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POLISACHARYDOWA OTOCZKA K1
PA£ECZEK ESCHERICHIA COLI

 I JEJ ZNACZENIE
W CHOROBOTWÓRCZO�CI
TYCH DROBNOUSTROJÓW

Agnieszka Cisowska

1. Klasyfikacja otoczek pa³eczek Escherichia coli. 2. Polisacharyd otoczkowy K1 E. coli. 3. Biolo-
giczna rola otoczki. 4. Patogenno�æ szczepów E. coli K1. 4.1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i bakteriemia. 4.2. Zaka¿enie uk³adu moczowego. 5. Podsumowanie

The polysaccharide capsule of Escherichia coli K1 rods and its importance for pathogenicity
of these microorganisms

Abstract: Many Escherichia coli strains are covered in a layer of surface-associated polysaccharide
called the capsule. Capsular polysaccharides represent a major surface antigen, the K antigen, and
more than 80 distinct K serotypes results from structural diversity in these polymers. One of the most
extensively studied bacterial capsules is the K1 serotype of E. coli. The K1 capsular polysaccharide
of E. coli is an " 2,8-linked homopolymer of sialic acid (NeuNAc). Biosynthesis of the K1 capsule
involves synthesis, activation, and polymerization of sialic acid subunits into a large polymer that
must be transported across the inner and outer membranes and anchored to the cell surface. The genes
encoding proteins necessary for these events have been isolated and characterized (kps gene cluster).
In this review, the current understanding of the functions of the kps gene products is summarized. The
K1 capsule is an important virulence determinant of pathogenic E. coli and has been shown to be
associated with more than 80% of isolates from E. coli neonatal meningitis as well as the majority
of isolates from neonatal septicaemia and childhood pyelonephritis. Recent studies with E. coli K1
have indicated that several microbial determinants such as the S fimbriae, OmpA, Ibe proteins, AslA,
TraJ, and CNF1 contribute to invasion of brain microvascular endothelial cells, which is required for
successful penetration into the central nervous system.

1. Capsule classification of Escherichia coli rods. 2. K1 capsular polysaccharide of E. coli. 3. Biological
role of capsule. 4. Pathogenicity of E. coli K1 strains. 4.1. Meningitis and bacteremia. 4.2. Urinary
tract infection. 5. Summary

1. Klasyfikacja otoczek pa³eczek Escherichia coli

Wiele bakterii wytwarza substancje o charakterze polimerów, które przylegaj¹
do zewnêtrznej powierzchni �ciany komórkowej [42]. Budowa chemiczna otoczek
bakteryjnych, nazywanych równie¿ bakteryjnymi egzopolimerami, jest bardzo
zró¿nicowana i czêsto w obrêbie jednego gatunku mo¿na wyró¿niæ wiele ich
typów. Odmienno�ci te maj¹ du¿e znaczenie w identyfikacji i klasyfikacji drobno
ustrojów, poniewa¿ wykorzystuj¹c w³a�ciwo�ci antygenowe otoczek mo¿na doko-
naæ klasyfikacji serologicznej.

Gatunek Escherichia coli jest zdolny do wytwarzania ponad 80 odmiennych
polisacharydowych antygenów otoczkowych (antygen K � od niemieckiego s³owa
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Tabela I
Klasyfikacja otoczek pa³eczek Escherichia coli [71]

Wcze�niej zaliczane do grupy wg [32] IA II I/II lub III IB

Wspó³wystêpowanie z antygenem O Z ograniczon¹ ilo�ci¹ Z wieloma Z wieloma Czêsto z O8 i O9,
 (O8, O9, O20, O101) ale czasami z ¿adnym

Termostabilno�æ Tak Nie Nie Tak

Koñcowa cz¹steczka lipidowa Struktura rdzeñ-lipid A LPS; "-glicerofosforan "-glicerofosforan? Struktura rdzeñ-lipid A LPS;
nieznana dla antygenu K nieznana dla antygenu K

Kierunek powstawania ³añcucha Koniec redukuj¹cy Koniec nieredukuj¹cy Koniec nieredukuj¹cy? Koniec redukuj¹cy

System polimeryzacji Wzy-zale¿ny Procesywny Procesywny? Wzy-zale¿ny

Eksport poprzez b³onê komórkow¹ Wzx (PST) ABC-2 exporter ABC-2 exporter? Wzx (PST)

Bia³ka transportuj¹ce Wza, Wzc KpsD, KpsE (KpsF?) KpsD, KpsE? Nieznane

Zwiêkszony poziom CMP-K Nie Tak Nie Nie
do syntetazy

Operon i jego lokalizacja cps blisko his i rfb kps blisko serA kps blisko serA rfb blisko his

Termoregulacja (np. brak Nie Tak Nie Nie
wytwarzania otoczki poni¿ej 200C

Pozytywna regulacja przez system Rcs Tak Nie Nie Nie

Modelowy przyk³ad Serotyp K30 Serotyp K1, K5 Serotyp K10, K54 Serotyp K40, O111

Podobieñstwo do otoczek Klebsiella, Erwinia Neisseria, Haemophilus Neisseria, Haemophilus Wiele rodzajów

Cecha
Grupa

1 2 3 4
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�Kapsel� � otoczka) [9, 71]. Pocz¹tkowo antygeny K pa³eczek E. coli dzielono
na 2�3 grupy [31, 71]. W 1997 roku J a n n  i  J a n n  [32] zmodyfikowali ten
system klasyfikacji otoczek, opieraj¹c siê na charakterystyce serologicznej oraz
bior¹c pod uwagê ró¿ne ich cechy biochemiczne i genetyczne. Schemat podzia³u
zaproponowany przez tych autorów obejmowa³ grupê I (z podgrupami IA oraz IB),
grupê II i III. Ostatnio W h i t f i e l d  i  R o b e r t s  [71] unowocze�nili ten system
podzia³u opieraj¹c siê wy³¹cznie na kryteriach genetycznych i sposobie biosyntezy,
a nie oznaczeniach serologicznych. System ten, ró¿nicuj¹cy otoczki pa³eczek E. coli
na cztery grupy, przedstawia tabeli I.

2. Polisacharyd otoczkowy K1 E. coli

Bardzo wa¿nym czynnikiem wirulencji pa³eczek okrê¿nicy jest otoczka serotypu
K1, zaliczana do grupy 2 (tab. I). Polisacharyd K1 jest linearnym homopolimerem
kwasu " 2,8 N-acetyloneuraminowego (NeuNAc) [9, 56, 61]:

Jest on strukturalnie i antygenowo identyczny z polisacharydem otoczkowym
Neisseria meningitidis grupy B, Pasteurella haemolytica A2 i Moraxella nonli-
quefaciens [9, 56, 69].

Powstanie otoczki K1 determinowane jest przez chromosomalnie zlokalizowan¹
grupê 14 genów (operon kps) [9, 61, 71]. Obejmuj¹ one odcinek DNA d³ugo�ci
17 kb zlokalizowany blisko miejsca serA na mapie genowej E. coli. Organizacjê
operonu kps u szczepów E. coli K1 przedstawia rys. 2.

Operon kps dzieli siê na trzy funkcjonalne regiony [9, 12, 17]. Sze�æ genów
(neuD, neuB, neuA, neuC, neuE, neuS) regionu 2 (odcinek neu � neuraminic acid)
koduje bia³ka potrzebne do syntezy, aktywacji i polimeryzacji NeuNAc. Geny te s¹
specyficzne dla ka¿dego otoczkowego serotypu E. coli. G a n g u l i  i wsp. [23]
oraz A n n u n z i a t o  i wsp. [2] stwierdzili, ¿e produkty genów neuA, neuB i neuC
E. coli K1 wykazuj¹ homologiê w sekwencji aminokwasów z bia³kami uczestnicz¹-
cymi w biosyntezie polisacharydu w komórkach N. meningitidis grupy B. H a f t
i wsp. tak¿e [24] wykazali znacz¹ce podobieñstwo sekwencji nukleotydów genów
neuA E. coli K1 oraz cpsF paciorkowców grupy B, których produkty spe³niaj¹ tê
sam¹ funkcjê w tworzeniu otoczek u tych drobnoustrojów. Sze�æ genów regionu 1
(kpsS, kpsC, kpsU, kpsD, kpsE, kpsF) i dwa geny regionu 3 (kpsM i kpsT) warunkuj¹
powstanie bia³ek niezbêdnych dla translokacji polimeru z miejsca jego syntezy na
powierzchniê komórki. Regiony 1 i 3 operonu s¹ silnie konserwatywne w�ród pa³e-
czek E. coli syntetyzuj¹cych serologicznie ró¿ne otoczki, co sugeruje powszechny
mechanizm transportu tych polimerów. Znaleziono tak¿e, u innych bakterii wytwa-
rzaj¹cych otoczki, bia³ka, które s¹ homologami produktów genów kps [9]. Tak¹ ho-
mologiê wykazano np. miêdzy:

� KpsM E. coli K1 oraz BexB Haemophilus influenzae typu b, CtrC N. menin-
gitidis grupy B czy VexB Salmonella typhi;

®®® 2()82()8 aa NeuNAcNeuNAc [39]
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Rys. 1. Klasyfikacja otoczek pa³eczek Escherichia coli

Otoczki

Grupa 1

� Wcze�niej zaliczane do grupy IA
� Wspó³wystêpuj¹ z ograniczon¹ ilo�ci¹

antygenów O (O8, O9, O20, O101)
� Termostabilne
� Koñcowa cz¹steczka lipidowa to: struktura

rdzeñ-lipid A LPS; nieznana dla antygenu K
� £añcuch powstaje w kierunku koñca

redukuj¹cego
� System polimeryzacji � Wzy-zale¿ny
� Eksport poprzez b³onê komórkow¹

� Wzx (PST)
� Bia³ka transportujace � Wza, Wzc
� Brak zwiêkszonego poziomu

CMP-K do syntetazy
� Operon cps blisko his i rfb
� Termoregulacja (np. brak wytwarzania

otoczki poni¿ej 20°C) � nie
� Pozytywna regulacja przez system Rcs
� Modelowy przyk³ad � serotyp K30
� Podobieñstwo do otoczek Klebsiella, Erwinia

Grupa 2

� Wcze�niej zaliczane do grupy II
� Synteza równoczesna z wieloma

antygenami O
� Nietermostabilne
� Koñcowa cz¹steczka lipidowa to:

"-glicerofosforan
� £añcuch powstaje w kierunku koñca

nieredukuj¹cego
� System polimeryzacji � procesywny
� Eksport poprzez b³onê komórkow¹

� ABC-2 exporter
� Bia³ka transportujace � KpsD, KpsE (KpsF?)
� Zwiêkszony poziom CMP-Kdo syntetazy
� Operon kps blisko serA
� Termoregulacja (np. brak wytwarzania

otoczki poni¿ej 20°C)
� Brak pozytywnej regulacji przez system Rcs
� Modelowy przyk³ad � serotyp K1, K5
� Podobieñstwo do otoczek Neisseria,

Haemophilus

Grupa 3

� Wcze�niej zaliczane do grupy I/II lub III
� Synteza równoczesna z wieloma

antygenami O
� Nietermostabilne
� Koñcowa cz¹steczka lipidowa

to "-glicerofosforan?
� £añcuch powstaje w kierunku koñca

nieredukuj¹cego?
� System polimeryzacji � procesywny?
� Eksport poprzez b³onê komórkow¹

� ABC-2 exporter?
� Bia³ka transportujace � KpsD, KpsE?
� Brak zwiêkszonego poziomu

CMP-K do syntetazy
� Operon kps blisko serA
� Termoregulacja (np. brak wytwarzania

otoczki poni¿ej 20°C) � nie
� Brak pozytywnej regulacji przez system Rcs
� Modelowy przyk³ad � serotyp K10, K54
� Podobieñstwo do otoczek Neisseria,

Haemophilus

Grupa 4

� Wcze�niej zaliczane do grupy IB
� Czêsto wspó³wystêpuj¹ z antygenem O8

i O9, ale czasami z ¿adnym antygenem O
� Termostabilne
� Koñcowa cz¹steczka lipidowa to: struktura

rdzeñ-lipid A LPS; nieznana dla antygenu K
� £añcuch powstaje w kierunku koñca

redukuj¹cego
� System polimeryzacji � Wzy-zale¿ny
� Eksport poprzez b³onê komórkow¹

� Wzx (PST)
� Bia³ka transportujace � nieznane
� Brak zwiêkszonego poziomu

CMP-K do syntetazy
� Operon rfb blisko his
� Termoregulacja (np. brak wytwarzania

otoczki poni¿ej 20°C) � nie
� Brak pozytywnej regulacji przez system Rcs
� Modelowy przyk³ad � serotyp K40, O111
� Podobieñstwo do otoczek wielu rodzajów

bakterii
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� KpsT E. coli K1 oraz BexA H. influenzae typu b, CtrD N. meningitidis grupy B
i VexC S. typhi;

� KpsE E. coli K1 oraz BexC H. influenzae typu b, CtrB N. meningitidis grupy B
i VexD S. typhi.

£añcuchy kwasu polisjalowego, tworz¹ce otoczkê na powierzchni komórek
E. coli K1 zawieraj¹ od 50 [12] do 200 cz¹steczek NeuNac [2, 9, 12, 68]. Synteza
NeuNac odbywa siê w cytopla�mie komórki w reakcji kondensacji N-acetylomanno-
zoaminy (ManNAc) i fosfoenolopirogronianu (PEP) [17]. Monosacharyd jest na-
stêpnie aktywowany do nukleotydowej pochodnej (CMP-NeuNAc). W syntezie tej
zaanga¿owane s¹ nastêpuj¹ce bia³ka [17]:

� NeuC (UDP-GlcNAc 2-epimeraza), które przekszta³ca urydynodifosforan
N-acetyloglukozoaminy (UDP-GlcNAc) do ManNAc:

UDP-GlcNAc → ManNAc + UDP

M T D B A C E S S C U D E F

kps kpsneu

region 3 region 1region 2

Kb 1 175 10

Rys. 2. Organizacja genów kps E. coli K1 i funkcja produktów tych genów. Kierunek transkrypcji
dla ka¿dego regionu zaznaczono strza³k¹ [9, 47, 61]

Produkty genów regionu 2

KpsM
transport polimeru poprzez b³onê wewnêtrzn¹KpsT

Produkty genów regionu 3

NeuD � acylotransferaza (funkcja nie do koñca okre�lona, nie jest wymagana w syntezie, aktywacji
i polimeryzacji kw. sjalowego, byæ mo¿e pe³ni funkcjê w regulacji syntezy polimeru [2])

NeuB � syntetaza NeuNAc
NeuA � syntetaza CMP-NeuNAc (aktywacja monosacharydów)
NeuC � syntetaza N-acetylomannozoaminy (wraz z NeuB wymagana do syntezy kwasu sjalowego)
NeuE � sprzê¿enie polimeryzacji i transportu (mutacja w genie neuE nie przerywa syntezy polimeru,

ale jest on gromadzony w cytopla�mie)
NeuS � polisjalotransferaza (reakcja polimeryzacji)

Produkty genów regionu 1

KpsS
³¹czenie syntezy i transportuKpsC

KpsU � syntetaza CMP-KDO (donor kwasu 2-keto-3-deoksyoktonowego /KDO/ ³¹cz¹cego lipid A
z czê�ci¹ polisacharydow¹ lipopolisacharydu

KpsD
bia³ka zlokalizowane w obrêbie peryplazmy, bior¹ce udzia³ w transporcie polimeruKpsE

Kps F � regulacja
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� NeuB (syntaza kwasu sjalowego) ³¹cz¹ce ManNAc i PEP w cz¹steczkê NeuNAc:

ManNAc + PEP → NeuNAc + Pi

� NeuA (CMP-NeuNAc syntetaza), które aktywuje monosacharyd, tak, ¿e po-
wstaje cz¹steczka cytozynomonofosforanu N-acetyloneuraminowego kwasu:

NeuNAc + CTP → CMP-NeuNAc + PPi

Nastêpnie polisjalotransferaza (NeuS), enzym zwi¹zany z b³on¹ cytoplazmatyczn¹,
katalizuje reakcjê przy³¹czania aktywowanych cz¹steczek NeuNAc do nieredukuj¹ce-
go koñca rosn¹cego ³añcucha polisacharydu. Mechanizm odpowiedzialny za rozpo-
czêcie powstania ³añcucha nie jest w pe³ni poznany, ale stwierdzono, ¿e bia³ko NeuS
nie mo¿e inicjowaæ syntezy polimeru [63]. Polimeryzacja kwasu polisjalowego wy-
maga obecno�ci zwi¹zku po�rednicz¹cego � lipidu polyizoprenoidowego (NeuNAc-
-P-undecaprenol) [68]. Czas, kiedy nastêpuje przy³¹czenie tego lipidu do powstaj¹ce-
go ³añcucha, nie jest znany [9]. Najprawdopodobniej jest on potrzebny do zakotwicze-
nia polimeru w b³onie cytoplazmatycznej. Przy³¹czenie tego lipidu do ³añcucha warun-
kuje tak¿e jego rozpoznanie przez kompleks bia³kowy uczestnicz¹cy w przenoszeniu
polisacharydu poprzez b³onê cytoplazmatyczn¹. Kompleks ten tworz¹ produkty
genów regionu 3 operonu kps � bia³ka KpsM i KpsT (rys. 2) [10, 48]. Nale¿¹ one do
du¿ej rodziny bia³ek transportuj¹cych okre�lanych jako transportery ABC (ATP-bin-
ding cassette transporters) [9]. Transportery te s¹ wszechobecne w komórkach i s¹
zaanga¿owane w przenoszeniu poprzez b³ony komórkowe szerokiego zakresu sub-
stratów, w obu kierunkach. Ich funkcjonowanie jest zale¿ne od cz¹steczek ATP.

Transporter KpsMT (rys. 3) jest zbudowany z hydrofobowego bia³ka KpsM, któ-
re zlokalizowane jest w b³onie cytoplazmatycznej oraz hydrofilowego bia³ka KpsT,
zwi¹zanego z powierzchni¹ tej b³ony od strony cytoplazmy [9]. Dzia³anie transpor-
tera KpsMT jest uzale¿nione od hydrolizy cz¹steczek ATP, a domenê wi¹¿¹c¹ ATP
zawiera bia³ko KpsT. Podczas transportu dochodzi do interakcji KpsT, z co najmniej
trzema komponentami: polimerem, ATP i KpsM. Byæ mo¿e bia³ko KpsT ³¹czy siê
z polimerem zarówno bezpo�rednio (po rozpoznaniu reszty fosfolipidowej na koñcu
redukuj¹cym rosn¹cego polimeru) lub po�rednio poprzez inne bia³ko operonu kps,
takie jak KpsC lub KpsS, które jest odpowiedzialne za rozpoznanie polimeru [9].
Bia³ko KpsT po³¹czone z polimerem, wi¹¿¹c ATP, zmienia swoj¹ konformacjê
i przesuwa siê w b³onie, w kanale tworzonym przez KpsM. Nastêpnie cz¹steczka
ATP jest hydrolizowana, co przywraca wyj�ciow¹ konformacjê bia³ku KpsT.
Dochodzi wtedy do jego cofniêcia na powierzchniê b³ony od strony cytoplazmy,
a polimer znajduje siê teraz w rejonie peryplazmy.

W dalszej fazie transportu polimeru zaanga¿owane s¹, co najmniej dwa produkty
genów operonu kps (rys. 3) [9]. Jest to bia³ko KpsD oraz bia³ko KpsE. Natomiast
za kontrolê monta¿u i dzia³ania kompleksu tworzonego przez bia³ka regionu 1 od-
powiedzialne jest bia³ko KpsF [13]. C i e s l e w i c z  i  V i m r  stwierdzili, ¿e
w komórkach mutantów z insercj¹ w genie kpsF nastêpuje blokada lub, co najmniej
redukcja transportu kwasu polisjalowego, co skutkuje akumulacj¹ polisacharydu
wewn¹trz komórki [12].
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Rys. 3. Transport ³añcuchów kwasu polisjalowego na powierzchniê komórki E. coli K1 (obja�nienia w tek�cie) [9]

1 � b³ona zewnêtrzna 4 � ³añcuch kwasu polisjalowego 7 � bia³ko KpsE
2 � peryplazma 5 � bia³ko KpsM 8 � bia³ko KpsD
3 � b³ona cytoplazmatyczna 6 � bia³ko KpsT 9 � bia³ko porynowe Omp
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Cz¹steczki bia³ka KpsE znajduj¹ siê g³ównie w przestrzeni peryplazmatycznej,
a ich N-koniec zakotwiczony jest w b³onie cytoplazmatycznej [9, 57]. Struktur¹
i lokalizacj¹ bia³ko KpsE przypomina rodzinê bia³ek nazwanych MFP (membrane
fusion protein) [19]. Bia³ka te wytwarzaj¹c po³¹czenie pomiêdzy b³onami cytoplaz-
matyczn¹ i zewnêtrzn¹, wspó³dzia³aj¹ z bia³kowymi systemami transportu w obu
b³onach, u³atwiaj¹c przenoszenie substratów. B l i s s  i  S i l v e r  [9] sugeruj¹, ¿e
bia³ko KpsE funkcjonuje w analogiczny sposób. Zaobserwowali oni, ¿e w komór-
kach mutantów z chromosomow¹ delecj¹ w kpsE polimer nie jest zdolny do przej�-
cia przez b³onê cytoplazmatyczn¹ i nastêpuje jego kumulacja w cytopla�mie.
Funkcja bia³ka KpsD natomiast nie jest w pe³ni okre�lona. Nie poznano homolo-
gów tego bia³ka, które wystêpowa³yby nawet w bardzo podobnych systemach
transportu polisacharydów takich, jak bex H. influenzae typu b, ctr N. meningitidis
grupy B czy vex S. typhi [9]. W u n d e r  i wsp. [74] obserwowali akumulacjê
polimeru w przestrzeni peryplazmatycznej w komórkach szczepu z delecj¹ w ge-
nie kpsD. Uwa¿a siê, ¿e bia³ko KpsD mo¿e byæ odpowiedzialne za anga¿owanie
w ten wielokomponentowy aparat syntetyzuj¹co-transportuj¹cy bia³ek poryno-
wych, które s¹ niezbêdne dla translokacji polisacharydu na powierzchniê komórki
[9, 71]. Mimo, ¿e istniej¹ genetyczne dane potwierdzaj¹ce rolê poryn w tworze-
niu otoczki [9, 72] jednak nie jest to do koñca jasne jak wzglêdnie ma³e kana³y
tworzone przez poryny (1�2 nm) mog¹ u³atwiaæ wydostanie siê polisacharydu
poza b³onê zewnêtrzn¹ [71].

Wytwarzanie otoczki K1 na powierzchni komórek E. coli jest zale¿ne od tempe-
ratury [11, 71]. Promotory regionu 1 i 3 operonu kps podlegaj¹ termoregulacji
i w temperaturze poni¿ej 20�25°C nie obserwuje siê transkrypcji [12, 71]. Bia³ko
IHF wi¹¿¹c siê blisko promotora regionu 1 i u³atwiaj¹c oddzia³ywanie z tym promo-
torem innych bia³ek regulatorowych ma wp³yw na optymaln¹ ekspresjê genów,
któr¹ obserwuje siê w temperaturze 37°C [62, 64, 71]. C i e s l e w i c z  i  V i m r
stwierdzili, ¿e tak¿e inny aktywator uczestniczy w transkrypcji z promotora regio-
nu 1, w temperaturze 37°C [13]. Jego identyfikacja zwiêkszy nasze zrozumienie
termoregulacji ekspresji otoczki K1.

3. Biologiczna rola otoczki

U bakterii wywo³uj¹cych procesy chorobowe otoczki pe³ni¹ bardzo wa¿ne funk-
cje. Mutanty trac¹ce zdolno�æ wytwarzania otoczki zazwyczaj wykazuj¹ znacznie
s³absze w³a�ciwo�ci chorobotwórcze w porównaniu ze szczepem wyj�ciowym [34,
38, 42]. Rola otoczek jako czynnika zjadliwo�ci patogennych bakterii polega g³ów-
nie na ich ochronie przed mechanizmami obronnymi zaka¿onego organizmu. Szcze-
py otoczkowe, w porównaniu z ich bezotoczkowymi mutantami, s¹ w znacznym
stopniu oporne na fagocytozê przez makrofagi i inne komórki fagocytarne uk³adu
odporno�ciowego. Hydrofilowy charakter otoczek chroni bakterie przed tzw. �po-
wierzchniow¹ fagocytoz¹� przez granulocyty obojêtnoch³onne, gdy komórki nie
s¹ pokryte opsoninami (np. przeciwcia³a IgG lub bia³ko C3b dope³niacza). W przy-



11

padku, gdy zaka�nym czynnikiem jest bakteria bezotoczkowa, wystêpuj¹ce w suro-
wicy przeciwcia³a IgG, skierowane przeciw sk³adnikom �ciany komórkowej, wi¹¿¹
siê z nimi i s¹ rozpoznawane przez receptory fagocytów. Tak¿e przeciwcia³a IgM
przyczyniaj¹ siê do fagocytozy poprzez aktywacjê dope³niacza na drodze klasycz-
nej. Dope³niacz mo¿e byæ tak¿e aktywowany bez udzia³u przeciwcia³ na drodze
alternatywnej lub lektynowej poprzez sk³adniki powierzchniowe bakterii Gram-
-ujemnych (lipopolisacharydy lub wêglowodany) [73]. Bia³ko C3b systemu dope³-
niacza jest równie¿ rozpoznawane przez receptory fagocytów. Obecno�æ otoczki
zak³óca przebieg powy¿szych procesów. Jej najwa¿niejsz¹ rol¹ u bakterii Gram-
-ujemnych jest blokowanie dostêpu przeciwcia³ i bia³ek uk³adu dope³niacza do
miejsc docelowych zlokalizowanych w b³onie zewnêtrznej.

Wielu autorów uwa¿a, ¿e w przypadku pa³eczek E. coli K1 droga alternatywna
ma mniejsze znaczenie w bakteriobójczej aktywno�ci dope³niacza, co byæ mo¿e
wynika z mo¿liwo�ci blokowania jego aktywacji na tej drodze poprzez kwas sja-
lowy [22, 35, 44, 56]. Wykazano, ¿e kwas sjalowy, obecny na powierzchni ko-
mórki, oddzia³ywuje bezpo�rednio z czynnikiem H, co wzmaga wi¹zanie siê tego
czynnika do cz¹steczek C3b. Zapobiega to po³¹czeniu siê tej sk³adowej dope³nia-
cza z czynnikiem B. Czynnik H dzia³a jako kofaktor dla czynnika I w rozbijaniu
cz¹steczki C3b do nieaktywnej postaci C3bi. Konsekwencj¹ jest zablokowanie
amplifikacji drogi alternatywnej i oporno�æ szczepu na atak dope³niacza. Takie
dzia³anie kwasu sjalowego wykazano u N. meningitidis i N. gonorrhoeae, u których
wystêpuje on jako sk³adowa lipooligosacharydu (LOS) [33, 54]. Bogata w kwas
sjalowy jest równie¿ otoczka typu III paciorkowców grupy B. Kwas sjalowy
w niej zawarty, oddzia³ywuj¹c z czynnikiem H, hamuje aktywacjê drogi alterna-
tywnej, przez co zapobiega atakowi dope³niacza [43]. Inny jest natomiast mecha-
nizm oporno�ci na surowice szczepów otoczkowych N. meningitidis grupy B [54].
Polisacharydowa otoczka prawdopodobnie uniemo¿liwia wbudowywanie do b³ony
docelowej kompleksu atakuj¹cego b³onê (MAC). Niektórzy autorzy uwa¿aj¹ tak¿e,
¿e kwas sjalowy buduj¹cy otoczkê K1 pa³eczek E. coli nie oddzia³ywuje bezpo-
�rednio z czynnikiem H [45], a mechanizm oporno�ci na surowice jest taki sam,
jak w przypadku szczepów otoczkowych N. meningitidis grupy B. Sprzeczne
wyniki o zdolno�ci kwasu sjalowego, zawartego w otoczkach i LOS, do wi¹zania
czynnika H byæ mo¿e wynikaj¹ z odmiennych po³¹czeñ reszt kwasu sjalowego
w tych strukturach [55]. Tak¿e na podstawie obserwacji w³asnych zauwa¿ono,
¿e w zabiciu szczepów E. coli K1 przez surowicê pêpowinow¹, decyduj¹c¹ rolê
odgrywa aktywacja dope³niacza na drodze klasycznej b¹d� jednoczesna aktywa-
cja drogi klasycznej i alternatywnej [15].

