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i śródbłonków ludzkich. Zidentyfikowano 
kilka receptorów współdziałających w wiąza-
niu LPS ze strukturami powierzchniowymi: 
białko CD14, scavenger receptor, integryny, 
receptory Toll like 2 i 4. Związanie LPS bak-
terii z receptorami prowadzi do aktywacji 
kaskady wewnątrzkomórkowych sygnałów. 
Większość patogenów, poprzez silne zwią-
zanie z odpowiednimi receptorami, może 
wykorzystywać działające w komórkach eu-
kariotycznych mechanizmy endocytozy. In-
wazji towarzyszy zwykle reorganizacja cy-
toszkieletu komórki gospodarza, poprzedzo-
na pobudzeniem odpowiednich receptorów. 
Wniknięcie do komórek eukariotycznych 
pozwala bakteriom uniknąć mechanizmów 
obronnych gospodarza. Wnikliwe poznanie 
struktur biorących udział w adhezji i inwa-
zji bakterii, może przyczynić się do odkrycia 
skutecznych inhibitorów tych procesów, co 
pozwoli na zastosowanie skutecznego lecze-
nia już na początku choroby.

W adhezji bakterii do komórek eukario-
tycznych uczestniczą struktury znajdujące się 
na powierzchni komórek gospodarza i adhe-
zyny bakteryjne, którymi mogą być: fimbrie 
i adhezyny niefimbrialne. Do adhezyn nie-
fimbrialnych należy lipopolisacharyd i białka 
błony zewnętrznej. Białka błony zewnętrznej 
ułatwiają bakteriom adhezję i inwazję do ko-
mórek gospodarza. Jedną z ról LPS jest uła-
twienie bakteriom zasiedlenia komórek euka-
riotycznych. W proces ten zaangażowany jest 
region O-swoisty i rdzeń zewnętrzny. Dane 
w literaturze wskazują na największy udział 
łańcuchów O-swoistych w adhezji. Mutanty 
pozbawione łańcuchów O-swoistych odzna-
czały się niższym powinowactwem wiązania 
się z komórkami eukariotycznymi. Obecność 
kwasów sjalowych może zmieniać adhezję 
bakterii do tkanek gospodarza. Lipopolisacha-
ryd jest strukturą, która może uczestniczyć w 
rozpoznawaniu i wiązaniu bakterii z recepto-
rami obecnymi na powierzchni nabłonków 
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Summary

Specific adhesion to host tissue cells is an essen-
tial virulence factor of most bacterial pathogens. Ad-
herence is often an essential step in bacterial patho-
genesis or infection, required for colonizing a new 
host. To effectively adhere to host surfaces, many 
bacteria produce multiple adherence factors called 
adhesins. 

There are two types of adhesins: fimbrial and 
nonfimbrial adhesins. Lipopolysacharide and outer 
membrane proteins belong to non fimbrial adhesins.

The role of LPS in adherence of Gram-negative 
organisms to host cells has been evaluated for sev-
eral bacterial species. The O-specific chain of bac-
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teria can lead mostly to an increased tendency for 
this organism to bind to mammalian cells. The at-
tachment of bacteria could be inhibited by purified 
LPS. A few receptors responsible for recognizing 
LPS have been identified: CD 14, scavenger receptor, 
Toll-like receptors, integrins, selectins. LPS receptors 
transduce signals from the membrane to the cytosol. 
Interaction between adhesins and their receptor can 
lead to invasion to host cells. Adhesins are attractive 
vaccine candidates because they are often essential 
to infection and are surface-located, making them 
readily accessible to antibodies. 
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