
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 48 2021 NR 3 (217–230)

EGZOSOMY JAKO JEDEN 
Z ELEMENTÓW MIKROŚRODOWISKA
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Streszczenie: Pośród wielu zmian jakie zachodzą wewnątrz komórek, jak i między komórkami is-
totną rolę odgrywa mikrośrodowisko. Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest jednak proste, gdyż wy-
maga uwzględnienia wielu procesów i zmian jakie zachodzą zarówno na poziomie fizycznym, bi-
ochemicznym, jak i molekularnym. Mikrośrodowisko tworzone jest przez macierz pozakomórkową 
oraz komórki, głównie fibroblasty i komórki układu immunologicznego. Niemniej jednak, jego 
cechy i charakter są zmienne w zależności od miejsca pochodzenia. Ocena wpływu mikrośrodowiska 
w warunkach fizjologicznych jest ważna do poznania funkcjonowania naszego organizmu. Równie 
istotne jest zbadanie mechanizmów jakie zachodzą wokół komórek nowotworowych. Poznanie roli fi-
broblastów i komórek układu immunologicznego w rozwoju tkanki nowotworowej pomoże z czasem 
lepiej zrozumieć mechanizmy rozwoju nowotworu, a w konsekwencji dobranie odpowiednich terapii 
leczenia. Stosunkowo niedawno odkrytym i nowym elementem mikrośrodowiska są egzosomy. Od-
krycie tych niewielkich cząstek o budowie pęcherzykowej stanowi istotny element w poznaniu rozwo-
ju nowotworów. Egzosomy są odpowiedzialne za przenoszenie i dostarczanie informacji biologicznej 
do komórek. Tę funkcję zawdzięczają między innymi znajdującym się w ich wnętrzu elementom 
takim jak DNA, RNA, czy białka niosące informację genetyczną. Z egzosomami wiąże się obecnie 
wiele nadziei w kwestii wykorzystania ich w terapii przeciwnowotworowej. Dokładne poznanie całe-
go mechanizmu ich powstawania oraz przenoszenia informacji genetycznej jest niezbędne do zrozum-
ienia ich działania i oddziaływania na inne komórki, co istotne może stać się podstawą do opracowania 
nowych strategii prognozowania, diagnozowania i leczenia wielu schorzeń. 

Słowa kluczowe: egzosomy, mikrośrodowisko

Summary: Microenvironment plays an important role among the multiple changes inside and 
between cells. Defining this word is not easy. It requires any processes and changes going on the 
physical, biochemical and molecular levels. Microenvironment is created by the extracellular matrix 
and cells, mainly fibroblasts and immune system cells. Nevertheless, its characteristics is chan-
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geable and depends on the place of origin. Investigating the influence of the microenvironment 
under physiological conditions is necessary to understand the functioning of our body. It is impor-
tant to understand the mechanisms that take place around cancer cells, too. Knowledge of the role 
of fibroblasts and immune system cells in the development of neoplastic tissue will help to better 
understand the mechanisms of cancer development and, consequently, the selection of appropriate 
therapies. Exosomes were discovered as a new element of the microenvironment. The discovery of 
these small, vesicular particles is an important element of understanding the development of cancer. 
Exosomes are responsible for carrying and delivering biological information to cells. The inside 
elements, such as DNA, RNA or proteins carrying genetic information, fulfill this function. There 
are now high hopes considering exosomes in terms of their usage in cancer therapy. Understand the 
mechanism of exomes formation and transmission of genetic information is necessary to understand 
the exome’s operation and impact on other cells, importantly, it can become the basis for the deve-
lopment of new strategies for prognosis, diagnosis and treatment of many diseases.
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CHARAKTERYSTYKA MIKROŚRODOWISKA KOMÓREK

Z uwagi na organizację budowy organella tworzą komórki, komórki tkanki. 
Różne tkanki budują narządy, a narządy cały organizm. Ten z pozoru podstawowy 
i prosty model jest w rzeczywistości bardziej skomplikowany. Na każdym etapie 
organizacji jest wiele elementów warunkujących zmienność organizmów. Zacho-
dzące zmiany w pojedynczej komórce mogą zależeć od czynników fizycznych 
(jak temperatura, ciśnienie, wilgotność), chemicznych (hormony, enzymy, leki), 
czy mechanicznych (przyłączenie przeciwciała, aktywacja komórek układu im-
munologicznego, obecność bakterii). Jednym z wielu aspektów mającym wpływ 
na komórki, a będącym w ostatnich czasach przedmiotem dużego zainteresowa-
nia, jest mikrośrodowisko komórek. To proste pojęcie wbrew pozorom nie jest 
takie łatwe do zdefiniowania. Mikrośrodowisko komórek jest tworzone przez 
czynniki, które bezpośrednio wpływają na warunki wokół komórek zmieniając 
ich cechy poprzez fizyczne, biochemiczne, molekularne lub inne drogi. 