Wielocukry otoczkowe zazwyczaj s¹ s³abymi immunogenami [38, 42]. Szcze-
gólny przypadek zupe³nego braku indukcji odpowiedzi immunologicznej wystêpuje
przy infekcji, której przyczyn¹ s¹ otoczkowe szczepy E. coli K1. Zwi¹zane jest
to ze zjawiskiem okre�lanym jako mimikra cz¹steczkowa drobnoustrojów [39]. Na
skutek wystêpowania podobieñstwa strukturalnego cz¹steczek obecnych na po-
wierzchni komórki mikroorganizmu do antygenów gospodarza mo¿e doj�æ do obni-
¿enia skuteczno�ci dzia³ania uk³adu odporno�ciowego, co wi¹¿e siê ze zwiêkszon¹
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prze¿ywalno�ci¹ i chorobotwórczo�ci¹ drobnoustroju. Pojawienie siê tolerancji im-
munologicznej na obecno�æ antygenu bakteryjnego, który jest jednak to¿samy ze
strukturami w³asnymi makroorganizmu, powoduje, ¿e drobnoustrój nierozpoznany
jako obcy czynnik mo¿e, namna¿aj¹c siê, wywo³aæ zaka¿enie. Takie zjawisko ob-
serwuje siê w przypadku cz¹steczki NeuNAc, powtarzaj¹cej siê jednostki podsta-
wowej polisacharydu otoczkowego K1 pa³eczek okrê¿nicy, czy N. meningitidis gru-
py B [39]. Homopolimer kwasu sjalowego, po³¹czony wi¹zaniem " (2→8), jest
cz¹steczk¹ spotykan¹ nie tylko na powierzchni bakterii wykazuj¹cych powino-
wactwo do uk³adu nerwowego. Wystêpuje ona równie¿ w zarodkach je¿owców
(Echinoidea), w b³onach ¿ó³tkowych jaj ryb, w podjednostce " kana³u sodowego
w mózgach doros³ych szczurów, na powierzchni neuronów krêgowców, w cz¹steczce
N-CAM (neural cell adhesion molecule), która wystêpuje w tkance neonatalnej
i odgrywa istotn¹ rolê w organizacji powstaj¹cej tkanki nerwowej (cz¹steczka ta jest
tak¿e wytwarzana w przypadku ludzkich nerwiaków niedojrza³ych i guzie Wilmsa
� nerczak niedojrza³y) [8, 39, 58, 61]. W zwi¹zku z tym polimer K1 rozpoznawany
jest przez system immunologiczny cz³owieka jako w³asny i nie dochodzi, zw³aszcza
u noworodków i ma³ych dzieci, do indukcji przeciwcia³.

4. Patogenno�æ szczepów E. coli K1

Szczepy E. coli syntetyzuj¹ce otoczkowy antygen K1 mog¹ byæ przyczyn¹ zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków, bakteriemii u noworodków i osób
doros³ych oraz zaka¿eñ dróg moczowych [1, 7, 34, 40].

4.1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i bakteriemia

Zachorowalno�æ i �miertelno�æ zwi¹zana z bakteryjnym zapaleniem opon móz-
gowo-rdzeniowych (ZOM-R) pozostaje znacz¹ca pomimo postêpów w chemiote-
rapii. U noworodków posocznica i ZOM-R s¹ spowodowane najczê�ciej zaka¿e-
niem w czasie porodu, rzadziej na oddziale noworodkowym czy te¿ ju¿ w domu.
Szacuje siê, ¿e u noworodków infekcje te zdarzaj¹ siê u oko³o 1�5 przypadków
na 1000 ¿ywo urodzonych dzieci [7]. Najczêstszymi patogenami w tym okresie s¹
paciorkowce grupy B i pa³eczki E. coli [21, 41]. Innymi wa¿nymi czynnikami etio-
logicznymi s¹ enterokoki, pa³eczki Gram-ujemne (Klebsiella sp., Enterobacter sp.,
Serratia sp.) oraz Listeria monocytogenes, H. influenzae typu b, N. meningitidis
i Streptococcus pneumoniae.

Szczepy E. coli z antygenem K1 s¹ odpowiedzialne za oko³o 75�80% wszyst-
kich ZOM-R u noworodków, wywo³anych przez pa³eczki okrê¿nicy [1, 7, 21, 40].
W�ród kobiet w wieku 16�31 lat czêsto (45�50%) stwierdza siê kolonizacjê odbytu
przez szczepy K1 [21]. U blisko 70% noworodków urodzonych przez te kobiety
mo¿na stwierdziæ obecno�æ E. coli K1 ju¿ w ci¹gu pierwszych 48 godz. ¿ycia. Tylko
10�15% dzieci skolonizowanych przez bakterie z otoczk¹ K1 to potomstwo kobiet
nie bêd¹cych nosicielkami tych szczepów. Dzieci te zara¿aj¹ siê pa³eczkami E. coli
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K1 w 3 lub 4 dniu ¿ycia, najczê�ciej od personelu szpitalnego lub  od innych nowo-
rodków. �ród³em bakterii wywo³uj¹cych ZOM-R u noworodków i   niemowl¹t s¹
tak¿e zaka¿enia uk³adu moczowego. W 76% przypadków ZOM-R wywo³ane przez
E. coli K1 jest wynikiem zaka¿enia nabytego od matki w trakcie porodu. ZOM-R
jest prawie zawsze nastêpstwem krwiopochodnego rozsiewu drobnoustrojów do
o�rodkowego uk³adu nerwowego. W warunkach normalnych �rodowisko wewn¹trz-
maciczne jest ja³owe. Kiedy pêkaj¹ b³ony p³odowe, dziecko jest nara¿one na kon-
takt z potencjalnie chorobotwórczymi drobnoustrojami dróg rodnych matki. Mimo,
¿e u wszystkich noworodków dochodzi do kolonizacji, rzadko rozwija siê posoczni-
ca czy ZOM-R. Bakterie, najczê�ciej z ogniska w drogach oddechowych lub pêpo-
winie, przedostaj¹ siê do krwi. Nastêpuje rozwiniêcie bakteriemii, przedostanie siê
bakterii drog¹ krwi do p³ynu mózgowo-rdzeniowego, kolonizacja opon i w kon-
sekwencji rozwija siê stan zapalny opon mózgowo-rdzeniowych.

Istotnym ograniczeniem postêpu w zapobieganiu i terapii bakteryjnego ZOM-
R jest nasze niepe³ne rozumienie patogenezy tej choroby. Wci¹¿ nie do koñca
jasne jest, jak kr¹¿¹ce we krwi bakterie przekraczaj¹ barierê krew�mózg [36].
Ostatnie badania wykazuj¹, ¿e drobnoustroje przemieszczaj¹ siê z krwi do cen-
tralnego uk³adu nerwowego bez zmiany integralno�ci tej bariery [21, 36]. Ustale-
nie mechanizmu przedostania siê bakterii z krwi do uk³adu nerwowego sta³o siê
mo¿liwe dziêki dostêpno�ci modelu bariery krew�mózg, zarówno in vitro (udana
izolacja i hodowla komórek �ródb³onka naczyñ w³osowatych o�rodkowego uk³adu
nerwowego � BMEC), jak i in vivo (eksperymentalnie wywo³ywane krwiopochodne
ZOM-R u zwierz¹t laboratoryjnych).

Obserwuj¹c przypadki krwiopochodnego ZOM-R u dzieci stwierdzono, ¿e istnieje
pewna zale¿no�æ miêdzy czêsto�ci¹ rozwoju ZOM-R, a poziomem bakteriemii, której
przyczyn¹ s¹ szczepy E. coli [36]. D i e t z m a n  i wsp. [18] zanotowali znacznie
wy¿szy procent przypadków ZOM-R u noworodków, wywo³anego przez pa³eczki
okrê¿nicy, je�li liczba bakterii we krwi pacjenta by³a wy¿sza ni¿ 103 komórek/ml
(ZOM-R u 6 z 11 dzieci, co stanowi 54,5%). Je�li liczba ta by³a ni¿sza ni¿ 103 ko-
mórek/ml, wtedy ZOM-R rozwija³o siê rzadziej (u 1 z 19 dzieci, co stanowi 5,3%).
Podobn¹ zale¿no�æ zaobserwowano dla szczepów S. pneumoniae czy H. influenzae
typu b, lecz liczba bakterii we krwi by³a ni¿sza (1�5×102 komórek/ml) [6, 67]. Zgod-
nie z tymi danymi klinicznymi wydaje siê, ¿e zdolno�æ osi¹gniêcia wysokiego po-
ziomu bakterii we krwi jest istotnym czynnikiem warunkuj¹cym rozwój ZOM-R.
Obecno�æ otoczki u szczepów E. coli K1, Streptococcus grupy B, H. influenzae
typu b czy S. pneumoniae pozwala tym drobnoustrojom unikn¹æ si³ obronnych
gospodarza i osi¹gn¹æ progowy poziom bakteriemii, niezbêdny do inwazji opon [36].
Interesuj¹cych danych dostarczy³y tak¿e badania K i m  i wsp. [37]. Autorzy obser-
wowali podobn¹ liczbê przypadków ZOM-R (potwierdzone pozytywn¹ hodowl¹
z p³ynu mózgowo-rdzeniowego) u noworodków i doros³ych szczurów, u których
dosz³o do rozwiniêcia wysokiego poziomu bakteriemii (>105 komórek/ml krwi).
Jednak¿e, aby osi¹gn¹æ taki poziom bakterii we krwi, trzeba by³o zastosowaæ oko³o
106 razy wiêksze stê¿enie hodowli pa³eczek E. coli K1 w przypadku doros³ych
szczurów, w porównaniu do noworodków tych zwierz¹t. Natomiast S t i n s  i wsp.
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[65] badali interakcjê zachodz¹c¹ miêdzy komórkami szczepów E. coli K1, a BMEC,
które wyizolowano od ludzi i szczurów w ró¿nym wieku. Autorzy stwierdzili, ¿e
zdolno�æ pa³eczek okrê¿nicy zarówno do wi¹zania siê, jak i wnikania do komórek
BMEC, pochodz¹cych od ludzi i zwierz¹t w ró¿nym wieku, by³a podobna. Te wyniki
sugeruj¹, ¿e obserwowana zale¿no�æ wiekowa wystêpowania ZOM-R wywo³anego
przez pa³eczki E. coli K1 raczej spowodowana jest wy¿sz¹ oporno�ci¹ doros³ych na
rozwiniêcie siê wysokiego poziomu bakterii we krwi, ni¿ wiêksz¹ zdolno�ci¹ tych
mikroorganizmów do inwazji noworodkowych komórek BMEC [36].

Wysoki poziom bakteriemii jest koniecznym, ale nie wystarczaj¹cym czynni-
kiem, dziêki, któremu pa³eczki E. coli K1 mog¹ wywo³aæ ZOM-R [36]. Aby bakte-
rie przekroczy³y barierê krew�mózg musz¹ byæ zdolne do inwazji komórek BMEC.
Odkryto wiele struktur wystêpuj¹cych na powierzchni tych drobnoustrojów, które
przyczyniaj¹ siê do wnikniêcia bakterii do BMEC. W�ród nich nale¿y wymieniæ
fimbrie S, bia³ka OmpA, IbeA, IbeB, IbeC, AslA, TraJ czy CNF1.

W swoistym przyleganiu chorobotwórczych szczepów pa³eczek okrê¿nicy do
komórek gospodarza maj¹ miejsce oddzia³ywania pomiêdzy bia³kowymi strukturami
(adhezyny) fimbrii bakteryjnych, a cukrowymi receptorami wystêpuj¹cymi na po-
wierzchni komórek eukariotycznych [34, 59]. W�ród pa³eczek E. coli izolowanych
z przypadków ZOM-R i posocznicy czêsto izoluje siê szczepy zdolne do wytwarzania
fimbrii S. Ten rodzaj fimbrii, na podstawie zdolno�ci do aglutynacji erytrocytów,
która nie jest hamowana przez obecno�æ w �rodowisku D-mannozy i jej pochod-
nych, zalicza siê do grupy fimbrii mannozo-opornych. Biosyntezê pili S determi-
nuje chromosomalnie zlokalizowany operon sfa. Na szczycie w³ókna fimbrii, które
buduje bia³ko SfaA, znajduje siê adhezyna SfaS. Stwierdzono, ¿e zdolno�æ wy-
twarzania fimbrii S przez szczepy E. coli K1 umo¿liwia wi¹zanie siê tych pa³e-
czek do BMEC poprzez oddzia³ywanie adhezyny SfaS z epitopami NeuAc",3-Gal
sjaloglikoprotein [51, 66], a tak¿e bia³ka SfaA z glikolipidami [49] obecnymi na
powierzchni BMEC.

Bia³ko OmpA obecne w b³onie zewnêtrznej komórek E. coli K1 tak¿e uwa¿ane
jest za czynnik, który umo¿liwia pa³eczkom okrê¿nicy wnikanie do komórek BMEC
[52]. Prasadarao i wsp. [53] stwierdzili, ¿e szczepy E. coli wytwarzaj¹ce OmpA
wykazuj¹ znacz¹co wiêksz¹ zdolno�æ do inwazji BMEC, w porównaniu ze szczepami
nie syntetyzuj¹cymi tego bia³ka. OmpA wi¹¿e siê do epitopów GlcNAc$1-4GlcNAc
glikoprotein znajduj¹cych siê na powierzchni komórek BMEC. Receptory te s¹ spe-
cyficzne dla BMEC i nie wystêpuj¹ na powierzchni uk³adowych komórek �ródb³on-
kowych [52]. Zastosowanie analogów tych receptorów (GlcNAc1-4GlcNAc oligo-
mery), jak i oczyszczonego OmpA blokuje wnikanie pa³eczek E. coli do BMEC, co
wykazano zarówno in vitro, jak i in vivo (krwiopochodne ZOM-R u szczurzych
noworodków) [52, 53]. Stwierdzono, ¿e domeny odpowiedzialne za wi¹zanie siê
z receptorami BMEC znajduj¹ siê na N-koñcu bia³ka OmpA [53]. Ta czê�æ bia³ka,
przecinaj¹c o�miokrotnie b³onê zewnêtrzn¹, tworzy cztery hydrofilne pêtle, które
znajduj¹ siê na jej powierzchni. P r a s a d a r a o  i wsp. [53] stwierdzili, ¿e synte-
tyczne peptydy, które odpowiada³y fragmentowi pierwszej i wierzcho³kowi drugiej
pêtli N-koñca OmpA hamuj¹ inwazjê pa³eczek E. coli K1 do BMEC. Wyekspono-
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wanie na powierzchni komórek E. coli z otoczk¹ K1 domen odpowiedzialnych za
interakcje z receptorami BMEC potwierdza tak¿e fakt, ¿e równie¿ przeciwcia³a anty-
OmpA hamuj¹ wnikanie tych bakterii do BMEC. P r a s a d a r a o  i wsp. [52] wy-
kazali tak¿e, ¿e bia³ko OmpA nie jest wystarczaj¹cym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym
pa³eczkom E. coli wnikniêcie do BMEC, poniewa¿ szczep E. coli E412, wytwarza-
j¹cy bia³ko OmpA, by³ niezdolny do inwazji komórek BMEC. Autorzy ci uwa¿aj¹,
¿e byæ mo¿e interakcja OmpA z epitopami GlcNAc$1-4GlcNAc glikoprotein BMEC
indukuje ekspresjê innych bakteryjnych czynników albo umo¿liwia ich oddzia³y-
wanie z odpowiednimi receptorami na powierzchni komórki gospodarza. Jest to
konieczne, aby pa³eczki E. coli by³y zdolne wnikn¹æ do BMEC. Sekwencja nukleo-
tydowa genu ompA E. coli K1 wykazuje du¿¹ homologiê (98%) z genem ompA
komórek E. coli K-12 [36]. Funkcja produktów tych genów w procesie wnikania
bakterii do BMEC jest tak¿e podobna (wprowadzenie genu ompA E. coli K-12 do
komórek nieinwazyjnego mutanta E. coli K1 z delecj¹ w genie ompA przywróci³o
zdolno�æ wnikania do BMEC [53]).

W procesie inwazji pa³eczek E. coli K1 do komórek BMEC zaanga¿owane s¹
równie¿ produkty genów ibeA, ibeB i ibeC [28, 29, 70]. Geny te koduj¹ odpo-
wiednio 50-, 50- i 66-kDa b³onowe bia³ka IbeA (nazywane tak¿e Ibe10), IbeB
i IbeC. Geny ibeB i ibeC E. coli K1 wykazuj¹ du¿e podobieñstwo sekwencji
nukleotydów odpowiednio z genami p77211 (97% homologii) i yijP (98%) pa³eczek
E. coli K-12. W przypadku ibeA nie wykryto takiego homologicznego genu. Rola
bia³ek IbeA, IbeB i IbeC w inwazji szczepów E. coli K1 do komórek BMEC zosta³a
potwierdzona poprzez porównanie mutantów z delecj¹ w poszczególnych genach
oraz szczepów wyj�ciowych. Zaobserwowano, ¿e mutanty charakteryzowa³y siê
mniejsz¹ zdolno�ci¹ wnikania do BMEC in vitro, a tak¿e przekraczania bariery
krew�mózg in vivo. H u a n g  i wsp. [29] zanotowali rozwiniêcie siê krwiopochod-
nego ZOM-R (potwierdzone pozytywn¹ hodowl¹ z p³ynu mózgowo-rdzeniowego)
tylko u 4 z 25 szczurzych noworodków (16%), do których wprowadzono hodowlê
szczepu mutanta z delecj¹ w genie ibeA. Kiedy zwierzêta zaka¿ano hodowl¹ szcze-
pu wyj�ciowego liczba szczurów z ZOM-R by³a znacznie wy¿sza (16 z 24, co sta-
nowi 66,7%). Poziom bakteriemii u wszystkich badanych zwierz¹t by³ analogiczny
(105�108 komórek/ml krwi). Podobne wyniki zaobserwowano dla mutanta z delecj¹
w genie ibeB [28] oraz w genie ibeC [70]. Ponadto zdolno�æ inwazji do komórek
BMEC by³a przywracana przez komplementacje trans w poszczególnych genach.
Wydaje siê, ¿e podobnie, jak w przypadku OmpA, bia³ka Ibe umo¿liwiaj¹ pa³eczkom
E. coli wnikniêcie do BMEC poprzez interakcjê ligand-receptor. P r a s a d a r a o
i wsp. [50] stwierdzili, ¿e 45-kDa bia³ko Ibe10R wystêpuj¹ce na powierzchni ludz-
kich BMEC oddzia³ywuje z IbeA, a poliklonalne przeciwcia³a skierowane przeciwko
temu receptorowemu bia³ku hamuj¹ wnikanie E. coli K1 do BMEC. Aktualnie pro-
wadzone s¹ badania, które pozwol¹ stwierdziæ czy komórki BMEC posiadaj¹ tak¿e
receptory dla bia³ek IbeB i IbeC.

Innym czynnikiem, który umo¿liwia pa³eczkom E. coli wnikanie do komórek
BMEC jest bia³ko AslA [25, 36]. H o f f m a n  i wsp. [25] stwierdzili, ¿e szczepy
E. coli K1, z mutacj¹ w genie koduj¹cym to bia³ko (aslA), charakteryzowa³y siê
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znacz¹co obni¿on¹ zdolno�ci¹ inwazji do komórek BMEC in vitro, a tak¿e os³abio-
n¹ mo¿liwo�ci¹ wywo³ywania krwiopochodnego ZOM-R u szczurzych noworod-
ków, w porównaniu do szczepu rodzicielskiego. Ponadto w przypadku wszystkich
analizowanych mutantów zdolno�æ inwazji do komórek BMEC zosta³a przywrócona
przez komplementacje trans w genie aslA. Sekwencja nukleotydowa aslA E. coli K1
jest wysoce homologiczna z sekwencj¹ aslA pa³eczek E. coli K-12 (94%). Gen ten
koduje 52-kDa bia³ko AslA, które na podstawie sekwencji aminokwasowej mo¿na
zaliczyæ do grupy arylosulfataz. U bakterii enzymy te wytwarzane s¹ w �rodowisku
ubogim w siarkê. Jednak¿e nie uda³o siê wykryæ in vitro aktywno�ci arylosulfatazy
bia³ka AslA E. coli K1 [25]. Jak dot¹d nie ustalono tak¿e jaka jest rola AslA za-
równo w inwazji do BMEC in vitro, jak i w przekraczaniu bariery krew�mózg
in vivo przez pa³eczki E. coli K1.

Ostatnie badania wykaza³y, ¿e równie¿ mutacje w genie traJ pa³eczek E. coli K1
obni¿aj¹ zdolno�æ tych drobnoustrojów do inwazji ludzkich BMEC in vitro i pene-
tracji bariery krew�mózg u szczurzych noworodków in vivo, w porównaniu do
szczepów wyj�ciowych [5]. Gen traJ wchodzi w sk³ad operonu tra zlokalizowanego
na plazmidzie F. Jego produkt reguluje ekspresjê kilku strukturalnych i regulacyj-
nych genów zaanga¿owanych w procesie koniugacji DNA. Nie okre�lono jeszcze,
jakie jest jego znaczenie w procesie przenikania bakterii do centralnego uk³adu
nerwowego. Byæ mo¿e samo bia³ko TraJ jest czynnikiem umo¿liwiaj¹cym inwazje.
Mo¿liwe jest tak¿e, ¿e kontroluje ono ekspresjê genu b¹d� genów, które pozwalaj¹
na skuteczn¹ penetracjê mikroorganizmów do BMEC i/lub obecno�æ operonu tra
w komórkach E. coli K1 warunkuje inwazjê do BMEC [36]. B a d g e r  i wsp. [5]
wykazali, ¿e tak¿e czynnik cytotoksyczny nekrotyzuj¹cy 1 (CNF1) jest zwi¹zany
z procesem inwazji do BMEC szczepów z otoczk¹ K1. Mutant E. coli K1 z delecj¹
w cnf1 charakteryzowa³ siê mniejsz¹ zdolno�ci¹ wnikania do ludzkich BMEC in
vitro i rzadziej przedostawa³ siê przez barierê krew�mózg in vivo.

Wci¹¿ odkrywane s¹ nowe czynniki, które umo¿liwiaj¹ pa³eczkom okrê¿nicy
efektywnie przenikaæ przez barierê krew�mózg. Zauwa¿ono na przyk³ad znacz¹cy
spadek inwazji do ludzkich BMEC komórek szczepów E. coli K1 z mutacjami
w genach nilA, nilB, nilC i ygdP [4] czy purA i sorC [26], w porównaniu do szcze-
pów wyj�ciowych. Poznanie tych czynników przyczyni siê do lepszego zrozumie-
nia patogenezy ZOM-R wywo³ywanego przez pa³eczki okrê¿nicy z otoczkowym
polisacharydem K1.

Stwierdzono tak¿e, ¿e pewne czynniki �rodowiska (surowica, ¿elazo, magnez,
osmolarno�æ, pH, tlen) mog¹ pozytywnie b¹d� negatywnie wp³ywaæ na zdolno�æ
pa³eczek E. coli K1 do inwazji BMEC in vitro i in vivo [3]. Na przyk³ad bakterie
rosn¹ce w bulionie BHI z dodatkiem 50% pêpowinowej surowicy bydlêcej ³atwiej
wnika³y do BMEC w porównaniu do kontrolnej hodowli szczepu. Odwrotn¹ sytua-
cjê zaobserwowano, je�li do po¿ywki dodawano 0,2 M NaCl. Analogiczne wyniki
zanotowano tak¿e w warunkach in vivo. Krwiopochodne ZOM-R u szczurzych
noworodków (potwierdzone pozytywn¹ hodowl¹ z p³ynu mózgowo-rdzeniowego)
dwa razy czê�ciej wykrywano u tych zwierz¹t, które zosta³y zainfekowane hodowl¹
szczepu rosn¹cego w BHI z dodatkiem 50% surowicy bydlêcej, ni¿ 0,2 M NaCl,
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choæ poziom bakterii we krwi u tych zwierz¹t by³ podobny. B a d g e r  i  K i m  [3]
wykazali tak¿e, ¿e brak ¿elaza, pH równe 8,5 czy wysoka osmolarno�æ od 2 do
250 razy obni¿a inwazjê E. coli K1 do BMEC, podczas gdy dodatek do po¿ywki
magnezu czy ¿elaza, wzrost w warunkach mikroaerofilnych, pH równe 6,5 wzmaga
od 3 do 10 razy wnikanie tych drobnoustrojów do BMEC.

Wcze�niejsze badania K i m  i wsp. [37], którzy oceniali przypadki ZOM-R wy-
wo³ane przez E. coli K1, wykaza³y, ¿e otoczka ta jest istotn¹ determinant¹, która
pozwala bakteriom wywo³aæ chorobê. Autorzy wysnuli taki wniosek na podstawie
obserwacji sterylnych p³ynów mózgowo-rdzeniowych, które otrzymywano od zwie-
rz¹t infekowanych pa³eczkami E. coli bez antygenu K1. Dlatego wydawa³o siê, ¿e
obecno�æ tego antygenu na powierzchni komórek E. coli jest wymagana w procesie
przekraczania bariery krew�mózg. Jednak¿e okaza³o siê, ¿e zarówno pa³eczki
E. coli K1, jak i szczepy bez tego antygenu s¹ zdolne wnikaæ do BMEC in vitro
i docieraæ do centralnego uk³adu nerwowego in vivo, ale tylko w przypadku szcze-
pów K1 notuje siê pozytywn¹ hodowlê z p³ynu mózgowo-rdzeniowego [27]. A za-
tem otoczka K1, oprócz w³a�ciwo�ci antyfagocytarnych, zapewniania szczepom
oporno�ci na surowicê, ma tak¿e znaczenie dla prze¿ycia tych bakterii podczas
przekraczania bariery krew�mózg. Mechanizm zabijania komórek bez otoczki K1
wewn¹trz BMEC jest obecnie nieznany.

4.2. Zaka¿enie uk³adu moczowego

Otoczka K1 jest czêsto spotykanym typem egzopolimeru w�ród szczepów uro-
patogennych, jak i pochodz¹cych z ka³u [34]. Odsetek E. coli K1 izolowanych
z ka³u wzrasta wraz z wiekiem (u wcze�niaków 22%, u doros³ych kobiet 45%).
Antygen K1, a tak¿e inne otoczki (K2, K3, K5, K12, K13 i K20), wystêpuj¹ czêsto
u szczepów izolowanych od pacjentów z zapaleniem pêcherza moczowego i od-
miedniczkowym zapaleniem nerek [34, 61]. Na przyk³ad S a n d b e r g  i wsp. [60]
stwierdzili, ¿e 63% szczepów E. coli, izolowanych od kobiet z odmiedniczkowym
zapaleniem nerek, posiada³o jeden z dwóch typów otoczek, K1 b¹d� K5. J o h n s o n
[34] podaje, ¿e pa³eczki okrê¿nicy z otoczk¹ K1 izolowane s¹ czê�ciej od pacjentów
z infekcj¹ w górnych odcinkach uk³adu moczowego (32% w przypadkach odmied-
niczkowego zapalenia nerek), ni¿ od chorych z zaka¿eniem dolnej czê�ci dróg mo-
czowych (zapalenie pêcherza moczowego 14%, bezobjawowy bakteriomocz 22%
przypadków) czy z ka³u zdrowych ochotników (23% [34], 26% [46]). Nieco ni¿szy
odsetek E. coli K1 zwi¹zanych z zaka¿eniami uk³adu moczowego (ZUM) notowali
J a n k o w s k i  i wsp. (10,5% [30]) oraz D r u l i s - K a w a  (14,5% [20]). Stwier-
dzono tak¿e, ¿e szczepy K1 produkuj¹ce wiêksz¹ ilo�æ polisacharydu otoczkowego
s¹ zwi¹zane z bardziej ostrymi formami ZUM [34]. C i s o w s k a  i wsp. zaobser-
wowali, ¿e pa³eczki E. coli K1 izolowane z próbek moczu dzieci z infekcj¹ dróg
moczowych charakteryzowa³y siê wiêksz¹ wra¿liwo�ci¹ na najczê�ciej wyko-
rzystywane w leczeniu ZUM antybiotyki i chemioterapeutyki [16]. Szczepy te by³y
rzadziej zdolne do wytwarzania "-hemolizyny, natomiast czê�ciej wytwarza³y
fimbrie P i kolicyny, w porównaniu ze szczepami bez antygenu K1 [14].
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5. Podsumowanie

Otoczka jest istotnym czynnikiem wirulencji, dziêki któremu mikroorganizm ma
zdolno�æ wywo³ania zaka¿enia. Jej rola jako czynnika zjadliwo�ci patogennych bak-
terii polega g³ównie na ochronie drobnoustrojów przed mechanizmami obronnymi
zaka¿onego organizmu. Pa³eczki E. coli wytwarzaj¹ ponad 80 odmiennych poli-
sacharydowych antygenów otoczkowych. Jednym z najlepiej scharakteryzowanych
typów otoczek pa³eczek okrê¿nicy jest serotyp K1. Okre�lono genetyczne deter-
minanty warunkuj¹ce powstanie i transport ³añcuchów kwasu polisjalowego, które
tworz¹ tê otoczkê na powierzchni komórek E. coli.

Szczepy E. coli K1 s¹ wa¿nym czynnikiem etiologicznym zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych u noworodków, bakteriemii u noworodków i osób doros³ych oraz
zaka¿eñ dróg moczowych. W ostatnim okresie poznano wiele cech, które warunkuj¹
chorobotwórczo�æ pa³eczek E. coli K1, co zwiêkszy³o nasze rozumienie mechanizmów
wzajemnego oddzia³ywania organizmu cz³owieka i tych drobnoustrojów.
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MOLEKULARNA CHARAKTERYSTYKA
CZYNNIKÓW WIRULENCJI

HAEMOPHILUS INFLUENZAE

Aleksandra Anna Zasada

1. Wstêp. 2. Otoczka. 3. Lipooligosacharyd (LOS). 4. Fimbrie. 5. Bia³ka Hia i Hsf. 6. Adhezyna Hap.
7. Bia³ka wysokocz¹steczkowe (HMW). 8. Bia³ka b³ony zewnêtrznej OmpP2 i Omp. 5. Bia³ka wi¹-
¿¹ce hem i ¿elazo. 10. Tryptofanaza. 11. Proteaza IgA1. 12. Podsumowanie

Molecular characterization of Haemophilus influenzae virulence factors

Abstract: Haemophilus influenzae is a Gram-negative microorganizm, pathogenic for human, caus-
ing both localized respiratory tract and systemic (invasive) disease. The initial step in the pathogenesis
of disease involves colonization of the nosopharynx. To facilitate colonization, H. influenzae elabo-
rates both pilus and non-pilus adhesins. To come in and survive in dipper host tissues bacterium
produces a lot of other virulence factors that interfere with host defence mechanisms or make possi-
ble to gain required nutrient ingradients. Because of naturally competence for DNA uptake from
environment a lot of virulence factors were acquired through horizontal transfer and are the patho-
genicity islands. This article presents major virulence factors of H. influenzae, their regulation sys-
tems and mechanisms of changeability.

