
leków oraz modyfikacji fenotypowej komórki docelowej, może skutkować wyko-
rzystaniem egzosomów w terapii przeciwnowotworowej [10, 53].

Inną zaletą wykorzystania egzosomów jako nośników leków jest fakt, iż mogą 
one dużo szybciej, niż liposomy, przenikać przez błony komórek nowotworo-
wych. Z drugiej strony, poprzez dobór odpowiednich egzosomów, tj. z określony-
mi białkami powierzchniowymi, istnieje możliwość celowanego wykorzystania 
egzosomów jako nośników leków. Niewielki rozmiar egzosomów daje również 
możliwość wykorzystania ich jako nośników leków, które wymagają przekrocze-
nia bariery np. krew-mózg. 

Jednym z ciekawszych podejść wykorzystania egzosomów jako nośników le-
ków jest ich zaprojektowanie, tak aby celowały w komórki CSC. Opisano kon-
kretne markery komórek CSC, takie jak: CD44, CD24, CD133 i CD200, które 
pomogą w zaprojektowaniu celowanych egzosomów [29].

Wykorzystanie egzosomów w celach terapeutycznych związane jest również 
z możliwością dostarczania cząsteczek RNA, np. siRNA lub miRNA. Liczne do-
tychczasowe badania potwierdziły już ten fakt. I tak, miRNA-122, obecne w eg-
zosomach pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych indukują 
chemiowrażliwość w raku wątrobowokomórkowym. Z kolei egzosomy z siRNA 
przeciwko PKL-1 (serynowo/treoninowa kinaza białkowa ang. polo-like kinase 
1), w komórkach pęcherza moczowego skutkuje spadkiem ekspresji PLK-1 [29].
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PODSUMOWANIE

Poznanie i zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw 
biogenezy i funkcji egzosomów, stosownie do przebiegu procesów fizjologicznych 
czy stanów patologicznych w organizmie, ma szereg znaczeń, w tym ważne zna-
czenie poznawcze. Nie mniej jednak, z uwagi na „wielozadaniowość” egzosomów 
jako nośników informacji i modulatorów interakcji miedzy komórkami zdobycie 
nowej wiedzy w omawianym zakresie staje się podstawą do opracowania nowych 
strategii leczenia, w tym omijania lekooporności nowotworów. Prowadzone ba-
dania nad biogenezą i znaczeniem egzosomów pozwolą na opracowanie nowych 
strategii, które będą istotne z punktu widzenia klinicznego dla leczenia pacjentów, 
w tym pacjentów onkologicznych. 
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