Dla pojedynczej komórki pojęcie mikrośrodowiska obejmuje: 
• macierz pozakomórkową (ang. extracellular matrix, ECM); 
• komórki tego samego lub innego rodzaju otaczające daną komórkę; 
• hormony, cytokiny oraz inne bioaktywne cząsteczki uwalniane na drodze 

autokrynnej, endokrynnej lub parakrynnej; 
• zmiany w nanostrukturach ECM oraz 
• mechaniczne zmiany powodowane przez ruch organizmu lub płynów 

ustrojowych [4]. 
Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na pojedynczą komórkę i to one 

w dużym stopniu promują lub hamują jej wzrost i rozwój. W najprostszy sposób 
można stwierdzić, iż mikrośrodowisko tworzą komórki zrębu, do których zalicza się 
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fibroblasty, komórki glejowe, epitelialne i tłuszczowe, komórki odpornościowe oraz 
komórki mięśni gładkich. Pomiędzy nimi natomiast rozciąga się macierz zewnątrz-
komórkowa, która stanowi drugi niezbędny element każdego mikrośrodowiska [20].

Sama macierz pozakomórkowa jest strukturą dynamiczną i bardzo złożoną. 
ECM tworzą glikoproteiny oraz białka kolagenowe, jak i niekolagenowe. Wśród 
występujących w ECM białek znajdują się m.in. elastyna, fibronektyna, fibulina, 
fibrylina, laminina, czy trombospondyna [15]. Podstawowe właściwości fizyczne 
jak sztywność, porowatość, czy brak rozpuszczalności wpływają na funkcjonowa-
nie ECM i są powiązane z adhezją komórek, ich podziałem, czy migracją. Z kolei 
cechy biochemiczne ECM warunkują między innymi przekaźnictwo sygnału mię-
dzy komórkami. 

Spośród komórek zrębu, o najważniejszej roli w mikrośrodowisku, wyróżnić 
można fibroblasty oraz komórki układu immunologicznego. W prawidłowych 
tkankach fibroblasty oddziałują ze zrębem tkanki, produkcją niekomórkowe ele-
menty ECM, biorą udział w tworzeniu błon podstawnych oraz podtrzymują rów-
nowagę między tkanką, a ECM. W procesie gojenia rola fibroblastów staje się 
wyjątkowo istotna. Niejako nadzorują cały proces naprawy tkanek. Pod wpły-
wem transformującego czynnika wzrostu beta (ang. transforming growth factor 
β, TGF-β) prawidłowe fibroblasty stają się miofibroblastami odpowiedzialnymi 
za kurczenie się rany. Ich aktywacja prowadzi do wzmożenia procesu proliferacji 
oraz zmian właściwości wydzielniczych i fenotypowych. Promują migrację ko-
mórek do uszkodzonych miejsc poprzez syntezę α-aktyny mięśni gładkich (ang. 
alpha-smooth muscle actin, α -SMA). Pośrednia rola fibroblastów w procesie na-
prawy polega również na pobudzeniu białek ECM do produkcji czynników wzro-
stu, czynników chemotaktycznych oraz napływu komórek zapalnych, co prowa-
dzi do aktywacji wzrostu i proliferacji komórek [20].

Mikrośrodowisko komórek tworzone przez ECM czasami nazywane jest ni-
szą komórkową. Jest to dynamiczne, wyspecjalizowane mikrośrodowisko, które 
zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju komórek. Zadaniem niszy jest utrzy-
manie stałej równowagi między komórkami proliferującymi, a różnicującymi się. 
Odpowiednie warunki w niszy chronią lub sprzyjają różnym transformacjom ko-
mórkowym [9].

Specyficzną niszę komórkową stanowi mikrośrodowisko wokół komórek no-
wotworowych. Fibroblasty pochodzące z nowotworów (ang. cancer-associated 
fibroblast, CAFs), o cechach zbliżonych do miofibroblastów są jednym z waż-
niejszych elementów wokół komórek nowotworowych. Cechy CAF są zbliżone 
do aktywnych fibroblastów, z tą różnicą, iż w tkance nowotworowej fibroblasty 
te pozostają stale aktywne. Aktywność ta polega na stałym pobudzeniu metabo-
lizmu komórki, w tym produkcji kolagenu i elastyny oraz wydzielaniu enzymów, 
a cechą charakterystyczną jest obecność retikulum endoplazmatyznego. [20]. 
Sam proces aktywacji może nastąpić pod wpływem różnych bodźców, tj. czynni-
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ki wzrostu, bezpośredni kontakt komórka-komórka, czy stres oksydacyjny. Ciągły 
wzbudzony stan fibroblastów w tkance nowotworowej sprzyja dodatkowej proli-
feracji i wzrostowi komórek nowotworowych. Ponadto, stan aktywacji wpływa 
na inne ścieżki molekularne, które przyczyniają się do wzrostu nowotworu [36]. 
CAF, które stanowią najważniejszy element mikrośrodowiska zmiany nowotwo-
rowej charakteryzuje się na podstawie trzech cech. Po pierwsze poziom ekspre-
sji markerów fibroblastów: wimentyny, białka 1 specyficznego dla fibroblastów 
(ang. fibroblast-specific protein 1, FSP1) i białka aktywującego fibroblasty (ang. 
fibroblast activation protein, FAP). Po drugie poziom ekspresji markera aktywa-
cyjnego α-SMA i innych inwazyjnych markerów, w tym Ti1, trombospondynę-1 
(ang. thrombospondin 1, Tsp-1), receptor czynnika wzrostu pochodzącego z płytek 
(ang. platelet-derived growth factor receptors, PDGFR α/β), tenascynę-C i meta-
loproteinazy macierzy 3 (ang. matrix metalloproteinase-3, MMP-3). Po trzecie 
na podstawie zwiększonej ekspresji cytokin i czynników wzrostu, w tym czynni-
ka wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, 
VEGF), TGF-β, czynnika wzrostu hepatocytów (ang. hepatocyte growth factor, 
HGF), naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor, EGF) 
i czynnika wzrostu fibroblastów-2 (ang. fibroblast growth factor, FGF-2) [34]. 