1. Introduction. 2. Capsule. 3. Lipooligosaccharide (LOS). 4. Fimbriae. 5. Hia and Hsf proteins.
6. Hap adhesin. 7. High molecular weight proteins (HMW). 8. The outer membrane proteins OmpP2
and OmpP5. 9. Heme and iron binding proteins. 10. Tryptofanase. 11. IgA1 protease. 12. Summary

1. Wstêp

Haemophilus influenzae jest Gram-ujemn¹ pa³eczk¹ wchodz¹c¹ w sk³ad fizjo-
logicznej flory nosogard³a. Mo¿e byæ równie¿ etiologicznym czynnikiem zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia nag³o�ni, bakteriemii, zapalenia tkanki ³¹cz-
nej, zapalenia p³uc, zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok, czy zapalenia ucha �rodko-
wego [7, 22, 41, 49]. Izolaty H. influenzae wystêpuj¹ w formach otoczkowych
i bezotoczkowych (NTHi). W oparciu o kryteria metaboliczne, szczepy H. influenzae
zosta³y podzielone na osiem biotypów (oznaczone I�VIII). Analiza restrykcyjna
i profil bia³ek b³ony zewnêtrznej umo¿liwi³y wyró¿nienie dwóch g³ównych grup
filogenetycznych; szczepy najbardziej inwazyjne nale¿¹ do grupy I [29].

W 1995 roku zsekwencjonowano ca³y genom szczepu Rd H. influenzae. Szczep
ten jest bezotoczkow¹ pochodn¹ szczepu o serotypie d i jest niepatogenny.
Zsekwencjonowanie umo¿liwi³o porównanie szczepu Rd ze szczepem wirulentnym
H. influenzae Eagan (serotyp b) wyizolowanym od pacjenta z zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych. Stwierdzono, i¿ szczep patogenny posiada dodatkowe
geny odpowiedzialne za wirulencjê, zwiêkszaj¹ce jego genom o oko³o 270 kb
w stosunku do szczepu niepatogennego. [29, 39]. Naturalna zdolno�æ kompetencji
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komórek H. influenzae umo¿liwi³a nabycie wielu genów patogenno�ci na drodze
horyzontalnego transferu. Dziêki temu mechanizmy wirulencji H. influenzae s¹
bardzo z³o¿one i obejmuj¹ wiele czynników.

2. Otoczka

Otoczka polisacharydowa jest jednym z g³ównych czynników wirulencji
H. influenzae. Wyró¿niono sze�æ serotypów otoczkowych, oznaczonych kolejno od
a do f [22, 23, 28, 50]. H. influenzae serotyp d oraz e uwa¿a siê za nieinwazyjne
natomiast szczepy posiadaj¹ce otoczkê typu b (Hib) s¹ najbardziej patogenne
[23, 28, 29]. Otoczka zabezpiecza bakteriê przed fagocytoz¹ [23, 28, 33]. Szczepy
posiadaj¹ce j¹ s¹ lepiej zabezpieczone przed dzia³aniem dope³niacza [23, 33, 49].
Ponadto posiadanie hydrofilowej otoczki umo¿liwia prze¿ywanie przez d³ugi czas
w drogach oddechowych cz³owieka [24, 49]. Z drugiej jednak strony mutanty
defektywne w wytwarzaniu otoczki wykazuj¹ znaczny wzrost zdolno�ci adhezyj-
nych i inwazyjnych w porównaniu do macierzystego szczepu otoczkowego [49].

Otoczki typu a i b, w odró¿nieniu od pozosta³ych typów, zawieraj¹ 5-fosforybitol,
natomiast polisacharydy typu c i d zawieraj¹ reszty $-N-acetyloglukozaminy [24, 49].

Szczepy otoczkowe H. influenzae posiadaj¹ w genomie locus cap o wielko�ci
oko³o 17 kb oflankowany odwróconymi powtórzeniami sekwencji insercyjnej (IS)
oznaczonej IS1016. Obecno�æ IS wskazuje, ¿e locus cap zosta³ nabyty na drodze
transpozycji [23, 28]. cap sk³ada siê z trzech funkcjonalnych regionów: regionu
serotypowo specyficznego (region 2) i otaczaj¹cych go regionów 1 i 3 wspólnych
dla wszystkich serotypów [23, 24, 28, 49] (Rys. 1). Region 1 locus cap zawiera
cztery geny bex (A, B, C i D), które s¹ odpowiedzialne za eksport polisacharydów
otoczki. Region 2 koduje enzymy niezbêdne do syntezy i polimeryzacji serotypowo
specyficznego polisacharydu. Funkcja regionu 3 nie jest znana [24].

Wiêkszo�æ szczepów typu a i c-f posiada jedn¹ kopiê locus cap. Natomiast wiêk-
szo�æ szczepów typu b posiada dwie kopie cap u³o¿one tandemowo i po³¹czone
regionem ³¹cznikowym o wielko�ci 1,2 kb [28]. Wynikiem nabycia drugiego zestawu
genów locus cap jest mutacja w jednej kopii bexA � genie koduj¹cym g³ówny
sk³adnik eksportera polisacharydu otoczki. Region ³¹cznikowy zawiera pozosta³¹
unikatow¹ kopiê tego genu [23] (Rys. 2). Obecno�æ duplikacji flankuj¹cej bexA
powoduje u szczepów typu b tendencjê do utraty zdolno�ci wytwarzania otoczki.
W wyniku rekombinacji homologicznej nastêpuje redukcja cap do pojedynczej
kopii i zgubienie bexA, co prowadzi do braku eksportu polisacharydu na zewn¹trz

Rys. 1. Schemat locus cap (opis w tek�cie)

Oznaczenia: region 1, region 2, region 3, IS1016, orf � kolejne otwarte ramki odczytu
regionu 2 i 3 locus cap. Strza³ki wskazuj¹ kierunek transkrypcji.
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komórki [23, 28, 49]. Stwierdzono równie¿, ¿e Rec-zale¿na rekombinacja (rekom-
binacja zale¿na od bia³ka RecA) mo¿e prowadziæ do powstawania mutantów zawie-
raj¹cych dodatkowe (n) kopie locus cap i n-1 kopii bexA [23, 28, 33, 49]. Trzy-
dzie�ci piêæ procent klinicznych izolatów zawiera 3 do 5 kopii cap b. Wzrost liczby
kopii locus cap powoduje znaczne zmniejszenie wra¿liwo�ci na dzia³anie sk³adni-
ków komplementu i tym samym zwiêkszenie zjadliwo�ci szczepu [33].

Równie¿ w szczepach typu a zaobserwowano zmiany w liczbie kopii cap, jednak
bez ca³kowitej utraty zdolno�ci do wytwarzania otoczki [23].

3. Lipooligosacharyd (LOS)

Lipooligosacharyd (LOS) H. influenzae jest wa¿nym czynnikiem wirulencji
i patogenezy choroby. LOS jest analogiczny do lipopolisacharydu (LPS) Gram-
-ujemnych bakterii jelitowych. Zawiera on równie¿ lipid A po³¹czony poprzez
kwas 2-keto-3-deoksyoktonowy (KDO) z polimerami cukrowymi. Jednak LOS

Rys. 2. Amplifikacja i mutacja w locus cap H. influenzae typu b (opis w tek�cie)
Oznaczenia jak na rys. 1. Pod ka¿dym wykresem pokazano lokalizacjê IS1016 (czarne strza³ki)

oraz dwóch genów bex (bia³e strza³ki). Pod ostatnim wykresem zaznaczono delecjê 1,2-kb fragmentu IS-bexA.
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w odró¿nieniu od LPS jest pozbawiony antygenu O [8, 18, 26, 42]. Ponadto do
konserwowanych cukrów rdzenia cz¹steczki LOS przy³¹czane s¹ krótkie ³añcuchy
oligosacharydowe [28].

LOS stanowi 4% suchej masy komórki H. influenzae [12]. Jest endotoksyn¹ po-
woduj¹c¹ lizê urzêsionych komórek nab³onkowych. Jest uwalniany do �rodowiska
podczas wzrostu bakterii, a tak¿e w wyniku �mierci mikroorganizmów na skutek
dzia³ania antybiotyku lub odpowiedzi immunologicznej gospodarza [8, 18]. Endo-
toksyna nie jest ³atwo usuwana przez mechanizmy obronne gospodarza. Udowod-
niono, ¿e na przyk³ad w uchu �rodkowym utrzymuje siê przez 3 miesi¹ce, nawet po
skutecznej kuracji antybiotykowej [8].

LOS H. influenzae podlega zmienno�ci fazowej, bêd¹cej wynikiem spontanicz-
nego gubienia i nabywania struktur oligosacharydowych w ró¿nych kombinacjach,
wystêpuj¹cych w czê�ci rdzeniowej cz¹steczki [20, 55]. Rdzeniowe oligosacharydy
zawieraj¹ obojêtne cukry: laktozê, glukozê i galaktozê oraz fosfatydylocholinê
(ChoP) i kwas sialowy w ró¿nych proporcjach oraz z ró¿nymi wi¹zaniami pomiê-
dzy poszczególnymi sk³adnikami [28, 55].

Zmienno�æ fazowa LOS zale¿y od chromosomalnych loci lic1, lic2 i lic3. Ka¿de
z nich zawiera zwielokrotnione tandemowe powtórzenia tetrametu 5�-CAAT-3� na
pocz¹tku otwartej ramki odczytu regionu koduj¹cego [20, 42]. Zmienno�æ opiera
siê na zjawisku ��lizgania siê� polimerazy na tych powtórzeniach oraz na gubieniu
i nabywaniu jednego lub wiêcej krótkich odcinków tetranukleotydów [28, 42].

Locus lic1 zawiera cztery geny: lic1A, lic1B, lic1C oraz lic1D. Jest odpowie-
dzialny za do³¹czenie terminalnej fosfatydylocholiny (ChoP) do rdzeniowych
cukrów; lic1A jest kinaz¹ cholinow¹, lic1B permeaz¹ cholinow¹, lic1C fosforylo-
transferaz¹, a lic1D transferaz¹ cholinow¹ przy³¹czaj¹c¹ ChoP do heptozy I lub III.
Zmienno�æ fazowa lic1A prowadzi do wysokiego poziomu lub zupe³nego braku
ChoP. Loci lic2 i lgtC (koduj¹cy "-1,4-galaktozylotransferazê) s¹ niezbêdne do
przy³¹czania Gal"1-4Gal do LOS. Gal"1-4Gal wykazuje podobienstwo do grupy P
antygenów krwi. Locus lic3 jest wymagany do addycji kwasu sialowego (kwas
N-acetyloneuramininowy; Neu5Ac) do laktozy i innych cukrów terminalnych.
Zmienno�ci fazowej podlega tu lic3A koduj¹cy "-2,3-sialyltransferazê [28].

Prawdopodobnie obecno�æ ChoP jest istotna dla kolonizacji nab³onka dróg odde-
chowych, podczas gdy jej brak mo¿e dawaæ pewn¹ oporno�æ na czynniki obronne
gospodarza takie jak sk³adniki komplementu [42]. Wykazano, ¿e obecno�æ ChoP
u szczepów H. influenzae powoduje wzrost wra¿liwo�ci na normaln¹ surowicê
ludzk¹, która zawiera C-reaktywne bia³ka. Zwi¹zanie tych bia³ek z ChoP powoduje
aktywacjê uk³adu dope³niacza [10].

Zmienno�æ fazowa epitopów powierzchniowych oligosacharydów jest mecha-
nizmem adaptacyjnym, który umo¿liwia prze¿ycie bakterii w ró¿nych mikro�rodowi-
skach i przy nara¿eniu na dzia³anie odpowiedzi immunologicznej gospodarza podczas
przebiegu choroby [42]. U izolatów H. influenzae kolonizuj¹cych nosogardziel zacho-
dzi ekspresja odmiennej kombinacji genów lic w porównaniu ze szczepami izolowany-
mi z krwi i p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Zmienno�æ fazowa tych genów mo¿e odgry-
waæ wa¿n¹ rolê w rozwoju inwazyjnej choroby wywo³ywanej przez H. influenzae [20].
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4. Fimbrie

Fimbrie H. influenzae s¹ jednym z czynników umo¿liwiaj¹cych przyleganie tego
mikroorganizmu do komórek nab³onkowych jamy ustnej oraz oskrzeli [14, 28].
Na powierzchni komórki bakteryjnej rozmieszczone s¹ peritrychalnie [28]. Maj¹
zdolno�æ aglutynacji ludzkich erytrocytów posiadaj¹cych antygen AnWj (Anton
antygen) [13, 14, 52], st¹d czêsto zwane s¹ fimbriami hemaglutynacyjnymi [28]
lub fimbriami LKP (long, thick, hemagglutination-positive) [14, 52].

Badania wykaza³y, ¿e laktozyloceramidy zawieraj¹ce kwas sialowy, gangliozydy
GM1, GM2, GM3 i GD1a hamuj¹ wi¹zanie siê H. influenzae za pomoc¹ fimbrii
zarówno do komórek nab³onkowych jamy ustnej, jak i erytrocytów [14, 28]. Suge-
ruje to, i¿ receptorami dla fimbrii s¹ obecne na powierzchni komórek eukariotycz-
nych glikoproteiny i glikolipidy [14].

Fimbrie maj¹ �rednicê 4,7�18,0 nm, d³ugo�æ 209�453 nm i s¹ puste w �rodku. S¹
to stosunkowo grube elastyczne prêciki z krótkim cienkim w³ókienkiem na koñcu.
Funkcjonalnie i molekularnie przypominaj¹ fimbrie Pap E. coli [14].

Grupa genów koduj¹cych fimbrie H. influenzae tworzy operon (Rys. 3). Znajduje
siê on miêdzy genami purE i pepN. Sk³ada siê z piêciu genów: hifA, hifB, hifC, hifD
i hifE. Bia³ko HifA jest g³ówn¹ podjednostk¹ strukturaln¹ fimbrii (pilina). HifB pe³ni
funkcjê periplazmatycznego bia³ka opiekuñczego, wi¹¿e siê z HifA, HifD i HifE
chroni¹c je przed degradacj¹ i transportuj¹c do HifC. HifC jest kotwic¹ mocuj¹c¹
fimbriê w b³onie zewnêtrznej. Stanowi te¿ podstawê, na której fimbria jest budo-
wana. HifE znajduje siê na samym koñcu fimbrii i jest adhezyn¹. Natomiast HifD
³¹czy tê adhezynê ze struktur¹ utworzon¹ przez HifA [14, 15, 28, 30, 31, 52]. Inna
funkcja HifD nie jest znana, chocia¿ porównuj¹c sk³adniki fimbrii u innych bakterii,
mo¿na przypuszczaæ, i¿ HifD odgrywa rolê w aktywacji i terminacji polimeryzacji
piliny tworz¹cej fimbriê [14].

Rys. 3. Schemat operonu koduj¹cego fimbrie H. influenzae (opis w tek�cie)

Oznaczenia: powtórzenia kieruj¹ce, region promotorowy. Strza³ki pokazuj¹ kierunek
transkrypcji poszczególnych genów.

Transkrypcja genów hif zachodzi z promotora umiejscowionego miêdzy hifA
i hifB. Gen hifA jest transkrybowany w przeciwn¹ stronê. Geny hifB, hifC, hifD i hifE
s¹ transkrybowane jako jeden policistronowy transkrypt [52]. Kierunek transkrypcji
zale¿y od zmiennej ilo�ci powtórzeñ TA znajduj¹cych siê miêdzy �35 i �10 sekwen-
cji [14, 15, 28, 31, 52]. W operonie hif, po�ród genów, rozmieszczone s¹ specyficzne
palindromowe sekwencje niekoduj¹ce okre�lane jako REP (repetitive extragenic
palindromic sequence) [52] lub IDS (intergenic dyad sequence) [39]. S¹ one trans-
krybowane, ale nie ulegaj¹ translacji. W powstaj¹cym mRNA tworz¹ strukturê szpilki
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do w³osów, gdzie czê�æ bogata w pary GC stanowi nó¿kê, a czê�æ bogata w AT
g³ówkê szpilki. Prawdopodobnie struktury te pe³ni¹ funkcjê terminatorów transkryp-
cji lub stabilizuj¹ mRNA zabezpieczaj¹c je przed degradacj¹ [52]. Sekwencje IDS
mog¹ te¿ s³u¿yæ za miejsce przy³¹czania bia³ek wi¹¿¹cych DNA (DNA binding
proteins) [39]. Poniewa¿ H. influenzae ma naturaln¹ zdolno�æ pobierania DNA ze
�rodowiska, dziêki sekwencjom REP mo¿e zachodziæ rekombinacja wewn¹trz-
genomowa z transformowanym egzogennym DNA, wynikiem której jest insercja
w okre�lone miejsca grupy genów fimbrii (site-specific insertion) [52]. Mo¿e te¿
zachodziæ wyciêcie okre�lonych fragmentów genomu [31].

W operonie hif sekwencje oflankowane REP mog¹ zachowywaæ siê jak trans-
pozony poniewa¿ odwrócone powtórzenia REP przypominaj¹ sekwencje insercyjne
(IS) bêd¹ce czê�ci¹ transpozonu [39, 52].

Insercja kasety kanamycynowej (Km) w hifA (mutageneza insercyjna) powoduje
brak ekspresji bia³ka HifA i równocze�nie brak fimbrii LKP na powierzchni komórki
bakteryjnej. Inaktywacja hifE powoduje redukcjê ekspresji fimbrii. W wyniku
inaktywacji hifD obserwuje siê brak ekspresji hifD oraz hifE i jeszcze bardziej
zmniejszon¹ ilo�æ tworzonych fimbrii. HifD i HifE s¹ przypuszczalnie drugo-
rzêdnymi jednostkami fimbrii. Ich ekspresja nie jest niezbêdna do budowy fimbrii.
Odgrywa jednak rolê w biogenezie tych struktur poniewa¿ wp³ywa na zwiêkszenie
ich ilo�ci na powierzchni komórki.

Insercja kasety Km w hifB lub hifC powoduje ca³kowity brak ekspresji fimbrii
LKP, niezale¿nie od ilo�ci jednostek TA we wspólnym regionie promotorowym.
Poniewa¿ transkrypcja genu hifA w tych mutantach nie zosta³a zak³ócona, wskazuje
to, ¿e w przypadku tego typu mutacji podjednostki fimbrii nie mog¹ polimeryzowaæ
na powierzchni komórki bakteryjnej, co potwierdza rolê HifB i HifC w tworzeniu
struktury fimbrii [14, 52].

W prawdopodobnym modelu biogenezy fimbrii podjednostki HifA, HifD i HifE,
po zsyntetyzowaniu i translokacji przez b³onê cytoplazmatyczn¹ wi¹¿¹ siê do kon-
serwatywnego C-terminalnego regionu bia³ka opiekuñczego HifB. Po periplazma-
tycznej translokacji HifE wraz z HifC tworzy kompleks inicjacyjny. HifD bêd¹c
lipoprotein¹ zakotwicza siê w b³onie bakteryjnej i prawdopodobnie tak¿e bierze
udzia³ w formowaniu tego kompleksu. Po zwi¹zaniu HifA z kompleksem inicjacyj-
nym, w czasie dalszej polimeryzacji, HifE mo¿e zostaæ w³¹czone w powstaj¹c¹
strukturê. Wydaje siê, ¿e HifD pozostaje zwi¹zane z b³on¹. HifD i HifC tworz¹
podstawê dla montowania i zakotwiczenia fimbrii. Z drugiej strony podjednostkowa
budowa HifD umo¿liwia jego inkorporacjê w strukturê wzrastaj¹cej fimbrii jako
analoga HifA, co prawdopodobnie powoduje terminacjê polimeryzacji [52].

Ekspresja fimbrii jest regulowana przez zmienno�æ fazow¹. Spontaniczna zmiana
z formy z fimbriami w formê bez fimbrii zachodzi z czêsto�ci¹ 3×10�4 zmian/komórkê
bakteryjn¹/generacjê, a odwrotna � 7×10�4 zmian/komórkê bakteryjn¹/generacjê
[14, 15]. Regulacja ta zachodzi dziêki zmiennej ilo�ci powtórzeñ TA w regionie
promotorowym [22, 31]. Wiêkszo�æ szczepów izolowanych od chorych z inwa-
zyjnymi zaka¿eniami (zaka¿enia bakteriami zdolnymi do penetracji komórek
nab³onka, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia, zapalenie
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nag³o�ni) nie wytwarza fimbrii, podczas gdy szczepy kolonizuj¹ce jamê nosowo-
gard³ow¹ zwykle je posiadaj¹ [22, 28, 31]. Ka¿de ze �rodowisk wymaga innych
adaptacji adhezyjnych. Komórki H. influenzae przylegaj¹ do z³uszczaj¹cych siê
komórek nosogardzieli, co pomaga im w zgromadzeniu du¿ego inokulum dla efek-
tywnej kolonizacji. Wnikaj¹ca bakteria gubi fimbrie, co prawdopodobnie umo¿li-
wia jej przeniesienie siê z pocz¹tkowo zasiedlonych komórek do b³ony �luzowej
dróg oddechowych, gdzie niezbêdne s¹ ju¿ inne adhezyny. Podczas d³ugotrwa³ego
zaka¿enia dróg oddechowych, fimbrie mog¹ byæ labilne w odpowiedzi bakterii na
dzia³anie uk³adu immunologicznego [31].

Fimbrie H. influenzae wykazuj¹ immunologiczn¹ ró¿norodno�æ pomiêdzy szcze-
pami. Opisano 14 serotypów fimbrii. Przeciwcia³a przeciw fimbriom wi¹¿¹ siê
do konformacyjnie zale¿nych epitopów na spolimeryzowanych jednostkach HifA.
Ró¿norodno�æ tych epitopów jest wynikiem zmienno�ci w strukturach pierwszo-
rzêdowych podjednostek HifA.

Badania prowadzone metod¹ RFLP (restriction fragment length polymorphism)
ujawni³y, i¿ hifD i hifE ró¿nych szczepów H. influenzae typu b maj¹ identyczny
wzór restrykcyjny. Natomiast u szczepów NTHi uzyskano 7 unikatowych wzorów
restrykcyjnych, co sugeruje, i¿ geny te koduj¹ bia³ka o ró¿nej strukturze pierwszo-
rzêdowej. Wskazuje to, ¿e HifD i HifE s¹ immunologicznie i strukturalnie takie
same po�ród szczepów Hib, ale ró¿ne po�ród szczepów NTHi [30]. Zmienne regiony
hifA i hifE wykazuj¹ strukturê mozaikow¹. Na podstawie analizy RFLP stwierdzono,
i¿ w obrêbie tych genów zachodzi zjawisko mieszania siê genów tzw. mixing and
matching (mieszanie i dopasowywanie). Prawdopodobnym wyja�nieniem tego
mechanizmu jest horyzontalny transfer genów, w którym DNA ze �rodowiska jest
pobierane przez komórki H. influenzae na drodze naturalnej transformacji i inkor-
porowane do bakteryjnego genomu poprzez rekombinacjê homologiczn¹ [15, 30].

Zwykle grupa genów fimbrii H. influenzae wystêpuje w jednej kopii, ale u szcze-
pów niepatogennych nie ma jej wcale (np. szczep Rd), a np. u H. influenzae bio-
grupy aegyptius wystêpuje drugi zestaw tych genów umiejscowiony pomiêdzy
genami hpt i pmbA [14, 39].

Grupê genów fimbrii H. influenzae mo¿na uznaæ za wyspê patogenno�ci, gdy¿
wykazuje ona pewne jej cechy. Jest oflankowana powtórzeniami kieruj¹cymi DR
o wielko�ci 59 pb (lub 32 pb u H. influenzae biogrupy aegyptius). Jest obecna
w szczepach patogennych w jednej lub wiêcej kopii, a brak jej w szczepach niepato-
gennych. Ponadto w miejscu insercji zawiera odwrócone powtórzenia (IR) [31, 39].

5. Bia³ka Hia i Hsf

Hia jest bia³kiem o wielko�ci 115 kDa wytwarzanym przez szczepy NTHi. Ma
zdolno�æ adhezji do ró¿nych linii ludzkich komórek nab³onkowych [28, 47]. Gen
hia zawiera 3,3-kb ORF (otwarta ramka odczytu) [28]. Szczepy otoczkowe H. influ-
enzae posiadaj¹ alleliczn¹ wersjê tego genu zwan¹ hsf [22, 46, 50]. Podobieñstwo
sekwencji hia i hsf wynosi 81% [46]. Hsf jest bia³kiem o masie cz¹st. 240 kDa
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zwi¹zanym z wytwarzaniem na powierzchni komórki pilusopodobnych cienkich
struktur zwanych fibrylami [28, 46].

Koñce NH2- i COOH- bia³ka Hia i Hsf wykazuj¹ wysok¹ homologiê. Natomiast
centralna czê�æ hsf zawiera trzy kopie �rodkowej czê�ci hia, co wyja�nia du¿¹ ró¿-
nicê ich wielko�ci [28].

Sekwencj¹ sygnaln¹ decyduj¹c¹ o eksporcie Hia z cytoplazmy jest 49 aminokwa-
sów koñca N-terminalnego. Region C-terminalny tworzy strukturê $-cylindryczn¹
z centralnym kana³em hydrofilowym przez który przechodzi domena N-terminalna
i �rodkowa. Wskazuje to, i¿ Hia nale¿y do rodziny bia³ek samotransportuj¹cych siê
(autotransporter family of proteins). Posiada równie¿ w³a�ciwo�ci odró¿niaj¹ce
je od tej grupy. Jego czê�æ C-terminalna nie ulega procesowaniu. Hia nie wykazuje
aktywno�ci autokatalitycznej. Bia³ko to po translokacji jest zwi¹zane na ca³ej swej
d³ugo�ci z b³on¹ komórkow¹ [28, 46].

6. Adhezyna Hap

Bia³ko Hap H. influenzae umo¿liwia przyleganie i wnikanie bakterii do komórek
nab³onkowych [11, 19]. Po�redniczy tak¿e w ich agregacji i tworzeniu mikrokolonii
[11]. Jest samotransportuj¹c¹ siê proteaz¹ serynow¹. Posiada 110-kDa centraln¹ do-
menê proteazow¹ (HapS) przenoszon¹ na zewn¹trz komórki bakteryjnej oraz 45-kDa
domenê C-terminaln¹ (Hap$) bêd¹c¹ translokatorem, ulokowanym w b³onie zewnêtrz-
nej [11, 28]. Domena centralna ma aktywno�æ proteazy serynowej. Przeprowadza
ciêcie autoproteolityczne w miejscu Ser243, wynikiem którego jest uwolnienie HapS
do supernatantu hodowli oraz pozostawienie Hap$ w b³onie zewnêtrznej [11]. Za-
obserwowano, ¿e tylko niezmodyfikowana forma Hap, zwi¹zana z komórk¹, po�red-
niczy w adhezji H. influenzae do komórek nab³onkowych i w bakteryjnej agregacji,
prowadz¹cej do tworzenia mikrokolonii na powierzchni tych komórek [19].

Wewn¹trzcz¹steczkowy mechanizm uwalniania HapS do �rodowiska umo¿liwia
regulacjê ilo�ci HapS zwi¹zanego z powierzchni¹ komórki bakteryjnej przez mody-
fikowanie poziomu ekspresji prekursora. W pocz¹tkowym stadium kolonizacji bak-
teria wytwarza stosunkowo niewielk¹ ilo�æ bia³ka Hap na powierzchni komórki.
Ilo�æ ta wystarcza do adhezji do struktur nab³onkowych i formowania mikrokolonii,
ale jest niewystarczaj¹ca dla dostrzegalnego poziomu autoproteolizy. Gdy koloni-
zacja osi¹ga stan, w którym do wszystkich dostêpnych miejsc wi¹zania szczelnie
przylegaj¹ komórki drobnoustroju lub kiedy nast¹pi³a indukcja odpowiedzi immuno-
logicznej gospodarza, bakteria zwiêksza poziom ekspresji Hap, w wyniku czego
nastêpuje zewn¹trzkomórkowe uwalnianie HapS [11].