Komórki układu immunologicznego w mikrośrodowisku nowotworów odgry-
wają podwójną rolę. Te same komórki z jednej strony mogą wzmagać proliferację 
nowotworów, z drugiej hamować jego rozwój. Układ immunologiczny wpływa 
na mikrośrodowisko poprzez wzrost ekspresji antygenów nowotworowych na po-
wierzchni komórek, czy poprzez wzrost ekspresji nieprawidłowych białek. Jed-
nocześnie wiele komórek, w tym CAF, wytworzyły mechanizmy, które chronią 
je przed atakiem limfocytów T pomocniczych oraz komórek NK. Rola każdej 
komórki immunologicznej w rozwoju nowotworu jest inna [38].

Makrofagi, których rola w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej jest nieoce-
niona, dodatkowo zdolne są do wykazywania cech przeciwnowotworowych w ra-
mach cyrkulacji w krwioobiegu. Niestety, w odpowiedzi na hipoksję, zapalenie i inne 
niesprzyjające czynniki działające w mikrośrodowisku, makrofagi przejmują rolę ko-
mórek promujących fenotyp nowotworowy (makrofagi towarzyszące nowotworom, 
ang. tumor-associated macrophage, TAM). Ich rola wiąże się z aktywacją ścieżek 
waskularyzacji, inwazyjności, wzrostu i przeżycia komórek nowotworowych [29]. 

Zmiana warunków mikrośrodowiska powoduje, iż wyjściowa pula neutrofili 
prawidłowych zdolna jest do przekształcenia w pulę pro lub anty-nowotworową. 
Neutrofile stanowią 50-70% wszystkich leukocytów i odgrywają kluczową rolę 
w układzie immunologicznym. Odpowiadają za obronę w infekcjach oraz zapale-
niach. Jednak zmiana warunków środowiskowych powoduje, że neutrofile prze-
chodzą w tzw. pulę neutrofili towarzyszących nowotworom (ang. tumor-associa-
ted neutrophils, TAN) [29]. TAN stymulują m.in. angiogenezę poprzez uwalnianie 
VEGF, HGF, MMP2, czy IL-8 (interleukina-8) [20]. Neutrofile towarzyszące 
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nowotworom charakteryzuje ekspresja cytokin aktywujących i pobudzających 
układ odpornościowy oraz produkcję TNF-α (ang. tumor necrosis factor), który 
z kolei pobudza pronowotworowy fenotyp komórki przez aktywację czynników 
angiogenezy, karcynogenezy oraz układu immunologicznego [29].

Niezmiernie ważną grupę komórek układu immunologicznego stanowią 
limfocyty T, a wśród nich komórki CD4+ i CD8+. Ich rola w nowotworach jest 
istotna, biorą udział w indukcji odpowiedzi cytotoksycznej, a także w hamowa-
niu i zabijaniu komórek nowotworowych. Uczestniczą w obwodowej tolerancji 
immunologicznej hamując aktywność limfocytów T cytotoksycznych. Jednak nie 
wszystkie limfocyty T pełnią rolę antynowotworową, ich rola pronowotworowa 
polega m.in. na aktywacji wydzielania IL-17, która promuje angiogenezę oraz 
progresję nowotworu. Subpopulacja komórek T, CD4+ CD25+ Foxp3+, tzw. Treg 
odgrywają rolę w promowaniu wzrostu tkanki nowotworowej oraz hamują odpo-
wiedź immunologiczną przeciw komórkom nowotworowym [38]. 

Trzecim najważniejszym elementem zrębu mikrośrodowiska komórek, poza 
fibroblastami i komórkami układu immunologicznego, są komórki naczyń i ich 
udział w  procesie angiogenezy. Układ krążenia jest niezmiernie istotny dla funk-
cjonowania całego organizmu. Proces powstawania pierwszych naczyń z komó-
rek progenitorowych nosi nazwę waskularyzacji. Dalsze tworzenie nowych ka-
pilar, z już istniejących naczyń, w postaci naczyń krwionośnych nazywane jest 
procesem angiogenezy. W najprostszym modelu proces angiogenezy można po-
dzielić na dwa etapy. Pierwszy to tworzenie rurki, w której komórki śródbłonka 
reagują na napływ czynników angiogennych i pobudzane są do proliferacji oraz 
migracji w miejsca o wzmożonym przepływie krwi. Etap drugi obejmuje dojrze-
wanie naczyń. Proces, w którym perycyty są pobudzane do proliferacji śródbłon-
ka i stabilizują nowo powstałą strukturę naczynia włosowatego. Fizjologicznie 
angiogeneza odgrywa kluczową rolę w regulacji żeńskiego układu rozrodczego 
oraz podczas gojenia się ran. Jest procesem zależnym od czynników pro- i anty-
angiogennych oraz ich wzajemnej równowagi w organizmie [3]. Niestety angio-
geneza zachodzi również w procesach patologicznych. Jednym z istotniejszych 
elementów pobudzających jest niedobór tlenu. Komórki zmiany nowotworowej 
nie mogą swobodnie rosnąć bez dostępu substancji odżywczych i tlenu. Muszą 
znajdować się w bliskim sąsiedztwie naczyń krwionośnych. Stąd, gdy średnica 
nowotworu przekracza kilka milimetrów, komórki nowotworowe aktywują po-
szczególne elementy do rozpoczęcia procesu angiogenezy. Cały proces rozpo-
czyna się od oddzielenia komórek śródbłonka (ang. normal epithelial cells, NEC) 
od perycytów, komórek błony podstawnej stabilizujących naczynie krwionośne. 
Następnie dochodzi do zmian w obrębie ECM oraz migracji i inwazji komórek 
przez błonę. Wszystkie te zmiany w końcowym efekcie prowadzą do powstania 
nowych rurek kapilarnych pomiędzy nowotworowymi komórkami tkanki [24]. 
Nie jest to jedyny mechanizm powstawania nowych naczyń w chorobach nowo-
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tworowych, jednak niewątpliwie odgrywa znaczącą rolę. Pierwszoplanowym ele-
mentem powstawania naczyń jest równowaga między endogennymi aktywatora-
mi i inhibitorami angiogenezy. W chorobach nowotworowych same komórki, ale 
także elementy mikrośrodowiska odgrywają istotną rolę. Poprzez wydzielanie en-
dogennych cząsteczek wpływających na równowagę angiogenną stymulują cały 
proces powstawania nowych naczyń krwionośnych [24].

Do najważniejszych stymulatorów procesu angiogenezy zalicza się stany 
niedotlenienia, w których aktywny udział bierze czynnik indukowany niedotle-
nieniem (ang. hypoxia-inducible factor 1-alpha, HIF-1α), bezpośrednio odpowie-
dzialny za regulację ekspresji białek zaangażowanych w angiogenezę. Do bia-
łek o charakterze proangiogennym zalicza się także czynniki wzrost, tj.: VEGF, 
zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (ang. basic fibroblast growth factor, 
bFGF), czynnik wzrostu pochodzący z płytek (ang. platelet-derived growth fac-
tor, PDGF), a także białka tj.: interleukina-8, łożyskowy czynnik wzrostu (ang. 
placental growth factor, PIGF) i TGF-β [24]. 

Cechą charakterystyczną powstających naczyń nowotworowych jest ich cha-
otyczne rozgałęzienie i brak zorganizowanej struktury. Ściana naczyń nowotwo-
rowych często jest cienka i bardzo krucha, co sprawia, że nie jest do końca szczel-
na [14]. Znaczącą rolę odgrywają nowotworowe komórki śródbłonka (ang. tumor 
endothelial cells, TEC), które nie tylko stymulują wydzielanie i ekspresję cząste-
czek proangiogennych, ale również pobudzają komórki nowotworowe do prze-
rzutowania [22]. TEC wykazują pewną zmienność w zależności od pochodzenia. 
Wykazano, iż różnią się od NEC stopniem odpowiedzi m.in. na EGF, adrenomo-
dulinę oraz VEGF, czyli cząsteczki o charakterze proangiogennym. Zauważono, 
iż wydzielany autokrynnie VEGF przez TEC dodatkowo zwiększa przeżycie TEC 
i stymuluje ich migracje. Drugą ważną cechą nowotworowych komórek endote-
lialnych jest ich oporność na leki [14, 22].