Sekrecyjny inhibitor proteazy serynowej leukocytów bêd¹cy sk³adnikiem normal-
nej wydzieliny dróg oddechowych ma wp³yw na zwiêkszenie zdolno�ci adhezyjnych
i zmiany modyfikacyjne Hap. Podstawow¹ jego funkcj¹ jest ochrona nab³onka gospo-
darza przed infekcj¹ bakteryjn¹. Jednak dziêki odmienno�ci mechanizmu modyfikacji
Hap, obecno�æ inhibitora proteazy powoduje nagromadzenie Hap na powierzchni
komórki bakteryjnej poprzez hamowanie autoproteolizy [11, 19, 28].
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7. Bia³ka wysokocz¹steczkowe (HMW)

Bia³ka HMW1 i HMW2 (High-Molecular-Weight) H. influenzae s¹ czynnikami
adhezyjnymi i umo¿liwiaj¹ kolonizacjê kultur ludzkich komórek nab³onkowych
[28, 48]. Ich obecno�æ stwierdzono tylko u szczepów NTHi [22, 28, 50, 51, 53].
S¹ wysoko immunogenne [3, 6, 34, 48]. Bia³ko HMW1 ma wielko�æ 125 kDa
i jest kodowane przez gen hmw1A o wielko�ci 4,6 kb. Bia³ko HMW2 ma wielko�æ
120 kDa, jest kodowane przez gen hmw2A zawieraj¹cy 4,4 kb ORF. Pierwsze
1259 bp tych dwóch genów jest identyczne. Geny hmw1A i hmw2A wykazuj¹ podo-
bieñstwo w 80% [1, 6, 7, 48]. Jednak pomimo podobieñstwa sekwencji adhezyny
HMW1 i HMW2 maj¹ ró¿n¹ specyficzno�æ wi¹zania do komórek, co sugeruje, i¿
rozpoznaj¹ one inne struktury receptorowe [6].

Bezpo�rednio za genem hmw1A znajduj¹ siê geny hmw1B i hmw1C, natomiast
za genem hmw2A � hmw2B i hmw2C [6, 7, 28]. HMW1B i HMW2B s¹ w 99%
identyczne. Podobieñstwo HMW1C i HMW2C wynosi 97%. Bia³ka HMWB
i HMWC s¹ wymagane do prawid³owej modyfikacji i sekrecji bia³ek strukturalnych
HMWA. HMW1B-HMW1C i HMW2B-HMW2C s¹ funkcjonalnie wymienne [7].

Produkty genów hmw1B i hmw2B ulegaj¹ translokacji przez wewnêtrzn¹ b³onê
bakteryjn¹. S¹ bia³kami b³ony zewnêtrznej, na co wskazuje obecno�æ typowej
sekwencji sygnalnej na koñcu N-terminalnym oraz obecno�æ fenyloalanin na koñcu
C-terminalnym [2]. Produkt genu hmwC prawdopodobnie pe³ni rolê regulatora trans-
krypcji grupy genów hmw1 i hmw2. Przypuszczalnie te¿ stabilizuje mRNA lub
prekursory bia³ek. Powy¿ej genu hmw1C znajduje siê d³ugi odcinek tandemowych
powtórzeñ kieruj¹cych. Ich rola nie jest znana. Przypuszcza siê, ¿e mog¹ s³u¿yæ
jako sekwencja rozpoznawana przez bia³ko regulatorowe lub w jaki� inny sposób
regulowaæ transkrypcjê genu hmw1C [2].

Regulacja transkrypcji genów hmw podlega zmienno�ci fazowej. Poziom ekspre-
sji zmienia siê od bardzo niskiego (lub ca³kowitego braku ekspresji) do bardzo
wysokiego. Mechanizm tej Rec-niezale¿nej regulacji opiera siê na ilo�ci 7-bp tande-
mowych powtórzeñ w regionach promotorowych hmw1A i hmw2A i tzw. ��lizganiu
siê� polimerazy RNA [1, 6, 28]. Powtórzenia te le¿¹ pomiêdzy dwoma oddzielnymi
miejscami inicjacji transkrypcji, okre�lanymi jako P1 i P2. Wzrost ilo�ci powtórzeñ
powoduje spadek poziomu specyficznego mRNA i ekspresji bia³ka, natomiast
zmniejszenie ilo�ci powtórzeñ daje efekt odwrotny. Sugeruje to, i¿ zmienna ilo�æ
powtórzeñ wp³ywa na aktywno�æ transkrypcyjn¹ lub na stabilno�æ transkryptu
[6, 28]. Istnieje kilka mo¿liwych wyja�nieñ tego mechanizmu. Jedn¹ mo¿liwo�ci¹
jest rozpoznawanie powtórzeñ przez negatywny regulator transkrypcji, który kon-
kuruje z polimeraz¹ RNA o przy³¹czenie siê do promotorów P1 i P2. Druga mo¿li-
wo�æ: sekwencja powtórzeniowa mo¿e formowaæ trzeciorzêdow¹ strukturê, która
wykazuje ró¿ne powinowactwo do polimerazy RNA do tych dwóch promotorów.
Trzeci¹ mo¿liwo�ci¹ jest odmienne oddzia³ywanie powtórzeñ na P1 i P2. Na przy-
k³ad ilo�æ powtórzeñ mo¿e wp³ywaæ na P2 poprzez wi¹zanie negatywnego regulato-
ra, podczas gdy aktywno�æ P1 jest zdeterminowana odleg³o�ci¹ pomiêdzy miejscem
wi¹zania polimerazy RNA i aktywatorem. Inn¹ mo¿liwo�ci¹ jest wp³yw powtórzeñ
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na destabilizacjê powstaj¹cego w P2 mRNA [6]. Przypuszcza siê, ¿e spontaniczne
zmiany ilo�ci tandemowych powtórzeñ w genach hmw umo¿liwiaj¹ mikroorganiz-
mowi zarówno efektywn¹ adhezjê jak i skuteczn¹ obronê przed dzia³aniem uk³adu
immunologicznego gospodarza. Zmienno�æ fazowa HMW1 i HMW2 odgrywa fun-
damentaln¹ rolê w prze¿ywaniu mikroorganizmu w ró¿nych �rodowiskach jak np.
jama nosowogard³owa i ucho �rodkowe [6, 28].

Wykazano, ¿e HMW wi¹¿¹ siê do innych receptorów komórkowych ni¿ fimbrie
[51]. Domenê wi¹¿¹c¹ zarówno w HMW1 jak i w HMW2 stanowi 360 aminokwa-
sów koñca N-terminalnego. Bia³ko HMW1 wi¹¿e siê z receptorem glikoproteino-
wym zawieraj¹cym kwas sialowy w konfiguracji "2,3. Receptor dla HMW2 nie jest
znany [7, 28, 34, 51, 53].

8. Bia³ka b³ony zewnêtrznej OmpP2 i OmpP5

OmpP2 i OmpP5 H. influenzae po�rednicz¹ w wi¹zaniu siê bakterii do sialowa-
nych oligosacharydów mucyny wydzielanej przez komórki nab³onkowe górnych
dróg oddechowych i tym samym inicjuj¹ kolonizacjê [12, 28, 40]. Bia³ka te wyka-
zuj¹ silne w³a�ciwo�ci antygenowe [9, 12, 16, 57].

Bia³ko OmpP2, o wielko�ci od 37 do 42 kDa, jest kodowane przez gen ompP2
[9, 12, 41]. Wystêpuje w b³onie w postaci trimerów tworz¹cych pory, przez które
przechodz¹ cz¹steczki o wielko�ci nie przekraczaj¹cej 1,4 kDa [12]. Zawiera osiem
prezentowanych na powierzchni komórki pêtli peptydowych [44]. Peptyd pêtli 5
jest szczególnie silnie immunogenny [44, 57].

Bia³ko OmpP5, o wielko�ci od 37 do 39 kDa, jest kodowane przez gen ompP5.
Jest ciep³ozmienne [9, 16]. Posiada cztery pêtle prezentowane na powierzchni
komórki. Pêtla 1 wykazuje najwiêksz¹ zmienno�æ. Bardziej ograniczon¹ zmienno�æ
wykryto w pêtlach 2 i 3. Natomiast pêtla 4 jest wysoko konserwatywna [35]. Silnie
konserwatywny region C-terminalny bia³ka OmpP5 uwa¿any jest za domenê wi¹¿¹-
c¹ peptydoglikan. Mimo to struktura i funkcja tego regionu nie zosta³a okre�lona.
Jego sekwencja sugeruje periplazmatyczn¹ lokalizacjê, jednak udowodniono, ¿e re-
gion ten jest celem odpowiedzi immunologicznej gospodarza, co wskazuje na jego
obecno�æ na powierzchni komórki [54].

Wysoka zmienno�æ obydwu tych bia³ek opiera siê g³ównie na spontanicznych
mutacjach punktowych: substytucjach oraz delecjach pojedynczych nukleotydów
w genie, wynikiem których jest przesuniêcie ramki odczytu [9, 44]. Zmiany te umo¿-
liwiaj¹ bakterii obronê przed niszcz¹cym dzia³aniem uk³adu immunologicznego
gospodarza [9, 41, 44]. Prawdopodobnie wp³ywaj¹ te¿ na zmiany w antybiotyko-
wra¿liwo�ci mikroorganizmu [41].

9. Bia³ka wi¹¿¹ce hem i ¿elazo

H. influenzae nie tworzy sideroforów [21]. Jednak do wzrostu wymaga hemu
i ¿elaza, które normalnie w organizmie gospodarza wystêpuj¹ tylko w formie zwi¹-
zanej z bia³kami. Wytwarza wiêc mechanizmy umo¿liwiaj¹ce pozyskiwanie ich
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z transferyny, hemoglobiny oraz kompleksów hemoglobina-haptoglobina, hem-he-
mopeksyna i hem-albumina [21, 25, 56]. Mechanizmy te s¹ �ci�le zwi¹zane z wiru-
lencj¹ H. influenzae poniewa¿ niepatogenne gatunki pa³eczek hemofilnych, jak np.
H. parainfluenzae i H. paraphrophilus, nie maj¹ zdolno�ci pozyskiwania ¿elaza
z transferyny czy hemu z hemoglobino-haptoglobiny lub hemo-hemopeksyny [56].

Pozyskiwanie ¿elaza z transferyny zachodzi przy udziale dwóch bia³ek po-
wierzchniowych wi¹¿¹cych transferynê: Tbp1 i Tbp2 (transferrin binding protein)
i wi¹¿¹cej ¿elazo glikoproteiny [44]. Tbp1 i Tbp2 s¹ bia³kami b³ony zewnêtrznej.
Tbp1 o wielko�ci oko³o 100 kDa jest kodowane przez gen tbpA. Tbp2 jest kodowane
przez gen tbpB, a jego wielko�æ wynosi 70�90 kDa [28]. Analiza sekwencji tbpA
i tbpB wykaza³a, ¿e Tbp1 nale¿y do TonB-zale¿nej (zale¿nej do bia³ka TonB) rodziny
bia³ek b³ony zewnêtrznej, natomiast Tbp2 jest modyfikowane przez sygnaln¹ pepty-
dazê II [28, 56]. TonB bierze udzia³ w transdukcji energii z b³ony cytoplazmatycz-
nej do b³ony zewnêtrznej [21]. Szczepy mutantów tonB H. influenzae s¹ niezdolne
do wykorzystywania ludzkiej transferyny jako �ród³o ¿elaza niezbêdnego do wzro-
stu in vitro [28, 56]. Mutacja w którymkolwiek z genów tbp powoduje znaczn¹
redukcjê zdolno�ci wi¹zania transferyny. Wynikiem mutacji w obydwu genach tbp
jest ca³kowita utrata zdolno�ci wi¹zania transferyny [28].

H. influenzae pozyskuj¹c ¿elazo z transferyny lub innych chelatorów wykorzy-
stuje system transportu ¿elaza do wnêtrza komórki sk³adaj¹cy siê z trzech genów:
hitA/fbpA, hitB/fbpB i hitC/fbpC. Operon fbpABC (hitABC) jest czê�ci¹ systemu
transportu ¿elaza typu ABC [28, 56]. Mutanty fbpA/hitA s¹ niezdolne do wykorzy-
stywania ¿elaza z ludzkiej transferyny i maj¹ obni¿on¹ zdolno�æ wzrostu na pod³o-
¿ach zawieraj¹cych cytrynian ¿elaza jako �ród³o jonów ¿elaza [28, 45].

H. influenzae pozyskuje hem z hemopeksyny dziêki produktom operonu huxABC.
G³ównym jego sk³adnikiem jest bia³ko o masie cz¹steczkowej 100 kDa wi¹¿¹ce
hemopeksynê HuxA. Opisano równie¿ bia³ko b³ony zewnêtrznej o wielko�ci 57 kDa
odgrywaj¹ce rolê w pobieraniu hemu z hemopeksyny [28, 56].

Cztery ró¿ne receptory b³ony zewnêtrznej HgpA, HgpB, HgpC i HhuA o wielko�-
ciach 115�120 kDa, wi¹¿¹ hemoglobinê oraz kompleks hemoglobina-haptoglobina.
Równie¿ one nale¿¹ do TonB-zale¿nej rodziny bia³ek b³ony zewnetrznej [28]. Geny
hgpA, hgpB, hgpC i hhuA zawieraj¹ powtórzenia CCAA w pobli¿u pocz¹tku otwar-
tej ramki odczytu. Region powtorzeñ CCAA mo¿e regulowaæ ekspresjê tych genów
poprzez mechanizm ��lizgania siê� polimerazy. Dziêki temu mo¿e nastêpowaæ
modulacja ekspresji bia³ek w ró¿nych miejscach organizmu gospodarza, zale¿nie od
stê¿enia hemu. Mechanizm ten równie¿ daje bakterii mo¿liwo�æ unikniêcia immuno-
logicznej odpowiedzi gospodarza [21, 28].

10. Tryptofanaza

W�ród szczepów H. influenzae zdolno�æ do wytwarzania indolu z tryptofanu jest
zwi¹zana z patogenno�ci¹. Stwierdzono, ¿e 70�75% izolatów z dróg oddechowych
wykazuje tê cechê. Natomiast 94�100% szczepów izolowanych z powa¿nych zaka-
¿eñ m.in. zapalenia opon mózgowych rozk³ada tryptofan.
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Za zdolno�æ rozk³adania tryptofanu do indolu odpowiedzialna jest tryptofanaza
kodowana przez grupê genów tna (Rys. 4). Geny te znajduj¹ siê na 3,1 kb fragmencie
pomiêdzy nlpD i mutS. S¹ oflankowane przez 43-bp powtórzenia kieruj¹ce, co wska-
zuje, i¿ zosta³y nabyte jako ruchomy odcinek DNA i mog¹ stanowiæ wyspê patogen-
no�ci. W przeciwieñstwie do H. influenzae, wiêkszo�æ innych gatunków Haemophilus
(z wyj¹tkiem H. haemolyticus i H. haemoglobinophilus) nie posiada genów tna.

Prawdopodobnie geny tna H. influenzae maj¹ podobn¹ organizacjê jak u E. coli.
Tworz¹ operon zawieraj¹cy trzy geny: tnaA � strukturalny gen tryptofanazy, tnaB
� koduj¹cy permeazê tryptofanu, oraz tnaC � koduj¹cy peptyd liderowy. Operon ten
podlega katabolicznej represji przez glukozê, a indukowany jest przez tryptofan.
Indukcja tryptofanowa wymaga peptydu TnaC, który hamuje Rho-zale¿n¹ (zale¿n¹
od bia³ka Rho) terminacjê transkrypcji poni¿ej tnaC, co pozwala na transkrybowa-
nie tnaA i tnaB.

Przypuszcza siê, ¿e szczepy nie wytwarzaj¹ce indolu wtórnie utraci³y geny tna
prawdopodobnie przez rekombinacjê pomiêdzy flankuj¹cymi powtórzeniami kieru-
j¹cymi [29].

11. Proteaza IgA1

Proteaza IgA1 jest zewn¹trzkomórkowym enzymem bakteryjnym, który specy-
ficznie tnie w regionie zawiasowym ciê¿kiego ³añcucha w cz¹steczce ludzkiej im-
munoglobuliny A1 (IgA1). Wytwarzanie proteazy IgA1 jest zwi¹zane ze zdolno�ci¹
bakterii do zasiedlania i przenikania przez b³ony �luzowe [19, 27, 28, 37].

Enzym ten jest prawdopodobnie istotnym czynnikiem wirulencji poniewa¿ umo¿-
liwia on bakterii obronê przed ochronnymi mechanizmami dzia³ania IgA1, bêd¹-
cych dominuj¹c¹ klas¹ przeciwcia³ obecnych na b³onach �luzowych [37].

Serynowa proteaza IgA1 H. influenzae kodowana przez gen iga nale¿y do rodzi-
ny bia³ek samotransportuj¹cych siê [4, 19, 36, 37, 47]. Zawiera trzy funkcjonalne
domeny: N-terminalny peptyd sygnalny, domenê centraln¹ bêd¹c¹ funkcjonaln¹
proteaz¹ IgA1 oraz C-terminaln¹ domenê pomocnicz¹ [28, 37, 47]. Peptyd liderowy
jest odcinany podczas translokacji bia³ka do przestrzeni peryplazmatycznej. Domena
pomocnicza tworzy por w b³onie zewnêtrznej, przez który przechodzi domena pro-
teazowa uwalniana poprzez autoproteolityczne ciêcie. Dojrza³a cz¹steczka proteazy
IgA1 H. influenzae ma wielko�æ oko³o 100 kDa [37].

W�ród szczepów H. influenzae stwierdzono wystêpowanie proteazy IgA1 w kil-
ku allelicznych formach. Ró¿norodno�æ ta jest wynikiem transformacji i homolo-
gicznej rekombinacji w genie iga. Rearan¿acja genu iga, z transpozycj¹ w³¹cznie,

Rys. 4. Schemat grupy genów tna koduj¹cych tryptofanazê (opis w tek�cie)

Oznaczenia: powtórzenia kieruj¹ce. Strza³ki wskazuj¹ kierunek transkrypcji.
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zachodzi w regionie koduj¹cym sekrecyjn¹ czê�æ proteazy IgA1. Domena C-termi-
nalna jest silnie konserwatywna [27, 38].

Szczepy H. influenzae wytwarzaj¹ trzy ró¿ne typy proteazy IgA1, które wykonuj¹
ciêcie w ró¿nych miejscach regionu zawiasowego IgA1. Proteaza typu 1 przecina wi¹-
zanie Pro-Ser w pozycji 231�232, proteaza typu 2 tnie przeciwcia³a miêdzy Pro-Tyr
w pozycji 235�236, natomiast proteaza typu 3 daje unikatowy podwójny wzór ciêcia
lecz konkretne wi¹zanie pomiêdzy aminokwasami nie jest okre�lone [4, 17, 28, 32].
Stwierdzono korelacjê pomiêdzy typem produkowanej proteazy a serotypem szczepu.
Serotypy a, b, d i f wytwarzaj¹ g³ównie proteazê typu 1. Serotypy c i e tworz¹ tylko
enzym typu 2. Szczepy NTHi produkuj¹ jeden z trzech typów proteazy IgA1 [32].

Nie stwierdzono aktywno�ci proteazy IgA1 w�ród gatunków niewirulentnych lub
o niskiej wirulencji dla cz³owieka, takich jak: H. parainfluenzae, H. haemolyticus,
H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. segnis, H. paraphrohaemolyticus i H. haemo-
globinophilus. Tylko niektóre izolaty H. parahaemolyticus wytwarzaj¹ proteazê IgA1.
Natomiast wszystkie izolowane szczepy H. influenzae produkuj¹ ten enzym [4, 43].

12. Podsumowanie

H. influenzae jako mikroorganizm patogenny dla cz³owieka wytwarza wiele
czynników wirulencji koniecznych do specyficznej interakcji z organizmem gospo-
darza. Umo¿liwiaj¹ one przyleganie, kolonizacjê, wnikanie do tkanek gospodarza
oraz ochronê przed dzia³aniem uk³adu immunologicznego. Obecno�æ wielu sekwen-
cji typu IS, IR, REP, IDS, DR daje mo¿liwo�æ rearan¿acji genomu, co w po³¹czeniu
z naturaln¹ zdolno�ci¹ kompetencji komórek H. influenzae powoduje ogromn¹
zmienno�æ w�ród szczepów izolowanych zarówno od nosicieli jak i od osób cho-
rych. Dziêki obecno�ci tandemowych powtórzeñ zachodzi zmienno�æ fazowa, której
podlegaj¹ m.in. fimbrie, lipooligosacharyd, bia³ka HMW i bia³ka wi¹¿¹ce hemoglo-
binê. Dodatkowym mechanizmem zmienno�ci umo¿liwiaj¹cym m.in. obronê przed
odpowiedzi¹ immunologiczn¹ gospodarza s¹ czêste mutacje punktowe zaobserwo-
wane w genach koduj¹cych bia³ka b³ony zewnêtrznej.

Wiêkszo�æ czynników wirulencji H. influenzae zosta³a nabyta na drodze ho-
ryzontalnego transferu genów i stanowi wyspy patogenno�ci. Ich zwielokrotnienie
w genomie powoduje wzrost zjadliwo�ci szczepu, co zosta³o zaobserwowane
w przypadku amplifikacji locus cap czy grupy genów odpowiedzialnych za powsta-
wanie fimbrii. Ró¿norodno�æ czynników wirulencji wytwarzanych przez H. influ-
enzae umo¿liwia temu mikroorganizmowi wykorzystywanie wielu ró¿nych �cie¿ek
patogenezy i wywo³ywanie bardzo ró¿nych chorób.
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UDZIA£ DROBNOUSTROJÓW
W POWSTAWANIU

KAMIENI MOCZOWYCH

Agnieszka Torzewska

1. Wprowadzenie. 2. Powstawanie kamieni moczowych w wyniku infekcji bakteriami ureazo-dodat-
nimi. 2.1. Rola ureazy. 2.2. Wp³yw zewn¹trzkomórkowych polisacharydów. 2.3. Metody leczenia
i zapobiegania nawrotom. 3. Nanobakterie � ogólna charakterystyka. 3.1. Nanobakterie jako nowy
czynnik etiologiczny kamicy moczowej. 4. Podsumowanie

The role of bacteria in urinary stones formation

Abstract: Urinary calculi occur once in a lifetime in 15% of men and 6% of women in the world and
recur in about half of these people. Stones are known to develop because of various metabolic or
environmental factors and bacterial infections. The crystalline components of the urinary tract stones
can be classified into five types: calcium oxalate, calcium phosphate (apatite), magnesium amonium
phosphate (struvite), purine or cystine. Struvite and carbonate apatite form as a consequence of
a urinary tract infection by urease-producing species of bacteria. Ammonia, produced by the bacterial
hydrolysis of urea, raises urine pH. The alkaline pH causes the precipitation of normally soluble
polyvalent cations and anions in urine, leading to the crystallization of struvite and carbonate apatite.
Additionally, bacteria secrete glycocalix which accelerates crystals growth and serves to bind crys-
tals together into a stone. Although this kind of stones represent only 15% of all urinary stones, the
morbitidy that they cause is disproportional to the small number of patients.

However, in many cases, carbonate apatite can be formed at neutral pH and physiological phos-
phate and calcium concentrations. Recently, it was found that carbonate apatite stones might have an
infectious origin. Nanobacteria, small intracellular bacteria found in human kidney stones, produce
carbonate apatite on their cell walls. These particles covered with carbonate apatite could serve
as crystallization centres for renal calculi formation. This discovery could change the diagnostics of
stone disease and its treatment.

1. Introduction. 2. The development of urinary calculi as a consequence of infection by urease-
-producing bacteria. 2.1. Role of urease. 2.2. Influence of extracellular polysaccharides. 2.3. Methods
of treatment. 3. Nanobacteria � general characteristics. 3.1. Nanobacteria as a new cause of kidney
stones formation. 4. Summary

1. Wprowadzenie

Badania epidemiologiczne wykazuj¹, ¿e oko³o 15% mê¿czyzn i 6% kobiet na
�wiecie cierpi z powodu kamicy moczowej a liczba ta wci¹¿ wzrasta [1, 17]. Nie jest
to jednak choroba wy³¹cznie obecnych czasów wynikaj¹ca z rozwoju naszej cywili-
zacji, informacje ze �róde³ historycznych, badañ grobowców i mumii �wiadcz¹
o tym, ¿e dotyczy³a ona wszystkich ludzi i od wielu tysi¹cleci. Dla przyk³adu
odnaleziono mumiê egipskiego ch³opca pochodz¹c¹ z 4800 lat p.n.e, u którego
stwierdzono wystêpowanie kamieni moczowych [64].

Istot¹ powstawania kamieni moczowych jest krystalizacja b¹d� wytr¹canie mine-
ralnych sk³adników moczu spowodowane nadmiernym ich stê¿eniem w stosunku do
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rozpuszczalno�ci w moczu, a w dalszym etapie agregacja powsta³ych kryszta³ów
i tworzenie coraz to wiêkszych z³ogów [54, 64]. Pod wzglêdem chemicznym w sk³ad
kamieni wchodz¹ przede wszystkim sk³adniki mineralne i w ma³ym procencie (oko³o
3%) macierz organiczna stanowi¹ca g³ównie bia³ka. Wiêkszo�æ kamieni moczowych
sk³ada siê ze szczawianu i fosforanu wapnia (70%), oko³o 10% z fosforanu amonowo-
-magnezowego i wêglanu apatytu, 10% z kwasu moczowego, a pozosta³e 2% z cysty-
ny i ksantyny [1, 54, 64]. Przyczyn powstawania kamieni moczowych jest wiele, s¹
to zaburzenia metaboliczne, nieodpowiednia dieta, warunki �rodowiska, nieprawid³o-
wo�ci w budowie i funkcjonowaniu dróg moczowych oraz infekcje [17, 54, 64].

Zwi¹zek pomiêdzy infekcjami dróg moczowych a rozwojem kamicy moczowej
wykazano ju¿ na pocz¹tku XX w. Przeprowadzone badania wskaza³y na bakteryjny
enzym � ureazê jako g³ówny czynnik inicjuj¹cy tworzenie kamieni moczowych.
Ureaza jest enzymem rozk³adaj¹cym mocznik do CO2 i NH3 [43]. Uwolniony amo-
niak dzia³a toksycznie na tkanki makroorganizmu a przede wszystkim podwy¿sza
pH moczu. Alkalizacja moczu doprowadza do podwy¿szenia stê¿enia jonów NH4

+

ale równie¿ CO3
2� i PO4

3�, które wraz z jonami wapnia i magnezu precypituj¹
i krystalizuj¹ w fosforan amonowo-magnezowy (struwit) i wêglan fosforowo-
-wapniowy (wêglan apatytu) [4]. Skutkiem krystalizacji nie jest jeszcze utworzenie
kamieni moczowych, potrzebny jest tak¿e drugi czynnik, który doprowadzi do agre-
gacji poszczególnych kryszta³ów. Takie znaczenie przypisuje siê miêdzy innymi
bakteryjnemu glikokaliksowi, czyli polisacharydom wystêpuj¹cm na powierzchni
komórki [51, 52]. Glikokaliks sprzyjaj¹c adhezji drobnoustrojów do nab³onka dróg
moczowych, oraz chroni¹c bakterie przed dzia³aniem mechanizmów obronnych
makroorganizmu i antybiotykami sprzyja ci¹g³emu rozrostowi kamienia [34, 44].

Do niedawna uwa¿ano, ¿e tylko bakterie ureazo-dodatnie mog¹ inicjowaæ powsta-
wanie kamieni moczowych. Oko³o 10 lat temu odkryto wewn¹trz kamieni nerkowych
drobnoustroje 100-krotnie mniejsze od wiêkszo�ci znanych bakterii [29]. Nanobakte-
rie, bo tak¹ nosz¹ nazwê te drobnoustroje s¹ bardzo drobnymi wewn¹trzkomórkowy-
mi patogenami, które nie wykazuj¹ aktywno�ci ureazy, ale charakteryzuj¹ siê unikal-
n¹ zdolno�ci¹ krystalizacji apatytu (fosforanu wapnia) na powierzchni swoich komórek
zarówno w fizjologicznie normalnym pH jak i stê¿eniu wapnia w moczu [33]. Drobno-
ustroje te rozwijaj¹c siê na, lub w nab³onku nerek ludzi tworz¹ mikroskopijne zwap-
nienia, które zapocz¹tkowuj¹ krystalizacjê mineralnych sk³adników moczu i stopnio-
we narastanie kamienia moczowego [3, 28, 29]. Badania przeprowadzone w Finlandii
dowiod³y, ¿e a¿ w ponad 90% kamieni nerkowych znaleziono nanobakterie. Odkrycie
nanobakterii wykaza³o, ¿e mo¿e istnieæ jeszcze inny mechanizm powstawania kamie-
ni moczowych w wyniku infekcji drobnoustrojami, ni¿ do tej pory znany i byæ mo¿e
znacznie wiêkszy odsetek wszystkich kamieni ma pod³o¿e bakteryjne [5].