Niestabilność komórek TEC jest jednym z ważniejszych elementów, który 
prowadzi do pobudzenia całego procesu angiogenezy. Przyczyny nieprawidłowo-
ści komórek TEC nie są do końca znane. Naukowcy opisali jednak kilka prawdo-
podobnych mechanizmów ich powstawania [13]. Jednym z nich jest niestabilność 
genetyczna, która powstaje w odpowiedzi na zmiany w mikrośrodowisku nowo-
tworu. W komórkach nowotworowych ligandy dla VEGF, bFGF, czy receptora 
nabłonkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR) 
ulegają ekspresji, co prowadzi do aktywacji ekspresji onkogenów i w konsekwen-
cji do niestabilności genetycznej komórek TEC. Pobudzane są w podobny sposób 
proangiogenne chemokiny CXCL1 i CXCL8, poprzez wzrost ekspresji BCL-2. 
Już sam stan niedotlenienia pobudza procesy proangiogenne i aktywację komó-
rek TEC. Innym mechanizmem powstawania komórek TEC jest odróżnicowywa-
nie lub transróżnicowanie komórek nowotworowych lub macierzystych komórek 
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nowotworowych. Złośliwe komórki nowotworowe potrafią również ulegać fuzji 
z prawidłowymi progenitorowymi komórkami śródbłonka (ang. vascular progeni-
tor cells, VPC). Zmiany w prawidłowych komórkach endotelialnych mogą zacho-
dzić w wyniku pobierania onkogenów lub transferu genów. Proces ten zachodzi 
w wyniku fagocytozy ciałek apoptotycznych lub mikropęcherzyków pochodzą-
cych od zmiany nowotworowej przez komórki NEC. W tworzeniu komórek TEC 
obserwuje się ponad to zjawisko zwane mimikrą naczyniową nowotworu, polega-
jące na aktywacji markerów śródbłonka przez komórki nowotworowe. Prowadzi 
to do powstania innego rodzaju kanału naczyniowego [13]. 

Proces angiogenezy oraz zmiany jakie zachodzą w mikrośrodowisku komórek 
nowotworowych prowadzące do powstawania nowych naczyń krwionośnych są 
niezmiernie ważnym elementem przyczyniającym się do powstawania przerzu-
tów nowotworowych [24]. 

Bardzo dokładne poznanie mikrośrodowiska jest jednym z kluczowych elemen-
tów, aby poznać mechanizmy rozwoju nowotworów. Obecnie mamy coraz więcej 
możliwości, aby dokładnie scharakteryzować każdą niszę komórkową i dokładnie 
poznać jej mechanizmy działania. Dużo mówi się i prowadzi wiele analiz na temat 
wpływu mikrośrodowiska na komórki i ich interakcje między sobą. W ostatnich la-
tach intensywnie prowadzi się badania nad egzosomami, które są niewielkimi pę-
cherzykowymi strukturami, będącymi ważnym elementem mikrośrodowiska. Ich 
rola, choć w dużej mierze nie jest jeszcze do końca poznana, jest ogromna w prze-
noszeniu sygnałów międzykomórkowych. 

HISTORIA ODKRYCIA EGZOSOMÓW

Analiza i chęć poznania cząsteczek wydzielanych przez komórki doprowa-
dziła do poznania egzosomów, niewielkich cząsteczek o średnicy do 150 nm. Hi-
storia odkrycia tych wyjątkowych cząsteczek sięga roku ok. 1917, a potem 1974, 
kiedy to Christian de Duve został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie me-
dycyny i fizjologii za odkrycia dotyczące strukturalnej i funkcjonalnej organiza-
cji komórek, a dokładnie za odkrycie i opisanie cząsteczki liposomu. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii prowadzącym do odkrycia egzo-
somu były publikacje, które ukazały się w 1983 roku. Opisywały one proces doj-
rzewania retikulocytów i utratę receptora transferryny na powierzchni komórki 
w tym procesie [11, 25, 26].

Te dwa, z pozoru nie związane ze sobą odkrycia, przyczyniły się do rozwoju 
dalszych badań nad mikrocząsteczkami. Naukowcy postawili sobie pytanie. Sko-
ro podczas procesu dojrzewania retikulocyty tracą receptor transferryny, to czy 
może w ten proces są zaangażowane lizosomy?
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Dwie niezależne grupy naukowców wykazały, że niewielkie pęcherzyki są 
formowane poprzez wpuklenie wewnętrznej błony do światła endosomów. Po-
wstające struktury nazywane zostały ciałkami wielopęcherzykowymi (ang. multi-
vesicular body,  MVB) [19]. Po raz pierwszy terminu „egzosom” użył i zapropo-
nował Rose M. Johnstone w 1987 roku. Definiując egzosom jako pęcherzykową 
cząsteczkę wydzielaną przez ciałko wielopęcherzykowe MVB [18]. 

W dalszych latach powstało szereg badań dotyczących pochodzenia i budo-
wy egzosomów. W pierwszej kolejności naukowcy skupili się na antygenowej 
charakterystyce egzosomów i określeniu ich pochodzenia. W drugim rzucie na 
poznaniu ich szczegółowej budowy, w tym ładunku genetycznego jaki ze sobą 
niosą. Ponadto poszukuje się i bada funkcje jakie egzosomy pełnią w organizmie. 

Wiele pytań o egzosomy pozostaje wciąż bez odpowiedzi, zaś prowadzone 
liczne badania dają szanse na znalezienie nowych informacji. 