2. Powstawanie kamieni moczowych w wyniku infekcji
bakteriami ureazo-dodatnimi

W 1901 r. Brown zaproponowa³ teoriê zgodnie z któr¹ infekcjom bakteriami Pro-
teus sp. towarzyszy alkalizacja moczu i powstawanie kamieni moczowych. W 1938 r.
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H e l l s t r ö m  dodatkowo to potwierdzi³ kiedy wykaza³, ¿e wewn¹trz kamienia mo-
czowego wystêpuj¹ ¿ywe drobnoustroje. Na pocz¹tku XX w. wielu badaczy wska-
za³o na bakteryjny enzym ureazê jako g³ówn¹ przyczynê powstawania kamieni mo-
czowych [19, 51]. Badania in vitro G r i f f i t h� a  i wsp. [18] wykaza³y, ¿e wzrost
bakterii rozk³adaj¹cych mocznik w syntetycznym moczu powoduje wzrost pH
czemu zawsze towarzyszy krystalizacja struwitu i apatytu (Rys. 1). Taki sam efekt
uzyskano kiedy do syntetycznego moczu zamiast bakterii dodano ureazê otrzyman¹
z fasoli. Natomiast nie zaobserwowano wzrostu pH i krystalizacji kiedy do synte-
tycznego moczu wraz bakteriami ureazo-dodatnimi dodano inhibitor ureazy lub
kiedy bakterie dodano do syntetycznego moczu nie zawieraj¹cego mocznika [43].
Do�wiadczenia te ostatecznie potwierdzi³y rolê ureazy w powstawaniu kamieni mo-
czowych. Ponadto alkalizacja syntetycznego moczu NaOH lub NH4OH powoduje
krystalizacjê apatytu natomiast krystalizacja struwitu zachodzi tylko wtedy, kiedy
pH podnoszone jest wodorotlenkiem amonu. Wyniki tych badañ wskazuj¹, ¿e na
skutek zaka¿enia bakteriami ureazo-dodatnimi dochodzi do powstawania kamieni
moczowych z³o¿onych z mieszaniny struwitu i apatytu, przy czym kryszta³y struwi-
towe powstaj¹ tylko w wyniku aktywno�ci ureazy bakterii. Kamienie moczowe
powsta³e na skutek infekcji drobnoustrojami (dalej zwane jako infekcyjne kamienie)
z³o¿one z wymienionych wcze�niej minera³ów stanowi¹ 15�20% wszystkich ka-
mieni moczowych [19, 52]. Pozosta³e minera³y takie jak szczawiany wapnia, kwas
moczowy czy puryny odnajdywane w kamieniach moczowych s¹ zwi¹zane z zabu-
rzeniami metabolicznymi ludzi. Proces powstawania kamieni moczowych jest z³o-
¿ony, d³ugotrwa³y i czêsto wiele czynników sprzyjaj¹cych ich tworzeniu wzajemnie

Rys. 1. Kryszta³y struwitu i apatytu powsta³e w syntetycznym moczu
w obecno�ci pa³eczek Proteus sp. [62]
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siê nak³ada. Na przyk³ad, gdy istniej¹cy w drogach moczowych kamieñ moczowy
powsta³y w wyniku zaburzeñ metabolicznych zasiedlaj¹ bakterie ureazo-dodatnie,
dochodzi do jego rozrostu [52, 56, 59]. W efekcie w jednym kamieniu moczowym
mo¿na spotkaæ znacznie wiêcej minera³ów.

Infekcyjne kamienie moczowe poza charakterystycznym sk³adem chemicznym s¹
stosunkowo du¿e w porównaniu z kamieniami metabolicznymi, a ich szybki przyrost
wynika przede wszystkimi z obecno�ci ¿ywych bakterii wewn¹trz kamienia moczo-
wego [9]. Wystêpuj¹ czê�ciej u kobiet ni¿ u mê¿czyzn prawdopodobnie ze wzglêdu
na wiêksz¹ podatno�æ kobiet na zaka¿enia uk³adu moczowego [56, 59]. Natomiast
w m³odszym wieku tego typu kamica wystêpuje czê�ciej ch³opców ni¿ u dziewczy-
nek. Stwierdzono obecno�æ struwitu w ponad po³owie kamieni moczowych u dzieci
[55]. Powstaj¹ najczê�ciej w nerkach i pêcherzu moczowym rzadziej w moczowodzie.

Infekcyjne kamienie moczowe powstaj¹ w wyniku przewlek³ych zaka¿eñ bakte-
riami ureazo-dodatnimi, g³ównie drobnoustrojami z rodzaju Proteus sp. [15, 33]. Sta-
nowi¹ one nawet 70% [34] wszystkich izolatów z kamieni moczowych i ma to zwi¹-
zek prawdopodobnie z tym, ¿e ponad 99% szczepów tego rodzaju posiada bardzo
siln¹ aktywno�æ ureazy [19]. Pozosta³e 30% izolatów stanowi¹ bakterie ureazo-dodat-
nie nale¿¹ce do rodzajów Providencia, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Staphylo-
coccus, a tak¿e gatunku Ureaplasma urealyticum [16, 34, 59, 60]. Powstawanie
kamieni infekcyjnych nie jest tylko zwi¹zane z aktywno�ci¹ ureazy i krystalizacj¹ soli
obecnych w moczu, coraz czê�ciej podnosi siê znaczenie w tym procesie zewn¹trz-
komórkowych bakteryjnych polisacharydów. Polisacharydy ³¹cz¹ poszczególne krysz-
ta³y w kamieñ moczowy, a ponadto ze wzglêdu na swój anionowy charakter mog¹
wzmagaæ krystalizacjê. Rozwój kamicy moczowej niesie ze sob¹ du¿e zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia, pozostawienie jej bez leczenia mo¿e doprowadziæ w 50% do utraty
nerek, a 25% do �mierci w ci¹gu 5 lat [43]. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
jest to w 50% przypadków choroba nawrotowa, a leczenie trwa czêsto wiele lat [1].

2.1. Rola ureazy

Ureaza jest enzymem wyizolowanym przez S u m n e r a w 1926 r. z fasoli
(Canavalia ensiformis) [43]. Jest amidohydrolaz¹ rozk³adaj¹c¹ mocznik do osta-
tecznych produktów CO2 i NH3 [4]. Enzym ten posiada dwie zasadnicze cechy
wyró¿niaj¹ce go od innych enzymów, zawiera du¿o reszt cysteiny, a w jego centrum
katalitycznym wystêpuj¹ atomy niklu. Odnaleziono do tej pory ponad 200 szcze-
pów bakteryjnych syntetyzuj¹cych ureazê, w tym zarówno bakterii Gram-ujemnych
takich jak np. Proteus, Klebsiella, Providencia, Helicobacter jak i Gram-dodatnich
w tym szczepy Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium. Dziêki aktywno�ci
ureazy bakterie te pozyskuj¹ zwi¹zki azotowe niezbêdne do syntezy aminokwa-
sów oraz unikaj¹ bakteriostatycznego dzia³ania mocznika [9, 43]. Ureaza stanowi
równie¿ wa¿ny czynnik chorobotwórczo�ci tych bakterii. Drobnoustroje te znacznie
czê�ciej powoduj¹ infekcje dróg moczowych (z wyj¹tkiem Helicobacter) u osób
z wadami w obrêbie uk³adu moczowego, poddawanych leczeniu immunosupresoro-
wym, d³ugotrwale hospitalizowanych i cewnikowanych ni¿ u osób nie obci¹¿onych



43

tego typu czynnikami [4, 22]. U wiêkszo�ci bakterii ureazo-dodatnich ureaza jest
bia³kiem zbudowanym z trzech podjednostek o ³¹cznej masie 200�700 kDa. Wystê-
puje w cytoplazmie, ale ostatnie badania z zastosowaniem mikroskopu elektrono-
wego wykaza³y, ¿e u niektórych bakterii np. u P. mirabilis ureaza mo¿e wystêpowaæ
równie¿ w peryplazmie lub byæ zwi¹zana z b³on¹ zewnêtrzn¹. Podjednostki enzy-
mu zbudowane s¹ z trzech polipeptydów UreA, UreB i UreC. Ponadto w ca³ym
kompleksie wystêpuje równie¿ kilka innych bia³ek, które w³¹czaj¹ atomy niklu do
centrum katalitycznego enzymu, a tak¿e przypuszcza siê, ¿e bior¹ udzia³ w regu-
lacji jego ekspresji [10]. Wszystkie wymienione bia³ka kodowane s¹ przez operon
ure, który w ca³o�ci lub w czê�ci zosta³ ju¿ poznany u wiêkszo�ci znanych ureazo-
-dodatnich bakterii [4, 46].

Ureaza mo¿e byæ enzymem konstytutywnym np. u Morganella sp. lub te¿ jej
aktywno�æ podlega regulacji. Mo¿liwo�æ aktywacji ureazy w zale¿no�ci od potrzeb
drobnoustrojów pozwala tym oportunistycznym patogenom na prze¿ycie i koloniza-
cjê ró¿nych �rodowisk zarówno w ¿ywym organizmie jak i poza nim [4]. Mechaniz-
my regulacji aktywno�ci ureazy s¹ ró¿norodne np. u Klebsiella transkrypcja operonu
ure jest aktywowana w odpowiedzi na nisk¹ zawarto�æ w �rodowisku zwi¹zków
azotowych, u S. salivarius natomiast tym czynnikiem jest obni¿enie pH �rodowiska.
Aktywno�æ ureazy u Proteus sp. jest indukowana przez substrat [4, 26, 61]. Wyka-
zano, ¿e synteza ureazy u tego drobnoustroju wzrasta 5 do 25-krotnie kiedy w �ro-
dowisku wzrostu tych bakterii obecny jest mocznik. Najwiêksza indukcja enzymu
zachodzi gdy stê¿enie substratu wynosi 400�500 mM, czyli takie jak wystêpuje
w naturalnym moczu. Wynika z tego, ¿e w trakcie infekcji dróg moczowych przez
bakterie rodzaju Proteus wytwarzanie ureazy jest wci¹¿ indukowane [4, 26, 46].

Ureaza, jak ju¿ wcze�niej wspomniano, jest wa¿nym czynnikiem chorobotwór-
czo�ci bakterii. Uwolniony w wyniku aktywno�ci tego enzymu amoniak z mocznika
dzia³a toksycznie na tkanki makroorganizmu [4, 43]. Na powierzchni nab³onka dróg
moczowych obecne s¹ wysoce na³adowane makromoleku³y � glikozaminoglikany,
pe³ni¹ce rolê naturalnego mechanizmu obronnego przed infekcj¹ i adhezj¹ bakterii.
Amoniak ³¹czy siê z grupami siarczanowymi glikozaminoglikanów i znosi ich hy-
drofilowy charakter, a to umo¿liwia przyleganie bakterii do nab³onka [16]. J o n e s
i wsp. [27] wykazali znaczenie ureazy w chorobotwórczo�ci stosuj¹c mutanta inser-
cyjnego P. mirabilis (mutant ureC), który nie syntetyzuje ureazy. W badaniach
in vivo mutant ureazo-ujemny by³ 1000-krotnie mniej zaka�ny, ³atwiej usuwany
z pêcherza moczowego w porównaniu ze szczepem dzikim i nie powodowa³ po-
wstawania kamieni moczowych u zaka¿onych zwierz¹t [26,46]. Wykazano równie¿
cytotoksyczne dzia³anie ureazy na komórki ludzkie nab³onka kanalików nerkowych,
a tak¿e wp³yw na aktywacjê dope³niacza [45].

Naturalny mocz ma pH lekko kwa�ne (oko³o 5), jest on buforowany przez fosfo-
rany i organiczne sk³adniki moczu [43]. Przy takim pH sole magnezu i wapnia s¹
rozpuszczalne i ³atwo wymywane wraz z moczem. W trakcie obecno�ci ureolitycz-
nych bakterii w moczu dochodzi do aktywacji ureazy i hydrolizy mocznika wg ogól-
nego równania:

NH2CONH2 → 2 NH3 + CO2
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Produkty rozpadu mocznika ³¹cz¹ siê z wod¹ tworz¹ jon amonowy NH4
+ i anion

HCO3
�. Sta³a dysocjacji wyra¿ona jako pK nastêpuj¹cej reakcji NH3 + H2O ↔ NH4

+ +
+ OH� wynosi 9,0 co powoduje, ¿e pH moczu wzrasta. Równocze�nie wytwarzaj¹
siê jony wêglanowe w reakcji:

HCO3
� → CO3

2� + H+ (pK 10,0)

W moczu o odczynie lekko zasadowym wiêkszo�æ fosforanów wystêpuje w po-
staci anionu HPO4

2� (pH reakcji H2PO4
� → HPO4

2� + H+ wynosi oko³o 7,0), nato-
miast w miarê wzrostu pH ro�nie ilo�æ jonów PO4

3� (pH reakcji HPO4
2� → PO4

3� +
+ H+ � 11,0). Alkalizacja moczu i zachodz¹ce reakcje w wyniku hydrolizy mocznika
powoduj¹ wzrost stê¿eñ jonów: NH4

+, PO4
3�, CO3

2� co w obecno�ci nawet normal-
nych stê¿eñ wapnia i magnezu w moczu powoduje precypitacje fosforanów tych
jonów i sprzyja krystalizacji struwitu i apatytu [16, 64].

Jednak nie tylko zmiana pH jest czynnikiem determinuj¹cym krystalizacjê. Wy-
niki badañ z zastosowaniem naturalnego moczu wykaza³y, ¿e zawiera on substancje
które hamuj¹ zarówno krystalizacjê jak i agregacjê poszczególnych kryszta³ów [57].
Obecno�ci¹ lub brakiem inhibitorów krystalizacji w moczu mo¿na wyt³umaczyæ
wiêksz¹ sk³onno�æ do powstawania kamieni moczowych pewnych gatunków zwie-
rz¹t m.in. kotów [36], jak i zró¿nicowanie w obrêbie populacji ludzi. Jedna z teorii
powstawania kamieni moczowych zak³ada, ¿e krystalizacja i tworzenie kamieni
moczowych jest spowodowane wysyceniem lub brakiem naturalnych inhibitorów
krystalizacji [20, 54]. Do takich zwi¹zków zalicza siê z ca³¹ pewno�ci¹ pirofosfo-
rany [39], cytryniany [38] i fluorki, cynk, albuminê i mukopolisacharydy [13, 23].
Ponadto wykazano, ¿e wiêksze stê¿enie wapnia u³atwia powstawanie kryszta³ów
apatytu, a zwiêkszona zawarto�æ magnezu w moczu sprzyja krystalizacji struwitu
[23, 24]. Dzia³anie wszystkich wspomnianych inhibitorów opiera siê g³ównie na
wi¹zaniu kationów wapnia i magnezu, niszczeniu wi¹zañ wodorowych i jonowych
powstaj¹cych minera³ów, a tak¿e pokrywaniu powierzchni kryszta³ów, co unie-
mo¿liwia dalszy przyrost i agregacjê kryszta³ów [39].

2.2. Wp³yw zewn¹trzkomórkowych polisacharydów

W wyniku aktywno�ci ureazy podwy¿sza siê pH moczu i dochodzi do krystaliza-
cji struwitu i apatytu, jednak powstanie pojedynczych kryszta³ów jest nie wystar-
czaj¹ce, do rozwoju kamienia moczowego potrzebny jest jeszcze drugi czynnik,
który po³¹czy powsta³e kryszta³y w wiêksze agregaty i w konsekwencji w kamieñ
moczowy [9]. E d i n - L i l i j e g r e n  i wsp. [14] porównuj¹c w badaniach in vitro
wp³yw ureazy i pa³eczek Proteus mirabilis na krystalizacjê struwitu wykazali, ¿e
w obu próbach zachodzi krystalizacja, jednak w próbie z bakteriami kryszta³y two-
rz¹ znacznie wiêcej agregatów. Obserwacje mikroskopowe ujawni³y, ¿e w ca³ej
strukturze kamienia moczowego i wokó³ komórek bakteryjnych obecna jest sub-
stancja organiczna o kwa�nym charakterze [9]. M c L e a n  i wsp. [42], N i c k i e l
i wsp. [53], C l a p h a m  i wsp. [9] przedstawili sugestiê, ¿e czynnikiem powodu-
j¹cym agregacjê kryszta³ów mo¿e byæ produkowany przez bakterie glikokaliks.
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Glikokaliks tworzy bakteryjna otoczka, zewn¹trzkomórkowe polisacharydy (CPS,
mikrootoczka) i wielocukier O-swoisty LPS [40]. Sprzyja on adhezji drobnoustrojów
do nab³onka dróg moczowych. W wyniku podzia³ów drobnoustrojów na nab³onku
i zwiêkszenia sekrecji glikokaliksu dochodzi do wytworzenia na pocz¹tku mikro-
kolonii, a w dalszym etapie do rozwoju biofilmu [9]. Bakterie wystêpuj¹ce w postaci
biofilmu s¹ chronione przed dzia³aniem czynników antybakteryjnych i mechaniz-
mów obronnych makroorganizmu [49]. C l a p h a m  i wsp. [9] wysunêli hipotezê
zgodnie z któr¹ krystalizacja struwitu i apatytu mo¿e zachodziæ w tak odizolowa-
nym i sprzyjaj¹cym �rodowisku wzrostu bakterii. Udowodnili to M c L e a n  i wsp.
[41] w badaniach in vitro kiedy zaobserwowali w mikroskopie �wietlnym krystali-
zacjê struwitu wewn¹trz biofilmu Proteus sp. Wykazali oni równie¿, ¿e kryszta³y
powstaj¹ce wewn¹trz biofilmu rosn¹ znacznie szybciej i nie s¹ nara¿one na rozpusz-
czenie tak jak kryszta³y, które powstaj¹ na zewn¹trz biofilmu. Zewn¹trzkomórkowe
polisacharydy mog¹ wp³ywaæ na krystalizacjê dostarczaj¹c tzw. j¹der krystalizacji
czyli miejsc u³o¿enia pierwszych atomów w krysztale.

Ostatnie badania wykaza³y, ¿e polisacharydy bakteryjne mog¹ jeszcze w inny spo-
sób wp³ywaæ na proces powstawania kamieni moczowych. Wiêkszo�æ zewn¹trzko-
mórkowych polisacharydów ze wzglêdu na obecno�æ wielu ujemnie na³adowanych
grup ma charakter anionowy [49]. W ich strukturze czêsto wystêpuj¹ takie sk³adniki
jak grupy siarczanowe, fosforanowe czy te¿ kwasy uronowe, które maj¹c ³adunek
ujemny mog¹ wi¹zaæ kationy obecne w �rodowisku na zasadzie elektrostatycznych
oddzia³ywañ [37, 49]. Wyniki badañ M c L e a n� a  i B e v e r i d g e  [37] wykaza³y
ponadto, ¿e polisacharydy mog¹ mieæ ró¿ne powinowactwo do wi¹zania okre�lonego
metalu w zale¿no�ci od ich budowy chemicznej i �rodowiska. Autorzy ci stwierdzili,
¿e wielocukrowa otoczka Klebsiella pneumoniae K-20 wi¹za³a dwukrotnie wiêcej
Fe3+ i trzykrotnie wiêcej Ca2+ i Mg2+ w porównaniu z polisacharydem otoczkowym
Bacillus licheniformis, podczas gdy otoczka B. licheniformis wi¹¿e znacznie wiêcej
K+, Cu2+ i Zn2+, ni¿ polisacharyd K. pneumoniae [9]. Wykazano, ¿e je�li w roztworze
znajduje siê wiêcej kationów dochodzi miêdzy nimi do wspó³zawodnictwa o miejsca
wi¹zania wystêpuj¹ce w anionowym polisacharydzie lub te¿ mo¿e dochodziæ do
od³¹czania wcze�niej zwi¹zanych kationów na korzy�æ innych. £atwiej wi¹zane s¹
kationy, których stosunek masy cz¹steczkowej do ³adunku jest mniejszy [40].

Wp³yw tego zjawiska w powstawaniu kamieni moczowych udowodnili D u m a n -
s k i  i wsp. [13]. W swoim do�wiadczeniu doprowadzili do krystalizacji struwitu
in vitro z zastosowaniem syntetycznego moczu w obecno�ci polisacharydów pocho-
dzenia bakteryjnego o ró¿nym charakterze chemicznym i powinowactwie do katio-
nów Ca2+ i Mg2+ w tym CPS P. mirabilis O6. Wykazano, ¿e CPS P. mirabilis O6
wi¹¿e kationy, ale ze wzglêdu na to, ¿e ma do nich ma³e powinowactwo ³atwo je
równie¿ od³¹cza. Powoduje to miejscowe przesycenie �rodowiska kationami Ca2+

i Mg2+, co z kolei wzmaga proces krystalizacji mineralnych sk³adników moczu [13].
Podobne dzia³anie mog¹ wykazywaæ równie¿ polisacharydy O-swoiste LPS [62].

C l a p h a m  i wsp. [9], M c L e a n  i wsp. [42] zaproponowali nastêpuj¹cy
mechanizm powstawania kamieni moczowych w wyniku infekcji bakteriami ureazo-
-dodatnimi (Rys. 2).
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Pierwszym etapem jest zasiedlenie nab³onka dróg moczowych przez bakterie i wy-
tworzenie biofilmu. Anionowy charakter biofilmu powoduje wy³apywanie kationów
z otaczaj¹cego �rodowiska, a w wyniku aktywno�ci ureazy podwy¿sza siê pH moczu,
co prowadzi do krystalizacji struwitu i apatytu. Wi¹zanie kationów przez polisacha-
rydy bakteryjne przy�piesza krystalizacjê tych minera³ów. Przebiegaj¹ca infekcja
doprowadza do wzrostu stê¿enia mukopolisacharydów i mukoprotein, które s¹ biernie
w³¹czane wraz z komórkami bakteryjnymi i powstaj¹cymi kryszta³ami w kamieñ
moczowy. Za proces ten odpowiedzialny jest glikokaliks, który ponadto chroni¹c bak-
terie przed niekorzystnymi czynnikami, umo¿liwia dalszy wzrost kamienia [9, 35, 42].

Szybki wzrost kamienia mo¿e doprowadziæ do zaczopowania moczowodów lub
wype³nienia ca³ych miedniczek nerkowych, a w konsekwencji do niewydolno�ci
nerek i ich utraty [25]. Jest to te¿ powa¿ny problem u pacjentów cewnikowanych,
gdy¿ bakteryjny biofilm tworzy siê równie¿ na powierzchni cewników, a postêpu-
j¹cy wzrost biofilmu i krystalizacja doprowadza do ich zatykania [47, 50, 58].

2.3. Metody leczenia i zapobiegania nawrotom

Leczenie pacjentów z kamic¹ moczow¹ obejmuje najpierw ustalenie: fizjologicz-
nych i metabolicznych zaburzeñ oraz okre�lenie anatomicznych nieprawid³owo�ci
w obrêbie dróg moczowych pacjenta, zidentyfikowanie rodzaju drobnoustroju powo-
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Rys. 2. Schemat powstawania kamieni moczowych na skutek zaka¿enia bakteriami ureazo-dodatnimi
(obja�nienia w tek�cie), wg McLean R.J.C. [42] zmodyfikowany
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duj¹cego infekcje i jego wra¿liwo�ci na antybiotyki oraz ustalenie liczby, rozmiaru
i miejsca wystêpowania kamieni. Poznanie tych wszystkich czynników i uwarunko-
wañ pozwala na wybór odpowiedniej metody leczenia. W przypadku kamieni infek-
cyjnych polega ono na zwalczaniu zaka¿enia i usuniêciu kamienia na drodze chirur-
gicznego zabiegu, b¹d� rozkruszeniu metodami endoskopowymi jak np. ESWL [34].
W praktyce antybiotyki podaje siê przed i po usuniêciu kamienia, gdy¿ podawanie
antybiotyków przed usuniêciem kamienia eliminuje bakterie obecne w drogach mo-
czowych i na powierzchni kamieni, ale pozostawia ¿ywe bakterie w ich wnêtrzu,
które czêsto uwalniane s¹ po zabiegu usuwania kamienia [17]. W celu przeciwdzia-
³ania nawrotom kontynuuje siê terapiê antybiotykow¹, a ponadto zakwasza siê mocz
chorego podaj¹c np. metioninê, witaminê C lub kwas solny [1, 15, 34]. Obecnie
prowadzone s¹ badania nad mo¿liwo�ci¹ stosowania w leczeniu inhibitorów ureazy,
a tak¿e nad sposobem zmniejszania wydalania fosforanów w moczu. Zmniejszenie
wydalania fosforanów uzyskuje siê wodorotlenkiem glinu, który wi¹¿e fosfor w jeli-
tach, jednak jego stosowanie musi byæ krótkotrwa³e i wywo³uje niepo¿¹dane efekty
uboczne [64]. Inhibitory ureazy hamuj¹c aktywno�æ enzymu nie dopuszczaj¹ do
wzrostu pH moczu a tym samym do krystalizacji fosforanów wapnia i magnezu. Pierw-
szym zidentyfikowanym zwi¹zkiem, który okaza³ siê byæ specyficznym inhibitorem
ureazy by³ kwas acetohydroksamowy (AHA) [12, 15]. Wykazano, ¿e w obecno�ci
bakterii ureazo-dodatnich w warunkach in vitro i in vivo kwas acetohydroksamowy
zmniejsza pH moczu, a tak¿e zapobiega powstawaniu kamieni moczowych u szczu-
rów [34, 56]. Stosowany w wy¿szych dawkach w badaniach in vitro (2�4 mg/ml) nie
tylko hamuje aktywno�æ ureazy, ale równie¿ wykazuje dzia³anie bakteriostatyczne
[12, 18]. D³ugotrwa³e leczenie AHA hamuje przyrost istniej¹cych kamieni moczo-
wych i chroni przed powstawaniem nowych, jednak jego stosowanie w leczeniu
u ludzi ma ograniczenia ze wzglêdu na stwierdzone reakcje uboczne [48, 59]. U ponad
20% pacjentów, którym podawano kwas acetohydroksamowy stwierdzono anemiê
hemolityczn¹ i leukopeniê. Ponadto wykazano, ¿e zwi¹zek ten ma dzia³anie mutagen-
ne i mo¿e powodowaæ wady rozwojowe [12, 16]. Inne zwi¹zki o podobnej strukturze
jak AHA np. hydroksymocznik i jego tiolowe pochodne równie¿ hamuj¹ dzia³anie
ureazy, ale s¹ jeszcze bardziej toksyczne dla cz³owieka [48, 56].

3. Nanobakterie � ogólna charakterystyka

Nanobakteriami nazwano bakterie o bardzo ma³ych rozmiarach, wyizolowane
pocz¹tkowo ze ska³ osadowych przez R. F o l k� a, a oko³o 10 lat temu jako drobno-
ustroje wystêpuj¹ce we krwi bydlêcej i ludzkiej [29, 32, 63]. W ¿ywych organiz-
mach obecno�æ nanobakterii odkryli E.O. K a j a n d e r  i N. C i f t i c i o g l u, wy-
kazuj¹c ich obecno�æ najpierw w dostêpnych w handlu surowicy bydlêcej i cielêcej
stosowanych do hodowli kultur tkankowych, a nastêpnie we krwi studentów medy-
cyny w Finlandii na Uniwersytecie w Kuopio [7]. S¹ to drobnoustroje pleomorficz-
ne kuliste b¹d� wyd³u¿one o wielko�ci 5�80 nm jak i 200�500 nm [32, 63], obecnie
nadano im nazwê Nanobacterium sanguineum gen. et sp. nov. [7]. Ostatnie badania



48

wykaza³y, ¿e s¹ to organizmy posiadaj¹ce �cianê komórkow¹, a na podstawie homo-
logii sekwencji podjednostki 16S rRNA zakwalifikowano je do "-2 podgrupy Pro-
teobacteria, w której znajduj¹ siê równie¿ takie rodzaje jak Bartonella czy Brucella
[7, 31]. Poza ma³¹ wielko�ci¹ charakteryzuj¹ je równie¿ inne niezwyk³e w³asno�ci,
które znacznie utrudniaj¹ diagnostykê przy zastosowaniu standardowych metod
mikrobiologicznych. S¹ to drobnoustroje, które trudno jest zabarwiæ, mog¹ rosn¹æ
w �rodowisku zawieraj¹cym chlorek sodu w stê¿eniu 5%, odporne s¹ zarówno na
ogrzewanie jak i na wysuszenie nawet w postaci liofilizatu mog¹ d³ugo byæ prze-
chowywane, s³abo dzia³a na nie promieniowanie ultrafioletowe [2, 30], jak i che-
miczne czynniki dezynfekuj¹ce takie jak np. etanol, formalina, detergenty [2]. Jedy-
nym sposobem pozbycia siê nanobakterii jest sterylizacja promieniami ( oraz
s¹czenie prze filtry o �rednicy porów nie wiêkszej ni¿ 50 nm [7, 31]. W warunkach
laboratoryjnych nanobakterie mo¿na hodowaæ w pod³o¿ach do hodowli linii tkan-
kowych np. Loefler�a, DMEM. S¹ to drobnoustroje wolnorosn¹ce, ich czas duplika-
cji wynosi �rednio 3 dni [8, 31]. W hodowlach in vitro nanobakterie w pod³o¿u nie
zawieraj¹cym dodatku surowicy tworz¹ biofilm na powierzchni naczyñ hodowla-
nych, a w �rodowisku wzrostu wzbogaconym zawarto�ci¹ surowicy widoczne s¹
jako zawiesina [7]. Zaobserwowano równie¿, ¿e drobnoustroje te wykazuj¹ in vitro
w³asno�ci cytotoksyczne i inwazyjne w stosunku do linii fibroblastów 3T6 [5, 6].
Autorzy tych badañ sugeruj¹, ¿e adherencja do fibroblastów, która jest warunkiem
koniecznym do internalizacji bakterii, jest zwi¹zana z obecno�ci¹ specyficznego
receptora na komórkach linii 3T6 [6]. Jednak najbardziej interesuj¹c¹ cech¹ tych
drobnoustrojów, która wyró¿nia je od do tej pory poznanych organizmów ¿ywych,

Rys. 3. Apatytowe os³onki nanobakterii � zdjêcie z mikroskopu skaningowego
(Fig. 3E z [31] za zgod¹ autorów)
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jest ich zdolno�æ odk³adania na swojej powierzchni apatytu (Rys. 3) [28]. Mecha-
nizm tworzenia tej apatytowej pokrywy nie jest dotychczas poznany, wydaje siê ¿e
mo¿e przypominaæ proces tworzenia ko�ci. Odk³adany apatyt ma pochodzenie bio-
genne, tworzony jest jedynie przez ¿ywe komórki nanobakterii a powstrzymaæ ten
proces mo¿e tylko zabicie bakterii lub obni¿enie w ich �rodowisku wzrostu poziomu
wapnia do 0,9 mM, a fosforanów prawie do zera [29, 31]. Pokrywanie powierzchni
apatytem warunkuje tak du¿¹ odporno�æ nanobakteriom na wiele czynników fizycz-
nych i chemicznych oraz utrudnia detekcjê w materia³ach biologicznych. Po�ród
opracowanych do tej pory metod wykrywanie nanobakterii w tkankach, krwi i mo-
czu jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu specyficznych przeciwcia³ monoklonalnych,
mikroskopii elektronowej oraz poprzez hodowlê [29]. Ze wzglêdu na szybko�æ
i wysok¹ specyficzno�æ du¿e nadzieje wi¹¿e siê z immunodiagnostyk¹ nanobakterii.
Do tej pory opisano dwa rodzaje przeciwcia³ monoklonalnych � Nb 8/0 dla których
epitopem jest bia³ko porynowe i Nb 5/2 rozpoznaj¹ce epitop w peptydoglikanie �ciany
nanobakterii. �ród³em antygenów do otrzymania tych przeciwcia³ by³ szczep typowy
N. sanguineum pochodz¹cy z Niemieckiej Kolekcji Mikroorganizmów, a pierwotnie
wyizolowany z surowicy bydlêcej [21].

3.1. Nanobakterie jako nowy czynnik etiologiczny kamicy moczowej

Istnieje ju¿ wiele dowodów na to, ¿e nanobakterie s¹ patogenami cz³owieka i ¿e
w wyniku infekcji tymi drobnoustrojami powstaj¹ kamienie nerkowe. 97,2% prze-
badanych kamieni nerkowych w Finlandii zawiera³o nanobakterie i nie jest to cecha
charakterystyczna tego regionu, podobne badania prowadzone w Hiszpanii i USA
da³y zbli¿one wyniki [5, 21]. Ponadto 10% ludzi przebadanych w Skandynawii po-
siada przeciwcia³a przeciwko nanobakteriom, ale znacznie wy¿szy poziom przeciw-
cia³ zaobserwowano w grupie chorych na kamice nerkow¹ [29]. Istotne jest te¿ to,
¿e nanobakterie s¹ jedynymi znanymi organizmami ¿ywymi które maj¹ zdolno�æ
tworzenia apatytu. Fakt i¿, 90% wszystkich kamieni nerkowych zawiera w swoim
centrum w³a�nie apatyt, sk³oni³ badaczy do potwierdzenia roli nanobakterii w po-
wstawaniu kamieni moczowych w warunkach do�wiadczalnych [5, 31]. We wstêp-
nych badaniach stwierdzono, ¿e nanobakterie wykazuj¹ silny tropizm do nerek po-
niewa¿ po podaniu do¿ylnie ¿ywych nanobakterii szczurom i królikom w bardzo
krótkim czasie (oko³o 15 minut) znajdowane by³y w nerkach i moczu. G a r c i a
C u e r p o  i wsp. [cytowane za K a j a n d e r  i wsp. 29] opracowali metodê injekcji
nanobakterii wcze�niej wyizolowanych z kamieni moczowych poprzez skórê bez-
po�rednio do nerek szczurów co nie wymaga os³ony antybiotykowej. Po miesi¹cu
u szczurów którym podano bakterie stwierdzono obecno�æ kamieni w nerkach
w przeciwieñstwie do grupy kontrolnej, której podano ja³owe pod³o¿e. Do�wiadcze-
nia tego typu maj¹ na celu udowodnienie zgodnie z postulatami K o c h a, ¿e nano-
bakterie s¹ czynnikami etiologicznymi kamieni moczowych. Sam mechanizm po-
wstawania kamieni moczowych w wyniku infekcji nanobakteriami nie jest jeszcze
poznany, ale mo¿e byæ on zgodny z teori¹ R a n d a l l a  og³oszon¹ w 1936 r. [5, 29]
Autor ten zauwa¿y³, ¿e pod wp³ywem bakterii np. wytwarzanych przez nie toksyn,
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odk³adaj¹ siê pod nab³onkiem brodawki nerkowej sole wapnia tworz¹c p³ytkê. P³ytka
wapniowa poprzez swój wzrost uszkadza nab³onek brodawki i zyskuje bezpo�redni
kontakt z moczem znajduj¹cym siê w kielichach nerkowych. W wyniku odk³adania
siê soli mineralnych na p³ytce tworzy siê kamieñ, którego podstawê stanowi odlew
brodawki, szczyt za� jest skierowany do �wiat³a kielicha nerek [11, 29, 54]. Podobnie
sytuacja mo¿e wygl¹daæ w przypadku infekcji nanobakteriami. Bakterie te szybko
dostaj¹ siê do nerek i przylegaj¹ do nab³onka a nastêpnie wnikaj¹ do wnêtrza ko-
mórek. W wyniku odk³adania apatytu na powierzchni swoich komórek tworz¹ pod
nab³onkiem mikroskopijne zwapnienia. Stopniowy wzrost nanobakterii i odk³ada-
nego apatytu powoduje uszkodzenie nab³onka i rozrost kamienia na skutek kontaktu
z czêsto przesyconym sk³adnikami mineralnymi roztworem moczu.

Równocze�nie z udowodnieniem patogennno�ci nanobakterii trwaj¹ badania nad
mo¿liwo�ci¹ ich wyeliminowania z organizmu czyli okre�leniem ich wra¿liwo�ci na
chemioterapeutyki. Prowadzone badania in vitro wykaza³y, ¿e nanobakterie s¹ wra¿-
liwe na antybiotyki z grupy tetracyklin oraz na 5-fluorouracyl co sugeruje, ¿e leków
anty-nanobakteryjnych nale¿y poszukiwaæ w�ród antymetabolitów czy czynników
dzia³aj¹cych bójczo na wirusy i grzyby [5, 29]. Oczywi�cie s¹ to badania wstêpne
i wymagaj¹ce potwierdzenia nie tylko w warunkach in vitro ale te¿ in vivo.

4. Podsumowanie

Rozwój kamicy moczowej jest powodowany przez ró¿ne czynniki i pomimo pro-
wadzonych przez wiele lat badañ o charakterze klinicznym jak i do�wiadczalnym
wci¹¿ nie wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie kamieni moczo-
wych s¹ w pe³ni poznane. Wa¿ne miejsce w�ród przyczyn rozwoju kamicy moczo-
wej zajmuj¹ infekcje dróg moczowych. Do niedawna uwa¿ano, ¿e tylko bakterie
które wytwarzaj¹ ureazê powoduj¹ tworzenie kamieni moczowych obecnie jednak
trwaj¹ intensywne badania nad nanobakteriami jako nowym czynnikiem etiologicz-
nym kamicy. W przypadku infekcji bakteriami ureazo-dodatnimi dochodzi do pod-
niesienia pH moczu i przesycenia fosforanami magnezu i wapnia. Konsekwencj¹
tego jest krystalizacja tych soli i tworzenie wraz ze sk³adnikami organicznymi
pochodzenia bakteryjnego jak i zaka¿onego organizmu kamienia moczowego.
W zaka¿eniach nanobakteriami, pocz¹tkiem rozwoju kamicy w przeciwieñstwie do
ureazo-dodatnich bakterii, nie jest przesycenie moczu mineralnymi sk³adnikami.
Drobnoustroje te znajduj¹c siê w nerkach odk³adaj¹ na powierzchni swoich komórek
wêglan apatytu i tworz¹ w ten sposób zwapnienia, które przy dalszym rozwoju
kamicy s¹ dogodnym miejscem odk³adania mineralnych sk³adników moczu.
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TERMOFILNY GRZYB
THERMOMYCES LANUGINOSUS:

WYSTÊPOWANIE I W£A�CIWO�CI

Katarzyna Janda, Joachim Falkowski

1. Wstêp. 2. Odkrycie. 3. Charakterystyka morfologiczna. 4. Temperatury kardynalne. 5. Wystêpo-
wanie. 6. W³a�ciwo�ci biochemiczne. 7. Podsumowanie

The thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus: the occurrence and the properties

Abstract: Recapitulation: The thermophilic fungi are wide propagated and they were isolated in the all
of climatic areas. The most widespread are the species Thermomyces lanuginosus. The species of the
thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus were isolated from the composts, the hay, the mush-
room compost, the baggase, the sawdust, the peat, the air, the maize, the grain, the peanuts, the kernel
palms, the popular local food in Egypt and the different soils. These fungus have the minimum tempera-
ture for the growth and the development 25�37°C, optimum 40�55°C and maximum 55�63°C.

The studies proved the ability of the species of this fungus to the biosynthesis many of the hydro-
lytic enzymes. Thanks to this properties T. lanuginosus can putrefy the matter containig carbohy-
drates, proteins and lipids. Species of the T. lanuginosus have also the ability to the growth in the
presence some of the hydrocarbons. In this connexion, it is not unlikely, that enzymes produce by
T. lanuginosus can be used in the industry for example in the alimentary or paper industry. In spite of
small publications about the toxygenic propetries of this fungus, we can not belittle this fact.

1.Introduction. 2. The discovery. 3.The morphological characteristic. 4. The cardinal temperatures.
5. The occurrence. 6. The biochemical properties. 7. Recapitulation

1. Wstêp

Ka¿dy organizm ro�nie i rozwija siê w okre�lonym, optymalnym dla siebie
zakresie warunków zewnêtrznych, takich jak temperatura, wilgotno�æ, war-
to�æ pH, zasolenie, ci�nienie osmotyczne itp. [58]. Jednym z najwa¿niejszych
parametrów  �rodowiska, warunkuj¹cym czynno�ci ¿yciowe drobnoustrojów jest
temperatura [57].

Charakterystyka grzybów termofilnych, obejmuj¹ca ich wystêpowanie, tempera-
tury kardynalne i w³a�ciwo�ci biochemiczne znajduje siê w opracowaniu J a n d y
i F a l k o w s k i e g o  [51].

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych grzybów termofilnych jest gatunek
Thermomyces lanuginosus, syn. Humicola lanuginosa [13, 14, 34, 54]. Celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystyki tego gatunku, obej-
muj¹cej historiê, morfologiê, temperatury kardynalne, wystêpowanie oraz w³a�ci-
wo�ci biochemiczne
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2. Odkrycie

Gatunek Thermomyces lanuginosus jest pierwszym opisanym grzybem termofil-
nym. Jego odkrycie datuje siê na rok 1899, kiedy Tsiklinsky jako pierwsza donios³a
o grzybie wyizolowanym z gleby ogrodowej. Grzyb ten, hodowany na chlebie
w temperaturze 52�53°C, okre�li³a jako gatunek termofilny i nazwa³a Thermomyces
lanuginosus. Odkrycie to zapocz¹tkowa³o g³êbsze zainteresowanie badaczy t¹ gru-
p¹ drobnoustrojów.

Ciekawa jest d³uga historia kszta³towania siê na przestrzeni oko³o 80 lat osta-
tecznej nazwy gatunkowej tego grzyba. Droga do ostatecznej nazwy Thermomyces
lanuginosus wiod³a przez zmieniaj¹ce siê przypisywanie go do kilku rodzajów,
a mianowicie Acremoniella, Humicola, Monotospora i Sepedonium. Chronologia
zmian nazwy gatunkowej tego termofilnego grzyba, opracowana na podstawie lite-
ratury przedmiotu przedstawia siê nastêpuj¹co:

Thermomyces lanuginosus P. T s i k l i n s k y
= Sepedonium lanuginosum (�Miehe�) G r i f f o n  & M a u b l a n c
= Sepedonium thermophilum cyelosporum V i e l i c h
= Acremoniella sp. R e g e
= Acremoniella thermophila C u r z i
= Monotospora lanuginosa (G r i f f o n  & M a u b l a n c) M a s o n
= Humicola lanuginosa (G r i f f o n  & M a u b l a n c) B u n c e  as �lanuginosus�
= Humicola grisea Traaen var. indica Subrahmanyam
= Humicola lanuginosa (G r i f f o n  & M a u b l a n c) B u n c e  var. catenulata

M o r i n a g a  in M o r i n a g a, K a n d a  & N o m i  [7, 13, 15, 23, 67].

3. Charakterystyka morfologiczna

W opisach morfologicznych grzybni powietrznej szczepów nale¿¹cych do tego
gatunku badacze s¹ zgodni, ¿e strzêpki grzybni s¹ bezbarwne, o �rednicy 1,5�4 mi-
krometrów [13, 14, 24, 27]. Trzonki zarodnikono�ne osi¹gaj¹ d³ugo�æ 10�15 mikro-
metrów, s¹ nierozga³êzione lub s³abo rozga³êzione, wyrastaj¹ ze strzêpek grzybni
pod k¹tem prostym. Zarodniki s¹ pojedyncze, kuliste, o �rednicy 6�10 mikrome-
trów. �ciany komórkowe m³odych zarodników s¹ g³adkie i stosunkowo cienkie,
a w miarê dojrzewania staj¹ siê ciemne, grube i wyra�nie rze�bione [13, 14, 24,
27, 58]. Zarodniki ³atwo oddzielaj¹ siê od konidioforów, czêsto zachowuj¹ jednak
resztkê trzonka zarodnikono�nego [13, 14].

Kolonie hodowane na pod³o¿u PDA wytwarzaj¹ grzybniê we³nist¹, w m³odym
wieku jasnoszar¹, która w miarê dojrzewania zmienia zabarwienie na ciemnobr¹-
zowe do czarnego [14, 29]. W dojrza³ych koloniach wrastaniu grzybni podstawowej
w pod³o¿e po¿ywki towarzyszy najczê�ciej zmiana zabarwienia po¿ywki na charak-
terystyczny ciemnoró¿owy lub purpurowy kolor [14, 26].

Autorzy, zajmuj¹cy siê problematyk¹ grzybów termofilnych donosz¹, ¿e Ther-
momyces lanuginosus jest najpowszechniej wystêpuj¹cym grzybem termofilnym
[13, 14, 34, 54].
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4. Temperatury kardynalne

Zdania ró¿nych autorów, dotycz¹ce kardynalnych temperatur wzrostu i rozwoju
szczepów nale¿¹cych do tego gatunku, s¹ podzielone. Zakresy temperatur minimal-
nych, optymalnych i maksymalnych dla tego gatunku, wed³ug ró¿nych autorów
przedstawia tabela I. Dane w tabeli wskazuj¹, ¿e minimalna temperatura wzrostu
i rozwoju gatunku T. lanuginosus mie�ci siê w przedziale od 25° do 37°C, tempera-
tura optymalna waha siê od 40° do 55°C, za� temperatura maksymalna mie�ci siê
w przedziale od 55° do 63°C [13, 14, 26, 64, 66, 84].

Tabela I
Temperatury kardynalne Thermomyces lanuginosus

37 54�55 ok.63 [66]

30 � 60 [13]

25 40�50 55 [13]

 28�30 45�55 60 [58]

30 45�50 60�62 [14]

 28�30 54�55 60 [87]

Temperatura wzrostu i rozwoju (°C)
Pi�miennictwo

minimalna optymalna maksymalna

5. Wystêpowanie

Szczepy gatunku T. lanuginosus wyizolowano dotychczas z nastêpuj¹cych sub-
stratów:

� kompostów z ró¿nych materia³ów ro�linnych (juta, pod³o¿e pieczarkowe, s³o-
ma pszenna, ³uszczyny bobu, trociny) oraz z siana [6, 13, 29, 35, 37, 43, 56,
58, 62, 68, 68, 78, 79, 86, 87, 88],

� torfu [60, 88],
� ziaren zbó¿, kukurydzy, orzechów i nasion [2, 46, 47, 59, 68, 73, 87, 88, 96],
� wyt³oków trzciny cukrowej [61],
� odpadów miejskich [86, 87],
� odchodów zwierz¹t i ptaków [22, 33, 87, 93],
� piór petreli z Antarktyki [22],
� gleb ró¿nych stref klimatycznych, w tym wierzchnie warstwy gruntu w rejo-

nie wydobycia wêgla [3, 4, 7, 16, 17, 23, 26, 38, 58, 66, 68, 69, 76, 81],
� powietrza, zarówno pomieszczeñ gospodarczych, jak i atmosferycznego [28,

84, 86].
Badania prowadzone przez B i ³ a j  [13] oraz M a h e s h w a r i  i wsp.[64] wska-

zuj¹, ¿e gatunek T. lanuginosus jest jednym z najczê�ciej wystêpuj¹cych w glebie
grzybów termofilnych. Mimo to, R a j a s e k a r a n  i M a h e s h w a r i  [81], suge-
ruj¹, ¿e grzyby termofilne nie s¹ normalnie aktywnym komponentem mikroflory
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glebowej. Autorzy ci zwracaj¹ uwagê, ¿e nawet ciep³e gleby rejonów wulkanicz-
nych s¹ ubogo reprezentowane przez te mikroorganizmy. Próbuj¹c wyja�niæ
w zwi¹zku z tym obecno�æ w glebie szczepów T. lanuginosus oraz innych gatun-
ków grzybów termofilnych sugeruj¹ oni, ¿e ich obecno�æ w tym �rodowisku
jest rezultatem zasiedlenia przez zarodniki unosz¹ce siê w powietrzu. Zdaniem
tych badaczy �ród³em zarodników mikoflory termofilnej w powietrzu s¹ ró¿nego
rodzaju komposty.

C a r e t t a  i wsp. [17] uwa¿aj¹ natomiast, ¿e wystêpowanie tego grzyba w gle-
bie uzale¿nione jest od szaty ro�linnej pokrywaj¹cej teren oraz od ro�linno�ci, która
wystêpowa³a w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Wa¿nym czynnikiem s¹ rów-
nie¿ warunki atmosferyczne, takie jak, rozk³ad temperatur i opadów, a tak¿e sk³ad
chemiczny gleby.

C a r e t t a  i wsp. [18] donosz¹ tak¿e, ¿e nie bez znaczenia jest obecno�æ innych
drobnoustrojów, w tym mezofilnych i keratynofilnych, gdy¿ miêdzy nimi a szcze-
pami T. lanuginosus mog¹ istnieæ ró¿nego rodzaju zale¿no�ci. Podobne wnioski
wyci¹gnêli H e d g e r  i H u d s o n  [43], którzy badaj¹c grzyby termofilne wyizo-
lowane z kompostu zauwa¿yli, ¿e istnieje antagonizm miêdzy Sporotrichum thermo-
phile i Talaromyces dupontii a T. lanuginosus.

K u t h u b u t h e e n  i P u g h  [60] zwrócili równie¿ uwagê na wp³yw herbi-
cydów na wzrost grzybów termofilnych. Przeprowadzone przez nich badania
dowiod³y, ¿e jednym z najwra¿liwszych na herbicydy gatunków grzybów termofil-
nych jest T. lanuginosus.

6. W³a�ciwo�ci biochemiczne

S t u t z e n b e r g e r  [91] stoi na stanowisku, ¿e zalety enzymów syntetyzowa-
nych przez grzyby termofilne stwarzaj¹ potencjalne mo¿liwo�ci wykorzystania ich
w procesach przemys³owych.

W dostêpnym pi�miennictwie spotyka siê prace po�wiêcone zdolno�ci szczepów
gatunku T. lanuginosus do hydrolizy substratów naturalnych. Badacze zajmuj¹cy
siê tym gatunkiem szczególn¹ uwagê zwrócili na aktywno�æ celulolityczn¹, ksyla-
nolityczn¹, amylolityczn¹, proteolityczn¹ oraz lipolityczn¹ [4, 8, 13, 20, 33, 35, 36,
42, 63, 75, 79, 83, 98].

Rozk³adanie substratów pochodzenia ro�linnego, zawieraj¹cych celulozê i hemi-
celulozy przez grzyby termofilne jest w przyrodzie szeroko rozpowszechnione. Zja-
wisko to zachodzi przy samozagrzewaniu ro�linnych substratów, w glebach rejonów
tropikalnych, w wierzchnich warstwach gleb nagrzewanych s³oñcem w klimacie
umiarkowanym, a tak¿e przy rozk³adaniu resztek ro�linnych i odpadów przemys³u
papierniczego [11]. Zdania badaczy odno�nie aktywno�ci celulolitycznej szczepów
termofilnego gatunku T. lanuginosus s¹ podzielone.

G a n n s - C h a v e s  i wsp. [33] uzyskali wyniki �wiadcz¹ce o zdolno�ci szcze-
pów tego gatunku do biosyntezy enzymów celulolitycznych. Równie¿ O l u t i o l a
[74] doniós³ o wyizolowaniu szczepu T. lanuginosus zdolnego do syntetyzowania
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celulazy podczas hodowli na pod³o¿u zawieraj¹cym karboksymetylcelulozê z do-
datkiem ekstraktu dro¿d¿owego.

H o q  i wsp.[44] donie�li o nieznacznej aktywno�ci celulolitycznej szczepów,
których wzrost na pod³o¿u z karboksymetylceluloz¹ porównywalny by³ do wzrostu
na pod³o¿u bez �ród³a wêgla. Podobne wyniki otrzyma³ tak¿e B i ³ a j  [13], którego
badania wskazuj¹ na niewielk¹ zdolno�æ szczepów tego gatunku do biosyntezy
enzymów celulolitycznych. F e r g u s  [30] i T a n s e y  [92] twierdz¹ natomiast, ¿e
gatunek ten nie jest zdolny do hydrolizy celulozy. Zbie¿ne wyniki otrzyma³ równie¿
R o s e n b e r g, którego badania dowiod³y, ¿e T. lanuginosus nie jest zdolny do wzro-
stu w obecno�ci celulozy oraz lignocelulozy, ani do degradacji tych zwi¹zków [82].

Budowa ksylanu z kolei jest bardzo skomplikowana i hydroliza tego zwi¹zku
wymaga zastosowania kompleksu wielu ksylanaz mikrobiologicznych. Ksylanazy
maj¹ potencjalne zastosowanie w biokonwersji materia³ów lignocelulozowych,
w produkcji rozpuszczalnych pulp oraz w procesie przygotowania pulp do wzmoc-
nienia efektu bielenia w produkcji papieru [6, 35, 36]. Aby zapewniæ odpowiedni¹
jako�æ pulpy traktowanej ksylanaz¹, enzym ten powinien byæ wolny od aktywno�ci
celulolitycznej, która mog³aby uszkodziæ strukturê pulpy [36].

Doniesienia szeregu autorów �wiadcz¹ o tym, ¿e szczepy gatunku T. lanuginosus
zdolne s¹ tak¿e do wytwarzania ksylanazy [6, 11, 12, 19, 20, 35, 36, 44, 77�79,
88, 89]. Ksylanaza syntetyzowana przez T. lanuginosus jest szczególnie cenna
z punktu widzenia zastosowania jej w przemy�le, poniewa¿ jest zupe³nie wolna od
aktywno�ci celulolitycznej, termostabilna i posiada neutralne pH [78, 79]. Badania
prowadzone przez P u c h a r t  i wsp. [77] wykaza³y, ¿e oprócz aktywno�ci ksy-
lanolitycznej szczepy T. lanuginosus zdolne s¹ równie¿ do biosyntezy mannazy,
pektynazy oraz arabinazy.

Enzymatyczny rozk³ad skrobi jest obecnie jednym z najwa¿niejszych i powszech-
nych procesów stosowanych na skalê biotechnologiczn¹ [52]. Enzymy amylolityczne
stosowane w produkcji ¿ywno�ci i procesach biotechnologicznych z wykorzysta-
niem skrobi, a tak¿e w piwowarstwie i piekarnictwie [96].

Badania prowadzone przez wielu autorów dowiod³y, ¿e szczepy T. lanuginosus
zdolne s¹ do biosyntezy amylazy [5, 8, 9, 31, 53, 94]. Dobre wyniki biosyntezy
enzymów amylolitycznych osi¹gano stosuj¹c pod³o¿e ze skrobi¹ z dodatkiem eks-
traktu dro¿d¿owego [5, 8, 9, 31, 39, 54].

A r n e s e n  i wsp. [8] zalecaj¹ dodatek do pod³o¿a hodowlanego detergentu
Tween � 80, który ich zdaniem stymuluje syntezê "-amylazy. B i ³ a j  [13] uwa¿a,
¿e T. lanuginosus posiada najwy¿sz¹ w�ród badanych grzybów termofilnych aktyw-
no�æ amylolityczn¹. Autor ten twierdzi ponadto, ¿e szczepy tego gatunku zdolne
s¹ do aktywnej hydrolizy skrobi w procesach samozagrzewania ziarna i innych
substratów ro�linnych. Badania w kierunku poznania aktywno�ci amylolitycznej
gatunku T. lanuginosus pozwoli³y na wyodrêbnienie i scharakteryzowanie syntety-
zowanej przez tego grzyba "-amylazy [10, 52, 53], glukoamylazy (EC 3.2.1.3) [39]
oraz "-glukozydazy [52, 55] i "-galaktozydazy [32].

W dostêpnym pi�miennictwie nieliczne s¹ publikacje dotycz¹ce aktywno�ci
proteolitycznej szczepów Thermomyces lanuginosus.
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Pierwsze doniesienie o zdolno�ci do biosyntezy termostabilnej proteinazy przez
szczepy tego gatunku przedstawili O n g  i G a u c h e r  (cyt. za H a s n a i n  [42]).
Kontynuacj¹ badañ w tym kierunku zajêli siê H a s n a i n  i wsp. [42], którzy oczy-
�cili i scharakteryzowali otrzymany enzym, okre�lony przez nich jako �humicolin�.
Równie¿ R a j a s e k a r a n  i M a h e s h w a r i  donie�li o zdolno�ci szczepów tego
gatunku do biosyntezy enzymów proteolitycznych [80].

Z aktywno�ci¹ proteolityczn¹ zwi¹zana jest zdolno�æ szczepów do biosyntezy
enzymów koaguluj¹cych mleko. Maj¹c na wzglêdzie wykorzystanie takich szcze-
pów w przemy�le mleczarskim po¿¹dane jest, aby charakteryzowa³y siê one, obok
wysokiej aktywno�ci enzymów koaguluj¹cych mleko, nisk¹ aktywno�ci¹ proteoli-
tyczn¹ [1]. Badaniem zdolno�ci grzybów termofilnych do biosyntezy enzymów
koaguluj¹cych mleko zajmowali siê M e r e n d i  i wsp. [65], jednak w ich opraco-
waniu brak jest wyników dotycz¹cych gatunku T. lanuginosus. B i ³ a j  [13] uwa¿a,
¿e T. lanuginosus nie jest zdolny do biosyntezy egzoenzymów koaguluj¹cych
mleko. Z kolei J a n d a  i F a l k o w s k i  [49] dowiedli, ¿e szczepy tego gatunku,
oprócz niskiej aktywno�ci proteolitycznej, charakteryzuj¹ siê zdolno�ci¹ do bio-
syntezy kompleksu enzymów koaguluj¹cych mleko.

Hydrolityczny rozk³ad ró¿nych t³uszczów zale¿ny jest w du¿ym stopniu od
aktywno�ci lipolitycznej drobnoustrojów. Nie bez znaczenia jest tak¿e rodzaj
t³uszczu i jego budowa chemiczna. Pomimo znajomo�ci tych czynników R u b a n
[83] uwa¿a, ¿e dane dotycz¹ce lipaz mikrobiologicznych s¹ niepe³ne. Autor ten
twierdzi, ¿e charakterystyka lipaz pochodzenia mikrobiologicznego powinna byæ
przygotowywana osobno dla ka¿dej lipazy syntetyzowanej przez okre�lony gatu-
nek drobnoustroju. Lipazy mikrobiologiczne wykorzystuje siê do otrzymywania
wolnych kwasów t³uszczowych z naturalnych trójglicerydów, które z kolei znaj-
duj¹ zastosowanie jako preparaty w medycynie i przemy�le, a tak¿e dodawane s¹
do pasz dla zwierz¹t [83].

Badacze zajmuj¹cy siê charakterystyk¹ szczepów T. lanuginosus donie�li, ¿e gatu-
nek ten posiada zdolno�ci biosyntezy enzymów lipolitycznych [13, 63, 83]. R u b a n
[83] podaje, ¿e lipaza tego gatunku aktywna jest w s³abo zasadowym �rodowisku
o pH 8,0 w temperaturze 60°C. L i u  i wsp.[63] donosz¹ natomiast, ¿e enzym
jest stabilny w roztworach o pH 7�10, zachowuje sw¹ aktywno�æ w 60°C, za� w tem-
peraturze 70°C zachowuje sw¹ aktywno�æ przez 20 minut.

Badaj¹c wp³yw jonów Ca++ na aktywno�æ enzymów lipolitycznych B i ³ a j  [13]
stwierdzi³, ¿e nie wykazuj¹ one w³a�ciwo�ci stabilizuj¹cych lipazê, niweluj¹ jednak
inhibituj¹ce dzia³anie kwasów t³uszczowych i soli kwasów t³uszczowych na ten
enzym. Autor uwa¿a, ¿e termostabilno�æ lipazy T. lanuginosus uwarunkowana
jest obecno�ci¹ znacznej ilo�ci hydrofobowych aminokwasów w molekule bia³ka.
Wy¿ej wymienieni badacze okre�lali aktywno�æ lipolityczn¹ gatunku wykorzystu-
j¹c najczê�ciej pod³o¿a z dodatkiem oliwy z oliwek.