DEFINICJA EGZOSOMU

Różne komórki wydzielają różne cząsteczki do mikrośrodowiska, aby dokładnie 
zdefiniować egzosomy konieczne było ustalenie konkretnych kryteriów. Początkowo 
definicja odnosiła się do cząsteczek wydzielanych z MVB, i tak definiował egzosomy 
Johnstone i wsp. obserwując egzosomy wydzielane podczas formowania erytrocytów 
[18]. Nieco inną definicję przyjęli Cocucci i wsp., którzy opisali proces tzw. rozsiewa-
nia mikropęcherzyków (ang. shedding microvesicles). Opisali oni proces bezpośred-
niego wydzielania zawartości cytoplazmatycznej, w tym mikropęcherzyków, z błony 
komórkowej. W drodze do sformułowania dokładnej definicji egzosomu istotną rolę 
odegrały również badania nad podobieństwami między mikropęcherzykami, a lizoso-
mami. Naukowcy, Simonsa i wsp. zwrócili uwagę na istotną rolę ceramidu sfingolipi-
dowego w powstawaniu struktur pęcherzykowych i ich rozróżnieniu [7]. 

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (ang. extracellular vesicles, EVs), to cząsteczki 
związane z lipidami, wydzielane do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Trzy najważ-
niejsze podtypy EV to mikropęcherzyki (ang. Microvesicles, MVs) , ciałka apopto-
tyczne (ang. apoptotic bodies) oraz egzosomy (ang. exosomes). Wszystkie rodzaje 
EV różnią się między sobą biogenezą, drogą uwalniania, wielkością oraz ładunkiem 
biologicznym i funkcją [8]. W tabeli 1, na podstawie zestawienia Zhang i wsp. wy-
szczególniono najważniejsze różnice między różnymi ciałami pęcherzykowymi [39].  

Średnica egzosomu jest zależna w dużej mierze od jego pochodzenia. Mini-
malny rozmiar zależy od dwuwarstwy lipidowej, której grubość ocenia się na 
około 5nm. Błona zapewnia egzosomom sztywność, stąd najmniejszy możliwy 
pęcherzyk musi mieć co najmniej 30nm. Policzono, iż całkowity ładunek egzoso-
mów prawdopodobnie nie może być większy niż 100 białek oraz 10 000 nukleoty-
dów kwasu nukleinowego [35]. 
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Do pełnej definicji egzosomu nie wystarczy wziąć pod uwagę jedynie jego 
rozmiaru. Ważnym elementem jest również unikatowy skład białek i lipidów, nie-
zbędny do identyfikacji. Pomimo różnic pomiędzy samymi egzosomami pocho-
dzącymi z różnych źródeł ich cechą wspólną są charakterystyczne białka transpor-
towe i fuzyjne (GTPazy, aneksyny, flotylina), tetraspaniny (CD9, CD63, CD81, 
CD82), białka szoku cieplnego (Hsc70, Hsp90), białka biorące udział w tworze-
niu MVB (Alix (ang. ALG-2-interacting protein X), TSG101 (ang. tumor suscep-
tibility gene 101), a także białka i fosfolipazy związane z lipidami. Najczęstsze 
markery wykorzystywane do identyfikacji egzosomów to: tetraspanniny, Alix, 
flotylina, TSG101 i Rab5b [35]. 

BUDOWA I SKŁAD EGZOSOMÓW

Jedną z ważniejszych funkcji egzosomów jest przenoszenie i dostarczanie in-
formacji biologicznej do komórek. Tę funkcję zawdzięczają między innymi swo-
jej pęcherzykowej strukturze, wewnątrz której znajdują się liczne elementy jak 
DNA, RNA, czy białka niosące informację genetyczną. Egzosomy komunikują 
się głównie dwoma drogami. Po pierwsze przez scalenie błony komórkowej eg-
zosomów z komórką biorcy, co umożliwia przeniesienie informacji do komórki 
docelowej. Po drugie poprzez aktywację receptorów błonowych w komórce bior-
cy, a w dalszej kolejności aktywację szlaku wewnątrzkomórkowego. Egzosomy 
składają się głównie z trzech elementów lipidów, białek i kwasów nukleinowych.

TABELA 1. Zestawienie różnic między ciałami pęcherzykowymi [36]
TABLE 1. List of differences between follicular bodies [36]

Egzosomy Ektosomy Ciałka apoptotyczne

Pochodzenie  MVB Błona komórkowa

Rozmiar 30-150nm 100-1000 nm 50-5000 nm

Kształt różny różny różny

Sedymentacja ~100,000 g ~10,000 g ~1200 g lub ~2000g

Najważniejsze białka PDCD6IP, TSG101, 
CD9, CD63, CD81 MMP2, CK18 histony

Najważniejsze lipidy cholesterol, ceramidy cholesterol, 
fosfatydyloseryna fosfatydyloseryna

Najważniejsze kwasy 
nukleinowe

Długie niekodujące 
RNA, mRNA, miRNA, 
DNA

mRNA, miRNA, 
DNA mRNA, miRNA, DNA
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LIPIDY 
Skład lipidowy egzosomów jest bardzo płynny i zależny od wielu czynników. 

Niemniej jednak główną grupą lipidów, które znajdują się w egzosomach, są lipidy 
błonowe. Drugą grupę stanowią lipidy wychwytywane do cytozolu podczas tworze-
nia ILV (ang. intraluminal vesicles). W egzosomach, podobnie jak w komórkach, 
lipidy są rozmieszczone asymetrycznie po dwóch stronach błony komórkowej [31].

Skład lipidowy egzosomu zależy m.in. od rodzaju komórki z której pochodzi, 
niemniej jednak na podstawie obecnie dostępnych badań i przeprowadzonych ana-
liz zbiorczych można stwierdzić, iż skład lipidowy egzosomów jest do siebie dość 
zbliżony [10]. W egzosomach znajdują się głównie fosfatydyloseryna, kwas fosfa-
tydowy, cholesterol, sfingomielina, kwas arachidonowy i inne kwasy tłuszczowe, 
prostaglandyny i leukotrieny [39]. Fakt, iż błona egzosomu bogata jest w cholester-
ol i sfingomielinę sugeruje, iż mogą się w niej tworzyć wysoce dynamiczne domeny 
cholesterol-sfingolipid, na kształt domen tratwowych. Budowa błony lipidowej jest, 
podobnie jak w komórkach, dwuwarstwową strukturą o różnym składzie lipido-
wym. W zewnętrznej błonie znajdują się głównie sfingolipidy i fosfatydylocholina, 
natomiast pozostałe klasy lipidów lokują się głównie po wewnętrznej stronie błony 
[31]. Wysoka zawartość sfingolipidów i cholesterolu zapewnia egzosomom sztyw-
ność i podwyższoną odporność na zmiany fizykochemiczne. Początkowo lipidy są 
włączane do egzosomów losowo, dopiero w procesie formowania i dojrzewania 
ulegają sortowaniu [37]. Ogólnie można przyjąć, iż molowy procent fosfatydyloeta-
nolaminy w komórkach i egzosomach jest podobny, natomiast molowy procent fos-
fatydylocholiny i fosfatydyloinozytolu jest niższy w egzosomach, niż komórkach 
z których pochodzą [30].  Na przykładzie retikulocytów w badaniach pokazano, iż 
skład lipidowy egzosomów uwalnianych na różnym etapie dojrzewania komórki 
macierzystej również może być nieznacznie odmienny [6]. Unikatowy skład dwu-
warstwy lipidowej egzosomów prawdopodobnie przyczynia się do ich stabilności 
w różnych środowiskach pozakomórkowych. Wiedza na temat dokładnej budowy 
tej dwuwarstwy mogłaby być wykorzystana na przykład do poprawy liposomalnych 
systemów dostarczania leków [37]. 

Lipidy tworzące egzosomy pełnią różne funkcje, na przykład: zapalną, immu-
nosupresyjną, wyzwalają migrację leukocytów, zwiększają produkcję egzosomów, 
biorą udział w sortowaniu ładunku na MVB, regulują wydzielanie egzosomów, 
wyzwalają napływ wapnia i wiele innych. Ponadto egzosomy w swoim wnętrzu 
zawierają funkcjonalne enzymy lipolityczne, które mogą wytwarzać jednost-
ki różnych bioaktywnych lipidów [39]. Lipidy egzosomalne mogą oddziaływać 
z różnymi białkami przenoszącymi lipidy w cytoplazmie biorcy, tj. receptory czy 
białka wiążące kwasy tłuszczowe. Uwalniane egzosomy i wychwytywane przez 
komórki docelowe mogą uczestniczyć w modulowaniu metabolizmu lipidów ko-
mórkowych biorąc tym samym udział w patogenezie chorób jak miażdżyca tętnic. 
Dowiedziono, iż egzosomy wywodzące się z aktywowanych limfocytów T, które 
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na swojej zewnętrznej powierzchni mają cholesterol oraz fosfatydylocholinę (PC) 
za pośrednictwem receptora PC na monocycie ułatwią gromadzenie się choleste-
rolu w kroplach lipidów. Równolegle z akumulacją cholesterolu w monocytach 
zwiększa się produkcja prozapalnej cytokiny TNF-α, co potwierdza rolę egzoso-
mów w rozwoju miażdżycy [21]. 

Osobne zagadnienie stanowią lipidy w egzosomach zewnątrzkomórkowych, izo-
lowane z płynów biologicznych. Jak dotąd bardzo mało jest dostępnych badań na ten 
temat. Najlepiej opisane pod tym względem są egzosomy z nasienia oraz moczu [30]. 

BIAŁKA
Wiele badań pokazuje, że ładunek białkowy egzosomów jest zależny od róż-

nego typu komórek, z których pochodzą. Czasami zdarza się również, że jeden 
rodzaj komórek wydziela dwa różne rodzaje egzosomów lub pod wpływem dzia-
łania czynników zewnętrznych ładunek białkowy egzosomów ulega zmianie [37]. 