Badania prowadzone przez O m a r  i wsp. [75], O g u n d e r o  [71, 72, 73]
Ve n k a t e s h w a r l u  i R e d d y  [98] oraz J a n d a  i F a l k o w s k i  [47, 48]
potwierdzi³y posiadanie przez szczepy T. lanuginosus zdolno�ci do biosyntezy
enzymów lipolitycznych.
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B i ³ a j  i K o w a l  [15] donosz¹, ¿e grzyby termofilne zdolne s¹ do wzrostu na
po¿ywkach z dodatkiem ró¿nych wêglowodorów. Do badañ w kierunku mo¿liwo�ci
wykorzystywania przez grzyby tych zwi¹zków autorzy polecaj¹ pod³o¿a sta³e,
poniewa¿ komórki organizmu otoczone s¹ wtedy nisk¹ koncentracj¹ wêglowodoru.
Metoda ta pozwala zmniejszyæ, prawdopodobnie silnie toksyczne dzia³anie tych
zwi¹zków na komórki badanego grzyba. Aktywno�æ rozk³adu wêglowodorów okre�-
lana by³a przez powy¿szych badaczy jako zdolno�æ wzrostu badanych kultur na
testowanym pod³o¿u. W poszukiwaniach szczepów aktywnych stosowano najczê�-
ciej stê¿enia wêglowodorów w pod³o¿u nie przekraczaj¹ce 2% [15].

Wed³ug F e r g u s  (cyt. za B i ³ a j  i K o w a l  [15]) w przypadku hodowli
szczepów gatunku T. lanuginosus na rzadkiej parafinie, �ród³em azotu determinu-
j¹cym wzrost grzyba okaza³a siê asparagina. Badania prowadzone przez J a n d ê
i F a l k o w s k i e g o  [50] wskazuj¹, ¿e szczepy tego gatunku zdone s¹ do wzrostu
i rozwoju na pod³o¿u sta³ym zawieraj¹cym �wie¿y i przepracowany olej silnikowy.

Dziêki zastosowaniu w ostatnich latach nowoczesnej techniki mikroskopowej,
aktualny kierunek prac nad charakterystyk¹ szczepów gatunku T. lanuginosus skie-
rowany jest równie¿ na badania ultrastrukturalne.

Badania, prowadzone przede wszystkim w Australii i Kanadzie, dotyczy³y miê-
dzy innymi struktury rybosomów [40, 41, 70, 97] i ultrastrukturalnych zmian, zwi¹-
zanych ze wzrostem w warunkach podwy¿szonej temperatury [24, 25, 34].

Prace podjête przez E r i k s e n  i wsp. [27] wykaza³y, ¿e szczepy tego gatunku
wytwarzaj¹ ró¿ne zarodniki, w zale¿no�ci od tego, czy hodowla prowadzona by³a
na pod³o¿u sta³ym czy p³ynnym.

Wp³ywem kwasów organicznych na wzrost grzybów termofilnych zajmowali siê
G u p t a  i M a h e s h w a r i  [38]. Ich badania dowiod³y, ¿e kwasy organiczne
nie s¹ niezbêdne dla wzrostu gatunku T. lanuginosus. Ponadto badacze ci otrzymali
satysfakcjonuj¹ce wyniki dotycz¹ce zastosowania L-asparaginy jako organicznego
�ród³a azotu w hodowli T. lanuginosus.

W przypadku w³a�ciwo�ci toksynotwórczych grzybów, w tym tak¿e termofil-
nych to wskazuje siê przede wszystkim na gatunki nale¿¹ce do rodzajów Aspergil-
lus i Penicillium. Wprawdzie T. lanuginosus wystêpuje np., w wilgotnym sianie,
z którym kontakt mo¿e powodowaæ u osób wra¿liwych alergie, ale jako czynnik
chorobotwórczy wskazywane s¹ w³a�nie wymienione wy¿ej rodzaje [62, 90].
D a v i s  i wsp. [21] oraz O g u n d e r o  [73] wyizolowali jednak szczepy T. lanugi-
nosus zdolne do wytwarzania substancji toksycznych dla ludzi i zwierz¹t.

7. Podsumowanie

Grzyby termofilne s¹ drobnoustrojami szeroko rozprzestrzenionymi, a ich
wystêpowanie stwierdzono we wszystkich strefach klimatycznych. Do gatunków
wyodrêbnianych najczê�ciej nale¿y Thermomyces lanuginosus. Szczepy tego ga-
tunku wyizolowano z ró¿nego rodzaju kompostowanych substratów organicznych,
siana, pod³o¿a pieczarkowego, wyt³oków trzciny cukrowej, trocin, torfu, powietrza,
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ziarna zbó¿ i kukurydzy, orzechów, owoców palm olejowych i regionalnych posi³-
ków egipskich, a tak¿e z powietrza i ró¿nych gleb. Grzyb ten charakteryzuje siê
minimaln¹ temperatur¹ wzrostu i rozwoju le¿¹c¹ w przedziale od 25° do 37°C, tem-
peratur¹ optymaln¹ mieszcz¹ca siê w przedziale od 40° do 55°C i maksymaln¹ � od
55° do 63°C. Badania wykaza³y zdolno�æ szczepów tego gatunku do biosyntezy
szeregu enzymów hydrolitycznych. Dziêki tym w³a�ciwo�ciom szczepy T. lanugi-
nosus charakteryzuj¹ siê zdolno�ci¹ do hydrolizy substratów zawieraj¹cych cukry,
bia³ka oraz t³uszcze. Wykazano równie¿ ich zdolno�æ do wzrostu w obecno�ci
niektórych wêglowodorów. W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na wykluczyæ, ¿e enzy-
my syntetyzowane przez szczepy T. lanuginosus mog¹ znale�æ wykorzystanie m.in.
w przemy�le spo¿ywczym czy papierniczym. Mimo nielicznych doniesieñ o w³a�ci-
wo�ciach toksycznych tego gatunku nie nale¿y bagatelizowaæ tego zagadnienia.

Pismiennictwo

1. Abdel-Fattah A.F., Mabrouk S.S., El-Hawwary N.M.: Distribution pattern of milk-clotting and
proteolytic activities in some fungi. Acta Biol. Acad. Sci. Hung. 23, 55�60 (1972)

2. Abdel-Hafez A.I.I., Moharram A.M.M., Abdel-Malek A.Y.: Thermophilic and thermotolerant
fungi associated with seeds of five members of Umbelliferae from Egypt. Cryptogamie, Myco-
logie, 8, 315�320 (1987)

3. Abdel-Hafez S.I.I., Moharram A.M., Ismail M.A., Razak A.A., Ganem E.H.: Mycoflora of
sedimented dust in the oases of western desert Egypt. Proc. Second Regional Mycological Conf.
7�10 October, Al.-Azhar University, Cairo, Egypt, s. 73�87 (1992)

4. Abdullah S.K., Al.-Bader S.M.: On the thermophilic and thermotolerant mycoflora of Iraqi soils.
Sydowia Annales Mycologici, 42, 1�7 (1990)

5. Adams P.R.: Extracellular amylase acivities of Rhizomucor pusillus and Humicola lanuginosa at
initial stages of growth. Mycopathologia, 128, 139�141 (1994)

6. Alam M., Gomes I., Mohiuddin G., Hoq M.: Production and characterization of thermostable
xylanases by Thermomyces lanuginosus and Thermoascus aurantiacus grown on lignocelluloses.
Enzyme Microb. Technol. 16, 298�302 (1994)

7. Apinis A.E.: Occurrence of thermophilous microfungi in certain alluvial soils near Nottingham.
Nova Hedwigia, 5, 58�78 (1963)

8. Arnesen S., Eriksen S.H., Olsen J., Jensen B.: Increased production of alpha-amylase from Ther-
momyces lanuginosus by the addition of Tween 80. Enzyme Microb. Technol. 23, 249�252 (1998)

9. Barnett E.A., Fergus C.L.: The relation of extracellular amylase, mycelium, and time, in some ther-
mophilic and mesophilic Humicola species. Mycopathologia Mycologia Appl. 44, 131�141 (1971)

10. Basaveswara Rao V., Maheshwari R., Sastry N.V.S., Subba Rao P.V.: A thermostable gluco-
amylase from the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus. Curr. Sci. 48, 113�115 (1979)

11. Bennett N.A., Ryan J., Biely P., Vrsanska M., Kremnicky L., Macris B.J., Kekos D., Christako-
poulos P., Bhat M.K.: Biochemical and catalytic propetries of an endoxylanase purified from the
culture filtrate of Thermomyces lanuginosus ATCC 46882. Carbohydr. Res. 306, 445�455 (1998)

12. Bhat, K.M., Smith D.C., Wood T.M.: Screening of mesophilic and thermophilic fungi for extra-
cellular xylanase ans beta-xylosidase activity. Biomass for energy and industry. 4 th E.C. Confe-
rence . Proc. Intern. Conf. Orleans, France, 11�15 May, s. 778�782 (1987)

13. Bi³aj T.I.: Tiermostabilnyje fiermienty gribow. Izd. Naukowa Dumka, Kijew 1979
14. Bi³aj T.I., Zacharczenko W.A.: Opriebielitiel tiermofilnych gribow. Izd. Naukowa Dumka,

Kijew 1987
15. Bi³aj W.I., Kowal E.Z.: Rost gribow na ugliewodorodach niefti. Izd. Naukowa Dumka, Kijew 1980



63

16. Caretta G., del Frate G., della Franca P., Guglielminetti M., Mangiarotti A.M., Savino, E.: Studies
on the occurrence of fungi in a wheat-field. I. Mesophilic, thermophilic and keratinophylic fungi
in soil. Boletin Micologico, 3, 55�70 (1986)

17. Caretta G., del Frate G., della Franca P., Guglielminetti M., Mangiarotti A.M., Savino, E.: Meso-
philic, thermophilic and keratinophilic fungi in a rice field soil and phylloplane fungi. Boletin
Micologico, 3, 117�127 (1987)

18. Caretta G., del Frate G., della Franca P., Guglielminetti M., Mangiarotti A.M., Savino, E.: Anta-
gonistic activity �in vitro� of some meso-, thermo- and keratinophilic fungi of wheat,- rice,
maize-field soils. Boletin Micologico, 3, 169�182 (1987)

19. Cesar T., Mrsa V.: Purification and properties of the xylanase produced by Thermomyces lanugi-
nosus. Enzyme Microb. Technol. 19, 289�296 (1996)

20. Christov L.P., Prior B.A.: Bleaching response of sulfite pulps to pretreatment with xylanases.
Biotechnol. Prog. 13, 695�698 (1997)

21. Davis N.D., Wagener R.E., Morgan-Jones G., Diener U.L.: Toxigenic thermophilic and thermo-
tolerant fungi. Appl. Microbiol. 29, 455�457 (1975)

22. Del Fratte G., Caretta G.: Fungi isolated from Antarctic material. Polar Biol. 11, 1�7 (1990)
23. Eggins H., Malik K.: The occurrence of thermophilic cellulolytic fungi in pasture land soil.

Antonie van Leeuwenhoek, 35, 178�184 (1969)
24. Ellis D.H.: Ultrastructure of thermophilic fungi IV. Conidial ontogeny in Thermomyces. Trans.

Br. Mycol. Soc. 77, 229�241 (1981)
25. Ellis D.H.: Ultrastructure of thermophilic fungi VI. General discussion. Trans. Br. Mycol. Soc. 78,

305�313 (1982)
26. Ellis D.H., Keane P.J.: Thermophilic fungi isolated from some Australian soils. Aust. J. Bot. 29,

689�704 (1981)
27. Eriksen S.H., Haasum I., Jensen B., Olsen J.: Description of conidia from submerged cultivation

of Thermomyces lanuginosus for use as a uniform inoculum. Microbiol. Lett. 93, 279�284 (1992)
28. Evans H.C.: Thermophilous fungi isolated from the air. Trans. Br. Mycol. Soc. 59, 516�519 (1972)
29. Fergus C.L.: Thermophilic and thermotolerant molds and actinimycetes of mushroom compost

during peak heating. Mycologia, 56, 267�283 (1964)
30. Fergus C.L.: The cellulolytic activity of thermophilic fungi and actinomycetes. Mycologia, 61,

120�129 (1969)
31. Fergus C.L.: The production of amylase by some thermophilic fungi. Mycologia, 61, 1171�1175

(1969)
32. Fischer L., Scheckermann C., Wagner F.: Purification and characterization of a thermotolerant beta-

galactosidase from Thermomyces lanuginosus. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497�1501 (1995)
33. Ganns-Chaves V.M., Silva D.O., Brune W., Moreira M.A.: Cellulolytic activities of Humicola sp.

Rev. Microbiol. 20, 460�465 (1989)
34. Garrison R.G.: Ultrastructural studies on Thermomyces lanuginosus and certain other clisely

related thermophilic fungi. Mycologia, 67, 961�971 (1975)
35. Gomes J., Gomes I., Kreiner W., Esterbauer H., Sinner M., Steiner W.: Production of high level of

cellulase-free and thermostable xylanase by a wild strain of Thermomyces lanuginosus using
beechwood xylan. J. Biotechnol. 30, 283�297 (1993)

36. Gomes J., Purkarthofer H., Hayn M., Kapplmuller J., Sinner M., Steiner W.: Production of a high
level of cellulase-free xylanase by the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus in laboratory
and pilot scales using lignocellulosic materials. Appl. Microbiol. Biotechnol. 39, 700�707 (1993)

37. Grajek W., Szymañski J.: Wp³yw warunków �rodowiskowych na szybko�æ wzrostu grzybów
termofilnych wyizolowanych z pod³o¿a pieczarkowego. Biul. Warzywniczy, 44, 111�119 (1996)

38. Gupta S.D., Maheshwari R.: Is organic acid required for nutrition of thermophilic fungi? Arch.
Microbiol. 141, 164�169 (1985)

39. Haasum I., Eriksen S.H., Jensen B., Olsen J.: Growth and glucoamylase production by the thermo-
philic fungus Thermomyces lanuginosus in a synthetic medium. Appl. Microbiol. Biotechnol. 34,
656�660 (1991)



64

40. Harauz G.: Electron microscopical projections of the large ribosomal subunit from Thermomyces
lanuginosus. Biochim. Biophys. Acta, 1132, 58�66 (1992)

41. Harauz G., Flannigan D.: Structure of ribosomes from Thermomyces lanuginosus by electron
microscopy and image processing. Biochim. Biophys. Acta, 1038, 260267 (1990)

42. Hasnain S., Adeli K., Storer A.C.: Purification and characterization of an extracellular
thiol-containing serine proteinase from Thermomyces lanuginosus. Biochem. Cell Biol. 70,
117�122 (1992)

43. Hedger J.N., Hudson H.J.: Nutritional studies of Thermomyces lanuginosus from wheat straw
compost. Trans. Br. Mycol. Soc. 62, 129�143 (1974)

44. Hoq M.M., Hempel C., Deckwer W.D.: Cellulase-free xylanase by Thermomyces lanuginosus
RT9: Effect of agitation, aeration, and medium components on production. J. Biotechnol. 37,
49�58 (1994)

45. Huang L.H., Hanlin R.T.: Fungi occuring in freshly harvested and in market pecans. Mycologia,
67, 689�700 (1975)

46. Ismail M.A.: Degradative enzymes and fungal flora associated with the Egyptian foodstuff kishk.
Int. Biodeterior. Biodegrad. 31, 143�157 (1993)

47. Janda K., Falkowski J.: Aktywno�æ lipolityczna grzybów termofilnych wyodrêbnionych z suro-
wego ziarna kawy. Materia³y XXVIII Sesji Naukowej KTiCh¯ PAN �Postêpy technologii
i chemii ¿ywno�ci�, Gdañsk 1997, s. 56�57

48. Janda K., Falkowski J.: Aktywno�ci enzymatyczne szczepów termofilnego grzyba Humicola
lanuginosa wyodrêbnionych z naturalnych �róde³. Materia³y XXIX Sesji Naukowej KTiCh¯ PAN
�Procesy technologiczna a jako�æ ¿ywno�ci�, Olsztyn 1998, s.137

49. Janda K., Falkowski J.: Termofilny grzyb Humicola lanuginosa jako potencjalny producent
enzymów koaguluj¹cych mleko. Materia³y XXX Sesji Naukowej KTiCh¯ PAN �Nauka o ¿yw-
no�ci na progu XXI wieku�, Kraków 1999, s.241

50. Janda K., Falkowski J.: Ocena zdolno�ci wzrostu i rozwoju szczepów termofilnego grzyba
Thermomyces lanuginosus (syn. Humicola lanuginosa) na pod³o¿u zawieraj¹cym �wie¿y i prze-
pracowany olej silnikowy. Materia³y II Krajowej Konferencji Naukowej �Rozk³ad i korozja
mikrobiologiczna materia³ów technicznych� £ód� 2001, s. 235�240

51. Janda K., Falkowski J.: Grzyby termofilne � wystêpowanie, w³a�ciwo�ci biochemiczne i tempe-
ratury kardynalne. Post. Mikrobiol. 40, 287�310 (2001)

52. Jensen B., Olsen J., Allermann K.: Purification of extracellular amylolytic enzymes from the
thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus. Can. J. Microbiol. 34, 218�223 (1988)

53. Jensen B., Olsen J.: Physicochemical properties of a purified alpha-amylase from the thermo-
philic fungus Thermomyces lanuginosus. Enzyme Microb. Technol. 14, 112�116 (1992)

54. Jensen B., Wiebe M.G., Robson G.D., Trinci A.P.J., Olsen J.: Growth kinetics of the thermophilic
fungus Thermomyces lanuginosus. Mycol. Res. 97, 665�669 (1993)

55. Jensen B., Olsen J.: Extracellular alpha-glucosidase with dextran-hydrolyzing activity from the
thermophilic fungus, Thermomyces lanuginosus. Curr. Microbiol. 33, 152�155 (1996)

56. Klamer M., Sochting U.: Fungi in a controlled compost system � with special emphasis on the
thermophilic fungi. Proc. IS Composting and used Composted Materials. Ed.R.A.K. Szmidt. Acta
Hort. 469, 405�413 (1998)

57. Kristjansson J.K.: Thermophilic organisms as sources of thermostable enzymes. Trends in Bio-
technology, 7, 349�353 (1989)

58. Kushner D.J.: ¯izñ mikrobow w ekstriemalnych us³owijach. Izd. Mir, Moskwa 1981
59. Kuster E., Locci R.: Studies on peat and peat microorganisms. II. Occurrence of thermophilic

fungi in peat. Arch. Microbiol. 48, 319�324 (1964)
60. Kuthubutheen A.J., Pugh G.J.F.: The effects of fungicides on the growth rates of thermophilous

fungi. Mycopathologia, 62, 67�76 (1977)
61. Lacey J.: Moulding of sugar-cane bagasse and its prevention. Ann. Appl. Biol. 76, 63�76 (1974)
62. Lacey J.: Potential hazards to animal and man from microorganisms in fodders and grain. Trans.

Br. Mycol. Soc. 65, 171�184 (1975)



65

63. Liu W.H., Beppu T., Arima K.: Physical and chemical properties of the lipase of thermophilic
fungus Humicola lanuginosa. Agr. Biol. Chem. 31, 2493�2499 (1973)

64. Maheshwari R., Kamalam P.T., Balasubramanyam P.V.: The biogeography of thermophilic fungi.
Curr. Sci. 56, 151�155 (1987)

65. Merendi C., Aragozzini F., Manachini P.L.: �Screening� sull«attivita presamica di eumiceti termo-
fili. Ann. Micr. 20, 23�29 (1970)

66. Miszustin E.: Drobnoustroje termofilne w przyrodzie i praktyce. PWRiL, Warszawa 1954
67. Moubasher A.H., Abdel-Hafez S.I.I., Abdel-Fattah H.M., Moharram A.M.: Fungi of wheat and

broad-bean straw compost II. Thermophilic fungi. Mycopathologia, 84, 65�71 (1983/1984)
68. Mouchacca J.: Thermophilic fungi: biodiversity and taxonomic status. Cryptogamie, Mycologie,

18, 19�69 (1997)
69. Moustafa A.F., Sharkas M.S., Kamel S.M.: Thermophilic and thermotolerant fungi in the desert

and salt-marsh soils of Kuwait. Norw. J. Bot. 23, 213�220 (1976)
70. Nazar R.N., Wong W.M., Abrahamson J.L.A.: Nucleotide sequence of the 18�25 S ribosomal

RNA intergenic region from a thermophile Thermomyces lanuginosus. J. Biol.-Chem. 262,
7523�7527 (1987)

71. Ogundero V.W.: Degradation of Nigerian palm products by thermophilic fungi. Trans. Br. Mycol.
Soc. 77, 267�271 (1981)

72. Ogundero V.W.: Isolation of thermophilic and thermotolerant fungi from stored groundnuts in
Nigeria and determination of their lipolytic activity. Int. Biodeterior. Bull. 17, 51�56 (1981)

73. Ogundero V.W.: Thermophilic fungi from Nigerian farm produce. Mycologia, 73, 198�201 (1981)
74. Olutiola P.O.: Characterization of cellulase from Humicola lanuginosa. Experientia, 38,

1332�1333 (1982)
75. Omar I.C., Hayashi M., Nagai S.: Purification and some properties of a thermostable lipase from

Humicola lanuginosa. Agric. Biol. Chem. 51, 37�45 (1987)
76. Pidopliczko M.M., Zacharczenko W.O.: Griby z gruntiw YRCR, wydzielieny pri pydwiszczenij

tiempieratury. Mikrobio³oginij ¯urna³, 33, 296�301 (1970)
77. Puchart V., Katapodis P., Biely P., Kremnicky L., Christakopoulos P., Vrsanska M., Kekos D.,

Macris B.J., Bhat M.K.: Production of xylanases, mannases, and pectinases by the thermophilic
fungus Thermomyces lanuginosus. Enzyme Microb. Technol. 24, 355�361 (1999)

78. Purkarthofer H., Sinner M., Steiner W.: Effect of shear rate and culture pH on the production of
xylanase by Thermomyces lanuginosus. Biotechnol. Lett. 15, 405�410 (1993)

79. Purkarthofer H., Sinner M., Steiner W.: Cellulase-free xylanase from Thermomyces lanuginosus:
Optimization of production in submerged ans solid-state culture. Enzyme Microb. Technol. 15,
677�682 (1993)

80. Rajasekaran A.K., Maheshwari R.: Growth kinetics and intracellular protein breakdown in meso-
philic and thermophilic fungi. Ind. J. Exp. Biol. 28, 46�51 (1990)

81. Rajasekaran A.K., Maheshwari R.: Thermophilic fungi: an assesment of their potential in soil.
J. Biosc. 18, 345�354 (1993)

82. Rosenberg S.L.: Cellulose and lignocellulose degradation by thermophilic and thermotolerant
fungi. Mycologia, 70, 1�13 (1978)

83. Ruban E.£.: Mikrobnyje lipidy i lipazy. Izd. Naukowa Dumka, Moskwa 1977
84. Sadhu D.K., Singh S.: Airborne thermophilous fungi at Amritsar, India. Trans. Br. Mycol. Soc. 84,

41�45 (1985)
85. Satyanarayana T., Chavant L., Montant C.: Applicability of API ZYM for screening enzyme

acivity of thermophilic moulds. Trans. Br.Mycol. Soc. 85, 727�730 (1985)
86. Shekhar Sharma H.S.: Economic importance of thermophilous fungi. Appl. Microbiol. Biotechnol.

31, 1�10 (1989)
87. Shekhar Sharma H.S., Johri B.N.: The role of thermophilic fungi in argiculture. Handbook of

Applied Mycology. Vol. 4: Fungal Biotechnology, Eds. Arora D.K., Elander R.P., Mukerji K.G.
Marcel Dekker, INC. New York, Basel, Hong Kong 1992, s. 707�728.



66

88. Silva R., Yim D.K., Park Y.K.: Application of thermostable xylanases from Humicola sp. for pulp
improvement. J. Ferment. Bioeng. 77, 109�111 (1994)

89. Smith D.C., Bhat K.M., Wood T.M.: Xylan � hydrolysing enzymes from thermophilic and meso-
philic fungi. World J. Microbiol. Biotechnol. 7, 475�484 (1991)

90. Spiesiwcewa N.A.: Mikozy i mikotoksykozy zwierz¹t. PWRiL, Warszawa 1969
91. Stutzenberger F.: Thermostable fungal beta-glucosidases. Lett. Appl. Microbiol. 11, 173�178

(1990)
92. Tansey M.R.: Agar-diffusion assay of cellulolytic ability of thermophilic fungi. Arch. Mikrobiol.

77, 1�11 (1971)
93. Tansey M.R.: Isolation of thermophilic fungi from alligator nesting material. Mycologia, 65,

594�601 (1973)
94. Taylor P.M., Napier E.J., Fleming I.D.: Some properties of a glucoamylase produced by the

thermophilic fungus Humicola lanuginosa. Carbohydrate Res. 61, 301�308 (1978)
95. Wareing P.W.: Incidence and detection of thermotolerant and thermophilic fungi from maize with

particular reference to Thermoascus species. Int. J. Food Microbiol. 35, 137�145 (1997)
96. Wasserman B.P.: Thermostable enzyme production. Food Technol. February, 78�89 (1984)
97. Wu J., Beniac D.R., Harauz G.: Ribosomal proteins of Thermomyces lanuginosus � characterisa-

tion by two-dimensional gel electrophoresis and differential disassembly. Mol. Cell. Biochem.
143, 21�34 (1995)

98. Venkateshwarlu N., Reddy S.M.: Production of lipase by five thermophilic fungi. Indian J. Micro-
biol. 33, 119�124 (1993)

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza
ul. S³owackiego 17, 71-454 Szczecin,
tel. (091) 42 50 263 fax: (091) 487 19 62, e-mail: przechow@agro.ar.szczecin.pl

Wp³ynê³o w sierpniu 2002



67
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1. Wstêp. 2. Podstawowe cechy genomu C. jejuni NCTC 11168. 3. Typowanie bakterii rodzaju Cam-
pylobacter. 3.1. Fenotypowanie. 3.1.1. Serotypowanie. 3.1.2. Biotypowanie. 3.2. Genotypowanie.
4. Zmienno�æ genetyczna szczepów rodzaju Campylobacter. 4.1. Fakty dokumentujace ró¿norodno�æ
genetyczn¹ szczepów C. jejuni. 4.2. Mechanizmy warunkuj¹ce genetyczna ró¿norodno�æ szczepów
C. jejuni. 5. Podsumowanie

Genetic diversity of Campylobacter jejuni

Abstract: Campylobacter jejuni is one of the most common causes of bacterial diarrhea worldwide.
It is also the primary bacterial cause of food-borne illness. Variability in the clinical symptoms of
Campylobacter infection has been observed for many years. The clinical picture ranges from asympto-
matic infection to secretory diarrhea and, less frequently, inflammatory diarrhea. Other clinical presen-
tations of Campylobacter infection are maningitis, bacteremia, localized extraintestinal infections,
and immunoreactive complication such as Guillain-Barré syndrome and reactive arthritis. Variability
of the infection symptoms and the phenotypic traits of isolates may be related to genetic diversity of
Campylobacter strains. The diversity within C. jejuni isolates has been well established and is detect-
able at both, the phenotypic and genotypic level. The lack of the genetic, physiological and patho-
genic information of this pathogen was the driving force behind the C. jejuni NCTC 11168 genome
project. Completion of genome sequence offers unrivalled opportunities to understand the molecular
basis of virulence of this pathogen and revealed a few mechanisms by which the organism can gener-
ate genetic diversity. Among a lot of novel features revealed by the genome sequence are at least
25 hypervariable sequences mostly found in genes encoding surface structures. Variation of the length
of poly G/C tracts in genes containing these hypervariable sequences is likely to play a key role in
enabling C. jejuni to evade the host immune response. The ability of the C. jejuni genome sequence
data has coincided with important technological advances in bioinformatics, gene mutagenesis,
proteome analysis and DNA microarrays. Given the range of disease associated with C. jejuni infec-
tion, combined with the diverse genotyping and phenotypic properties of clinical and environmental
isolates, a Campylobacter DNA microarray will be particularly useful in determining correlates of
pathogenicity and in deciphering the epidemiology of the microorganism.

1. Introduction. 2. Basic features of the genome sequence of C. jejuni NCTC 11168. 3. Typing of
Campylobacter spp. 3.1. Fenotyping. 3.1.1. Serotyping. 3.1.2. Biotyping. 3.2. Genotyping. 4. Genetic
diversity of Campylobacter spp. 4.1. Facts improving genetic diversity of C. jejuni. 4.2. Mechanisms
of genetic diversity of C. jejuni. 5. Summary

1. Wstêp

Pa³eczki Campylobacter s¹ jednym z g³ównych czynników etiologicznych scho-
rzeñ ¿o³¹dkowo-jelitowych, manifestuj¹cych siê jako zatrucia pokarmowe, naj-
czê�ciej przebiegaj¹cych z objawami biegunki. Campylobacter jejuni, podobnie jak
i inni przedstawiciele tego rodzaju, jest coraz czê�ciej identyfikowany jako przy-
czyna bakteremii. Objawy chorobowe infekcji C. jejuni s¹ bardzo ró¿norodne; od
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³agodnych, samoustêpuj¹cych biegunek, a¿ do powa¿nych stanów zapalnych z krwa-
w¹ biegunk¹ trwaj¹c¹ kilka tygodni [46, 54]. Infekcje u ludzi przewa¿nie powo-
dowane s¹ przez spo¿ycie zaka¿onego po¿ywienia (szczególnie drobiu) lub wody
[3, 23]. Badania epidemiologiczne wykazuj¹, ¿e Campylobacter spp. jest obecnie
najczê�ciej izolowanym ludzkim enteropatogenem (ok. 400 milionów przypadków
rocznie w skali �wiatowej), a liczba zaka¿eñ dramatycznie wzros³a w wielu pañ-
stwach w ci¹gu ostatnich lat. Szacuje siê, ¿e w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej infekcja pa³eczkami C. jejuni jest przyczyn¹ stanów zapalnych jelit
3�4 razy czê�ciej ni¿ bakteriami rodzaju Salmonella, czy Shigella [44]. W Anglii
i Walii odnotowuje siê wzrost liczby infekcji o 17% (badania z 1998 roku) i jest ich
przesz³o dwukrotnie wiêcej ni¿ przypadków powodowanych przez inne enteropato-
geny. W Danii zaobserwowano przesz³o trzykrotny wzrost ilo�ci zaka¿eñ na prze-
strzeni ostatnich siedmiu lat [23, 36]. W Polsce badania epidemiologiczne zwi¹zane
z ocen¹ czêsto�ci zaka¿eñ pa³eczk¹ C. jejuni/coli nie by³y prowadzone. Dodatkowo
nastêpstwem przebytej infekcji spowodowanej przez C. jejuni mo¿e byæ wyst¹pie-
nie ostrego syndromu Guillain-Barré (GBS), choroby neurologicznej (wielokorze-
niowe zapalenie obwodowego uk³adu nerwowego zwi¹zane z degradacj¹ mieliny),
która prowadzi do parali¿u nerwowo-miê�niowego [29, 30].