Niemniej jednak w egzosomach można wyróżnić kilka grup białek. Jedną z du-
żych grup stanowią białka zaangażowane w biogenezę egzosomów, są to między 
innymi elementy układu ESCRT (endosomalnego kompleksu sortującego), białka 
odpowiedzialne za tworzenie i uwalnianie ILV, w tym rodzina białek Rab.  Dużą 
grupę białek stanowią tetraspanny, w tym główne: CD63, CD81, CD82 i CD9. 
Inne białka odgrywające istotną rolę to białka zaangażowane w przekazywanie 
sygnału, jak EGFR, oraz prezentujące antygeny, MHC I i MHC II [1]. Jeszcze 
inną grupę białek stanowi grupa białek szoku cieplnego Hsp [39]. W egzosomach 
nie zidentyfikowano obecności białek związanych z siateczką endoplazmatyczną, 
aparatem Golgiego i jądrem komórkowym [33]. Natomiast potwierdzono obec-
ność czynników transkrypcyjnych, które zwykle znajdują się wewnątrz jądra ko-
mórkowego, np. Wnt, Notch [1]. 

Spośród tak wielu białek niektóre z nich uważa się za białka markerowe egzo-
somów, należą do nich głównie TSG101, Hsp70, CD81 i CD63 [39]. 

TETRASPANINY
Egzosomy pochodzą z różnych tkanek i w zależności od pochodzenia pełnią 

różne funkcje. Ponadto do przestrzeni wydzielane są nie tylko egzosomy, ale tak-
że inne cząsteczki o budowie pęcherzyka. Tetraspaniny pełnią jedną z ważnych 
funkcji między innymi jako markery egzosomów. Egzosomy w pewnym stopniu 
mają dokładnie zdefiniowaną, konserwatywną, strukturę białkową. Jako tetraspa-
niny pełniące rolę markerów egzosomalnych w literaturze wyróżnia się: CD9, 
CD63, CD37, CD81 lub CD82. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie są 
to markery idealne i wiele badań pokazuje, że za pomocą tylko i wyłącznie tych 
markerów nie można w pełni zidentyfikować egzosomów. Warto również zwrócić 
uwagę, iż ekspresja głównych tetraspanin egzosomalnych: CD9, CD63 oraz CD81 
jest różna w zależności od pochodzenia egzosomów i może być zmienna [2].
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RNA
Kwasy nukleinowe stanowią jeden z ważniejszych składników egzosomów. 

„Zapakowane w strukturę egzosomów” RNA może przenosić informację pomię-
dzy komórkami. Informacja ta może dotyczyć zarówno procesów fizjologicznych, 
jak i patologicznych, w tym rozwoju nowotworu [39]. Informacja jaką niesie dana 
cząsteczka egzosomalnego RNA jest jednak procesem selektywnym i nie zawsze 
musi odzwierciedlać profil komórki-matki. Egzosomy zawierają różne rodzaje 
RNA. Badania pokazują, że najwięcej znajduje się w nich cząsteczek mikro RNA 
(microRNA, miRNA). Istotne jest to, iż „zamknięcie” miRNA  w strukturze eg-
zosomu stanowi równocześnie pewną formę ochrony kwasu rybonukleinowego 
dostającego się do płynów ustrojowych/osocza  przez nukleolityczną aktywnością 
RN-az [17]. Inne rodzaje RNA występujące w egzosomach to: rybosomalne RNA, 
małe niekodujące RNA (ang. piwi-interacting RNA, piRNA; ang. small nuclear 
RNA, snRNA; ang. small nucleolar RNA, snoRNA; ang. small Cajal body-specific 
RNAs, scaRNA; ang. Ro-associated Y, YRNA), tRNA (ang. transfer RNA) i jego 
fragmenty oraz długie niekodujące RNA [16].

Wiele badań wskazuje na znaczenie RNA egzosomalnego jako elementu dia-
gnostycznego. Naukowcy próbują zidentyfikować cząsteczki egzosomalnego 
miRNA pochodzące z konkretnej zmiany nowotworowej (np. rak jajnika, rak pro-
staty, rak sutka, rak płuca, czy glejak), wykorzystując je następnie jako krążący 
biomarker diagnostyczny [5, 12, 16, 23, 32] Badania wskazują również, iż krążą-
ce miRNA może być używane jako marker uszkodzenia wątroby lub zapalenia. 
Nie ma jednej uniwersalnej cząsteczki egzosomalnego RNA, która mogłaby być 
wykorzystywana do diagnostyki stąd liczne prowadzone badania nad rolą egzoso-
malnego RNA w rozwoju nowotworu [16, 27, 28].  

PODSUMOWANIE

Mikrośrodowisko stanowiąc niszę do rozwoju komórek i komunikacji po-
między nimi jest obiektem zainteresowań wielu zespołów badawczych. Zain-
teresowanie to dodatkowo wzrosło wraz z poznaniem szeregu aspektów po-
wstawania, uwalniania i znaczenia egzosomów  mających wpływ na komórki, 
zarówno prawidłowe, jak i te powiązane ze stanami patologicznymi organizmu. 
Biorąc pod uwagę udział egzosomów w dwukierunkowej komunikacji z komór-
kami czy tkankami dystalnymi dalsze poznanie roli egzosomów w funkcjono-
waniu mikrośrodowiska jest nadal wysoce pożądane. 
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