Rodzaj Campylobacter jest zaliczany do podgrupy epsilon-proteobacteria, do
której nale¿¹ równie¿ takie rodzaje mikroorganizmów jak Helicobacter, Arcobacter
i Wolinella [52].

Systematyka rodzaju Campylobacter uleg³a znacznej zmianie na przestrzeni
ostatnich dziesiêciu lat. Badania filogenetyczne oparte na kryteriach molekularnych
(w szczególno�ci analiza rezultatów eksperymentów DNA-rRNA hybrydyzacji)
pozwoli³y wyró¿niæ w�ród rodzaju Campylobacter szesna�cie gatunków [52]. Dwa
z nich C. jejuni i C. coli s¹ g³ównymi czynnikami etiologicznymi ludzkich stanów
zapalnych przewodu pokarmowego. W terapii infekcji wywo³anej przez wymienio-
ne powy¿ej dwa gatunki stosowane s¹ ró¿ne antybiotyki, tak wiêc okre�lenie gatun-
ku izolowanego od pacjenta szczepu ma istotne medyczne znaczenie. Rozró¿nienie
miêdzy najczê�ciej izolowanymi klinicznymi izolatami rodzaju Campylobacter do
niedawna opiera³o siê na testach biochemicznych, g³ównie na tzw. te�cie hippurano-
wym, zdolno�ci szczepu do hydrolizy hippuranu sodu. Dok³adno�æ metody w prak-
tyce okre�lana jest na 90%; opisano szczepy zarówno hippurano � ujemne jak
i hippurano � chwiejne. Bardziej wiarygodne wyniki identyfikacji gatunku daje
zastosowanie metody PCR z u¿yciem starterów komplementarnych do sekwencji
genów koduj¹cych rRNA (16S i 23S rRNA) [9, 51].

2. Podstawowe cechy genomu C. jejuni NCTC 11168

Projekt sekwencjonowania genomu C. jejuni NCTC 11168 zosta³ ukoñczony
w 1999 roku a opracowany i opublikowany w roku 2000 [36].

Genom C. jejuni NCTC 11168 to kolista cz¹steczka sk³adaj¹ca siê z 1 641 481 par
zasad (pz). Jego rozmiar jest bardzo zbli¿ony do wielko�ci genomu spokrewnionego
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rodzaju H. pylori 26 695 (1 667 861 pz) [50] oraz stanowi jedna trzeci¹ genomu
Escherichia coli K12 [2].

Na podstawie analizy sekwencji pocz¹tkowo wyró¿niono w niej 1731 potencjal-
nych sekwencji koduj¹cych bia³ka (natomiast po dok³adniejszej analizie ich liczbê
zredukowano do 1654) i 20 pseudogenów, a �redni¹ d³ugo�æ genu okre�lono na
948 pz. Obecnie, na podstawie homologii sekwencji zdeponowanych w bazach da-
nych, mo¿na przypisaæ funkcjê dla 77,8% wyznaczonych sekwencji koduj¹cych;
13,5% ORF posiada w bazach danych homologii o nieudokumentowanej funkcji,
a 8,7% ORF to geny sieroce. Analiza materia³u genetycznego C. jejuni NCTC 11168
wykaza³a, ¿e 94,3% genomu to sekwencje koduj¹ce bia³ka. Fakt ten sprawia, ¿e jest
to jeden z najbardziej upakowanych genomów bakteryjnych.

�rednia zawarto�æ par G+C w materiale genetycznym badanego szczepu wynosi
30,6%. Zawarto�æ par G+C jest nieco wy¿sza od �redniej w obrêbie sekwencji
koduj¹cych (~37%), podczas gdy w rejonach miêdzygenowych mo¿e spa�æ nawet
do 19%. Geny koduj¹ce 23S rRNA i 16S rRNA charakteryzuj¹ siê zbli¿onym do
wystêpuj¹cego w genomie E. coli sk³adem nukleotydowym, posiadaj¹c odpowied-
nio 46 i 50% G+C. Odchylenia w sekwencji nukleotydowej szczególnie widoczne
s¹ w trzeciej pozycji kodonów, w tej pozycji �rednio wystêpuje 19% G+C. Przy-
k³adowo z czterech kodonów prolinowych dwa (CCT i CCA) s¹ u¿ywane w komór-
kach C. jejuni oko³o dziesiêæ razy czê�ciej ni¿ dwa pozosta³e (CCG i CCC) [27].
W genomie zidentyfikowano równie¿ dwa rejony koduj¹ce o ni¿szym procentowym
udziale par G+C; jeden z nich to sekwencje Cj1135 � Cj1148 (25,4%), drugi obej-
muje geny od Cj1421 do Cj1442 (26,5%). Obszary te zwi¹zane s¹ z biosyntez¹
lipooligosacharydów (LOS) i zewn¹trzkomórkowych polisacharydów (EP). Odbie-
gaj¹ca od �redniej zawarto�ci w ca³ym genomie ilo�æ par G+C w tych obszarach
wskazuje na fakt, ¿e mog³y byæ one wprowadzone do genomu stosunkowo niedawno
w konsekwencji horyzontalnego transferu genów.

Pod wieloma wzglêdami jest to genom bardzo nietypowy. Charakteryzuje siê on
prawie ca³kowitym brakiem powtórzeñ sekwencji DNA (w³a�ciwie wystêpuj¹ tylko
cztery). Brak w nim równie¿ funkcjonalnych sekwencji insercyjnych (odnaleziono
jeden gen Cj0752, którego sekwencja jest podobna do sekwencji IS605 tnp H. pylori),
transpozonów, retronów oraz profagów.

Kolejn¹ zauwa¿aln¹ i tak¿e nietypow¹ cech¹ genomu C. jejuni jest niewielka
liczba genów zorganizowanych w klasyczne operony zawieraj¹ce funkcjonalnie spo-
krewnione geny. Wyj¹tek stanowi¹ dwa operony rRNA, geny zwi¹zane z biosyntez¹
LOS i EP oraz geny odpowiedzialne za syntezê i modyfikacjê wici. Wydaje siê, ¿e
niektóre geny zwi¹zane z biosyntez¹ aminokwasów (np. his, leu, trp) mog¹ byæ
zorganizowane w jednostki transkrypcyjne, natomiast inne (np. aro, asp, dap, gln,
gly, ilv, met, phe, pro, ser, thr, tyr) s¹ rozproszone po ca³ym genomie. Brak organizacji
genów w typowe dla komórek prokaryotycznych operony znacznie komplikuje wyja�-
nienie mechanizmów regulacji ekspresji genów na poziomie transkrypcji. Mo¿na co
prawda za³o¿yæ, ¿e ka¿dy gen jest transkrybowany niezale¿nie, lecz krótkie obszary
miêdzygenowe i ta sama polarno�æ przylegaj¹cych do siebie genów, raczej przecz¹
tej hipotezie i sugeruj¹, ¿e wiele genów jest wspólnie transkrybowanych.
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Dopiero sekwencjonowanie materia³u genetycznego ujawni³o wystêpowanie
w genomie C. jejuni NCTC 11168 genów zwi¹zanych z procesem sjalizacji lipo-
oligosacharydów. Kwas sjalowy (kwas N-acetyloneuramidowy, pochodna mannozy
z grup¹ karboksylow¹) jest specyficzn¹ czê�ci¹ sk³adow¹ powierzchniowych
polisacharydów mikroorganizmów, którego obecno�æ zwi¹zana jest z wirulencj¹.
Sjalizacja LOS jest odpowiedzialna za wystêpowanie zjawiska tzw. mimikry mole-
kularnej; �upodobnienie� LOS do ludzkich gangliozydów i przyczynia siê prawdo-
podobnie do indukcji GBS lub syndromu Miller-Fisher (MFS) u osób po przebytej
infekcji C. jejuni. W genomie C. jejuni NCTC 11168 odnaleziono trzy paralogi genu
neuB, których podobieñstwo do genu neuB E. coli wynosi 30% oraz 60% do genu
Neisseria meningitidis koduj¹cego syntetazê kwasu sjalowego [61].

3. Typowanie bakterii rodzaju Campylobacter

Typowanie bakterii patogennych ma ogromne znaczenie w mikrobiologii me-
dycznej, a w szczególno�ci w badaniach epidemiologicznych. Klasyczne metody
klasyfikowania mikroorganizmów opieraj¹ siê g³ównie na analizie ich fenotypów.
Wobec zbyt ma³ej rozdzielczo�ci metod fenotypowania coraz czê�ciej w badaniach
epidemiologicznych stosuje siê metody molekularne (genotypowanie).

3.1. Fenotypowanie

Znanych jest wiele metod epidemiologicznego klasyfikowania izolatów C. jejuni
zarówno na podstawie cech ich genomów jaki i cech fenotypowych. Metody feno-
typowe to przede wszystkim serotypowanie na podstawie termostabilnych i termo-
labilnych antygenów, typowanie fagowe oraz biotypowanie.

3.1.1. Serotypowanie
Do dzi� najpowszechniej stosowan¹ metod¹ fenotypowania szczepów rodzaju

Campylobacter jest serotypowanie. Dwie najczê�ciej stosowane metody serotypo-
wania wg P e n n e r a  i  L i o r a  dostarczaj¹ danych o olbrzymiej ró¿norodno�ci
klinicznych izolatów. Metod¹ serotypowania opieraj¹c¹ siê o budowê termostabil-
nych (HS) antygenów wyró¿niono ponad 60 serotypów [37, 39]. Jednocze�nie zna-
nych jest przesz³o 100 serotypów wyznaczonych na podstawie budowy antygenów
termolabilnych (HL) [25, 37].

Nie wyja�niono, jak do tej pory, aktywno�æ jak wielu genów ma wp³yw na sero-
typ HL. Pocz¹tkowe przypuszczenia, wskazuj¹ce na flagellinê jako antygen odpo-
wiedzialny za serotyp HL, okaza³y siê b³êdne. Opracowany przez P e n n e r a
i powszechnie stosowany od ponad dwudziestu lat system serotypowania (HS),
dostarczy³ wielu istotnych danych epidemiologicznych. Wykazano miêdzy innymi,
¿e od pacjentów z objawami GBS izolowane s¹ g³ównie szczepy o serotypach 0:19
i 0:41 [32]. Jednak, nie zaobserwowano ró¿nic genetycznych pomiêdzy klinicz-
nymi izolatami pochodz¹cymi od pacjentów z syndromem GB oraz od chorych po
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przebytej infekcji, ale bez powik³añ neurologicznych [10, 33]. Do niedawna natura
antygenu odpowiedzialnego za rodzaj serotypu HS nie by³a znana. Opublikowane
w 2000 roku wyniki badañ K a r l y s h e v a  i wsp. wskazuj¹, ¿e jest nim polisacha-
ryd otoczkowy [17]. Badania te zosta³y potwierdzone przez D o r r e l l � a  i wsp.,
którzy analizowali genomy jedenastu szczepów C. jejuni z wykorzystaniem mikro-
paneli DNA [5]. Locus zawieraj¹cy geny syntezy polisacharydowych otoczek jest
konserwowany w obrêbie szczepów nale¿¹cych do tego samego serotypu, a wysoce
ró¿norodny, gdy porównywano szczepy o ró¿nych serotypach.

Wadami technik serotypowania s¹: wysokie koszty, czasoch³onno�æ oraz wy-
stêpowanie du¿ej ilo�ci szczepów, dla których ustalenie serotypu jest niemo¿liwe.
Zastosowanie serotypowania w badaniach epidemiologicznych dodatkowo utrudnia
fakt, ¿e poszczególne serotypy nie s¹ charakterystyczne dla konkretnego gatunku.
Kilka z nich odnajdywanych jest zarówno w�ród przedstawicieli gatunku C. jejuni
jak i C. coli [31]. Z tego powodu serotypowanie jest obecnie coraz czê�ciej zastê-
powane metodami molekularnymi.

3.1.2. Biotypowanie
Stosowane metody biotypowania, takie jak okre�lenie wra¿liwo�ci na fagi czy

profilu plazmidowego, charakteryzuj¹ siê stosunkowo nisk¹ rozdzielczo�ci¹.
Jak dot¹d opisano ponad 170 bakteriofagów zdolnych do infekcji komórek

rodzaju Campylobacter, co doprowadzi³o do powstania wielu systemów typowania
szczepów C. jejuni w oparciu o oznaczanie wra¿liwo�ci na fagi [12, 18, 43]. Najczê�-
ciej stosowana metoda opracowana przez S a l a m a  [43], klasyfikacjê szczepu
opiera na analizie wra¿liwo�ci komórek na 10 wybranych fagów. Jak dot¹d opisano
76 typów fagowych. Potencja³ ró¿nicuj¹cy tej metody nie jest zadawalaj¹cy (ponad
20% izolatów pozostaje niezaklasyfikowane).

Przydatno�æ analizy plazmidów jako metody klasyfikowania bakterii zale¿y od
obecno�ci plazmidowego DNA w badanych izolatach klinicznych. Jak dot¹d stwier-
dzono, ¿e 19�53% szczepów zawiera ró¿norodne plazmidy [31].

3.2. Genotypowanie

Opisane powy¿ej metody fenotypowania charakteryzuj¹ siê stosunkowo nisk¹
rozdzielczo�ci¹. Metody serologiczne, choæ daj¹ce powtarzalne wyniki, s¹ zbyt
kosztowne ze wzglêdu na konieczno�æ stosowania wielu surowic, aby mog³y byæ
rutynowo stosowane do klinicznego typowania izolatów ró¿nych szczepów Campy-
lobacter. Wzrastaj¹ca z roku na rok ilo�æ przypadków chorobowych wywo³anych
infekcj¹ bakteriami Campylobacter spp. doprowadzi³a do opracowania alternatyw-
nych metod typowania, metod molekularnych analizuj¹cych ró¿norodno�æ szcze-
pów w oparciu o organizacjê ich materia³u genetycznego. Metody te, aby zyskaæ
powszechne zastosowanie, powinny spe³niæ kilka kryteriów. Przede wszystkim byæ
stosunkowo proste i szybkie w wykonaniu oraz charakteryzowaæ siê wysokim stop-
niem ró¿nicowania szczepów. Osi¹ganie tych za³o¿eñ nie jest proste. Tym niemniej
uwa¿a siê, ¿e genotypowanie szczepów pochodz¹cych z ró¿nych �róde³ pozwoli
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znale�æ odpowied� na wiele pytañ nurtuj¹cych epidemiologów, jak np. czy wszyst-
kie szczepy kolonizuj¹ce kurczêta s¹ patogenne dla ludzi lub czy wszystkie szczepy
mog¹ potencjalnie wywo³ywaæ u ludzi GBS lub MFS?

Do najczê�ciej stosowanych metod molekularnego typowania szczepów C. jejuni
nale¿¹: elektroforeza pulsacyjna (PFGE, Pulsed-Field Gel Electrophoresis), ryboty-
powanie (RP, RiboPrinting), typowanie na podstawie sekwencji nukleotydowej genu
koduj¹cego flagellinê (g³ówne bia³ko strukturalne buduj¹ce wiæ), losowa amplifi-
kacja polimorficznego DNA (RAPD, Random Amplified Polimorphic DNA) oraz
metoda AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism).

Metoda PFGE polega na analizie rozdzielonych elektroforetycznie fragmentów
strawionego odpowiednim enzymem restrykcyjnym chromosomu bakteryjnego.
Podstawowym kryterium doboru restryktazy jest ograniczona ilo�æ miejsc ciêcia
w obrêbie genomu (najlepiej od piêciu do dwudziestu miejsc restrykcyjnych).
Powsta³e w wyniku trawienia fragmenty powinny mieæ d³ugo�æ od dwudziestu do
dwustu tysiêcy par zasad.

Technika PFGE, stosowana do typowania wielu gatunków bakterii patogennych,
w 1991 roku zosta³a po raz pierwszy zastosowana do analizy genomowego DNA
C. jejuni i C. coli, a nastêpnie z sukcesem stosowana do badania materia³u gene-
tycznego innych gatunków rodzaju Campylobacter. W metodzie tej, aby unikn¹æ
mechanicznej fragmentacji genomowego DNA, komórki bakteryjne immobilizowane
s¹ w bloku ¿elu agarozowego przed liz¹. Do analiz najczê�ciej stosuje siê restryktazê
SmaI. W wyniku trawienia otrzymuje siê od o�miu do dziesiêciu fragmentów DNA.
Satysfakcjonuj¹ce wyniku otrzymuje siê równie¿ przy u¿yciu takich enzymów jak:
SalI, KpnI, ApaI i BssHI [15, 26, 57].

Genom bakteryjny zawiera wiele kopii genów koduj¹cych trzy rodzaje rRNA (16S,
23S i 5S rRNA). Geny koduj¹ce poszczególne RNA, tworz¹ operon rrn i ewolucyjnie
s¹ silnie konserwowane, natomiast sekwencje flankuj¹ce s¹ fragmentami polimorficz-
nymi; regionami charakteryzuj¹cymi siê wysokim zró¿nicowaniem sekwencji. Klasy-
fikowanie bakterii z zastosowaniem metod rybotypowania najczê�ciej polega na roz-
dziale elektroforetycznym w ¿elu agarozowym fragmentów trawionego odpowiedni¹
restryktaz¹ genomowego DNA a nastêpnie hybrydyzacji z sondami komplementarny-
mi do genów koduj¹cych rRNA. Metod¹ t¹ osi¹ga siê wysoki poziom rozdzielczo�ci,
jednak, poniewa¿ genomy wiêkszo�ci szczepów Campylobacter spp. zawieraj¹
tylko trzy kopie genów rybosomalnego RNA potencja³ ró¿nicuj¹cy tej metody jest
ograniczony. Rybotypowanie jest jednak dosyæ przydatne, gdy okre�lenie typu izo-
latu Campylobacter metodami fenotypowymi jest niemo¿liwe [57].

Klasyfikowanie na podstawie genetycznych typów flagelliny to analiza jednego
locus obejmuj¹cego dwa geny flaA i flaB oraz otaczaj¹ce je sekwencje. Pierwszym
etapem badania jest amplifikacja badanego fragmentu DNA metod¹ PCR, a nastêp-
nie jego analiza restrykcyjna.

Geny flaA i flaB wystêpuj¹ w tandemie i oddzielone s¹ od siebie obszarem obej-
muj¹cym 170 pz. Homologia ich sekwencji nukleotydowych wynosi 92%; aktywno�æ
obydwu jest niezbêdna do wytworzenia funkcjonalnej wici [34]. Obydwa zawieraj¹
zarówno obszary o sekwencjach konserwowanych jak i zmiennych, tak wiêc zmien-
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no�æ tego locus mo¿e byæ analizowana poprzez porównywanie wzorów restrykcyj-
nych produktów PCR (PCR-RFLP metoda). Typowanie polega na izolacji genomo-
wego DNA, trawieniu odpowiednim enzymem restrykcyjnym i rozdziale elektrofore-
tycznym powsta³ych fragmentów. Nastêpnie trawione DNA przenosi siê na membrany
nylonowe i hybrydyzuje z sondami komplementarnymi do operonu fla. Polimorfizm
d³ugo�ci fragmentów restrykcyjnych pozwala na wykazanie ró¿nic genotypowych po-
miêdzy badanymi szczepami. Jak dot¹d opisano siedem ró¿nych procedur tego typu
typowania. Ró¿ni¹ siê one stosowanymi w reakcji PCR starterami, warunkami reakcji
PCR, sposobami izolacji DNA oraz stosowanymi do analizy enzymami restrykcyj-
nymi [57]. Ta nieskomplikowana technika charakteryzuje siê du¿¹ rozdzielczo�ci¹,
jednak ze wzglêdu na ró¿norodno�æ stosowanych procedur, porównywanie otrzymy-
wanych w ró¿nych laboratoriach wyników jest stosunkowo trudne.

Metoda RAPD (inaczej zwana AP-PCR) polega na amplifikacji, przy u¿yciu do-
wolnie zaprojektowanych krótkich starterów (10 pz), przypadkowych fragmentów
chromosomu bakteryjnego. Podobieñstwo miêdzy izolatami okre�la siê na podsta-
wie obecno�ci odpowiedniej liczby produktów reakcji PCR oraz ich wielko�ci. Sto-
suj¹c metodê RAPD do typowania bakterii z rodzaju Campylobacter wykorzystuje
siê ró¿ne startery i ró¿ne warunki reakcji. Teoretycznie potencja³ ró¿nicuj¹cy tej
techniki powinien byæ bardzo wysoki, jednak w praktyce okaza³o siê, ¿e ponad 14%
badanych szczepów produkuj¹cych wysoki poziom nukleaz, nie jest podatnych do
klasyfikacji z wykorzystaniem tej strategii [57]. Dodatkowo, powa¿n¹ wad¹ tej me-
tody jest niski poziom powtarzalno�ci wyników. W praktyce metoda RAPD zosta³a
wykorzystana do ró¿nicowania szczepów C. jejuni i C. upsaliensis [11]. Metoda
AFLP oryginalnie zaprojektowana do analizy genomu ro�linnego, zosta³a nastêpnie
zaadaptowana do badania genomów licznych gatunków bakterii [16]. Polega na ana-
lizie fragmentów chromosomalnego DNA otrzymanych po trawieniu dwoma enzy-
mami restrykcyjnymi z czego jeden rozpoznaje 6- a drugi 4-o nukleotydow¹ se-
kwencjê. Do otrzymanych fragmentów do³¹czane s¹ dwa odpowiednie adaptory.
Jeden z nich zawiera sekwencje miejsca ciêcia pierwszego, a drugi drugiego stoso-
wanego do analizy enzymu. Otrzymane fragmenty DNA amplifikowane s¹ w reak-
cji PCR, w której startery komplementarne s¹ do odpowiednich sekwencji nukleoty-
dowych adaptorów. Taka strategia doprowadza do powielenia tylko tych fragmentów
DNA, które na jednym koñcu zawiera³y miejsca rozpoznawane przez jedn¹, a na
drugim przez drug¹ restryktazê. W celu zwiêkszenia czu³o�ci reakcji u¿ywane star-
tery znakowane s¹ izotopami lub fluorescencyjnie, a otrzymane produkty PCR
rozdziela siê w denaturuj¹cym ¿elu poliakrylamidowym. Do analizy genomowego
DNA C. jejuni najczê�ciej stosowane s¹ dwie pary enzymów HindIII/HhaI lub
HindIII/MseI. W ostatnich latach technika AFLP by³a stosowana do analizy wielu,
g³ównie pochodzenia zwierzêcego, szczepów Campylobacter. Wykazano ¿e, cha-
rakteryzuje siê ona nie tylko wysokim stopniem powtarzalno�ci wyników, ale tak¿e
ró¿nicowania szczepów.

Analizie zautomatyzowan¹ metoda AFLP poddano szczepy izolowane od kurcz¹t
(53), od ludzi z objawami stanów zapalnych jelit (54) oraz od ludzi z objawami
syndromu GB (14) i syndromu MF (4). Wszystkie szczepy wykazywa³y heterogenny
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tzw. odcisk palca (ang.: fingerprint) � charakterystyczny i unikalny dla danego szcze-
pu wzór restrykcyjny. Nie zaobserwowano ¿adnego charakterystycznego uk³adu pr¹¿-
ków, produktów PCR, dla szczepów izolowanych od ludzi lub zwierz¹t. Otrzymany
wynik mo¿e sugerowaæ, ¿e ka¿dy szczep kolonizuj¹cy kurczêta mo¿e kolonizowaæ
przewód pokarmowy ludzi, a wystêpuj¹ce objawy chorobowe zale¿ne s¹ raczej od
genotypowych lub fenotypowych uwarunkowañ organizmu gospodarza [6, 7].

Stopieñ dyskryminacji szczepów metod¹ AFLP jest porównywalny ze stopniem
ró¿nicowania przy zastosowaniu metody PFGE z u¿yciem dwu enzymów restryk-
cyjnych. Natomiast jest on znacznie wy¿szy ni¿ ten uzyskiwany na drodze ryboty-
powania lub analizy metod¹ RAPD [28].

Wystêpowanie mutacji punktowej, nawet tzw. mutacji �cichej�, mo¿e przyczy-
niæ siê do nieprawid³owego typowania izolatów, dotyczy to szczególnie metod opie-
raj¹cych siê na analizie restrykcyjnej (np. PFGE, RP, typowanie na podstawie locus
fla). Dlatego w wielu technikach molekularnego typowania zalecane jest stosowanie
kilku ró¿nych enzymów restrykcyjnych.

4. Zmienno�æ genetyczna szczepów rodzaju Campylobacter

4.1. Fakty dokumentujace ró¿norodno�æ genetyczn¹ szczepów C. jejuni

Wiele zgromadzonych przez lata danych eksperymentalnych dokumentuje ró¿-
norodno�æ izolowanych zarówno od ludzi i zwierz¹t jak i ze �rodowiska szczepów
C. jejuni na poziomie fenotypowym. Zaobserwowano znaczne ró¿nice w poziomie
adhezji bakterii do nab³onkowych linii komórkowych [21], produkcji toksyny [58],
w budowie zewnêtrznych polisacharydów [22] i zdolno�ci do kolonizacji przewodu
pokarmowego kurcz¹t [22, 1]. Dodatkowo, opisane powy¿ej metody genotypowa-
nia udokumentowa³y olbrzymi¹ genetyczn¹ ró¿norodno�æ szczepów C. jejuni. ¯adna
z nich nie umo¿liwia jednak badania mechanizmów tych procesów na poziomie
molekularnym. Dok³adn¹ analizê wszystkich loci genomu podatnych na kumulo-
wanie zmian i mechanizm ich rearan¿acji u³atwi³o zsekwencjonowanie genomu
szczepu C. jejuni NCTC 11168 oraz postêp technologiczny, co doprowadzi³o do
opracowania nowych strategii analizy genów, techniki mikropaneli DNA.

Technologiê mikromacierzy DNA zaprojektowano, by umo¿liwiæ przeprowadze-
nie jednocze�nie wielu eksperymentów hybrydyzacyjnych i analizê, w jednym eks-
perymencie, ca³ego genomu lub transkryptomu konkretnego szczepu. Przy zastoso-
waniu tej strategii mo¿na wiêc porównywaæ genomy ró¿nych klinicznych izolatów
(genomotypowanie) lub porównywaæ populacje RNA z komórek hodowanych
w ró¿nych warunkach. Pierwszym etapem jest przygotowanie produktów reakcji
PCR odpowiadaj¹cych wszystkim zidentyfikowanym w genomie ORF i umieszcze-
nie ich w okre�lonym miejscu na powierzchni p³ytki nylonowej lub szklanej (szkie³ko
mikroskopowe). Tak powstaj¹ mikropanele. Mikropanele DNA tworzone s¹ przy
pomocy bardzo precyzyjnych, zautomatyzowanych robotów, które nanosz¹ przy-
gotowany materia³ na p³ytki, przewa¿nie 6400 próbek na powierzchni 18 mm na
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18 mm ustawionych po 80×80. Aby utworzyæ panele o wiêkszym zagêszczeniu,
trzeba zastosowaæ bardziej nowoczesn¹ technologiê z wykorzystaniem syntezy
oligonukleotydów in situ na powierzchni p³ytki. Obecnie mo¿liwe jest otrzymanie
gêsto�ci do jednego miliona oligonukleotydów na cm2.

Rys. 1. Technologia mikropaneli DNA



76

Sond¹ w reakcji hybrydyzacji s¹ izolowane z poddanych analizie szczepów
próby DNA lub mRNA, odpowiednio znakowane, przewa¿nie przy zastosowaniu
barwników fluorescencyjnych lub izotopów. Przez skanowanie powierzchni p³ytki
i zapisanie pozycji, w których wykryto emisjê sygna³u, okre�la siê pozycjê, gdzie
zasz³a hybrydyzacja. Znakowanie izotopowe wykrywa siê elektronicznie za pomoc¹
urz¹dzania o nazwie phosphorimager, sygna³ fluorescencyjny wykrywa siê przez
skanowanie laserem lub stosuj¹c mikroskop konfokalny.

Analiza genomów 12 szczepów C. jejuni, o ró¿nym pochodzeniu, ujawni³a
wystêpowanie znacz¹cej ró¿norodno�ci genetycznej w obrêbie tego gatunku. Mikro-
panel zawiera³ próby DNA reprezentuj¹ce 1654 prawdopodobnych ORF genomu
C. jejuni NCTC 11168, otrzymanych po amplifikacji �wstawek� z uporz¹dkowanej
biblioteki plazmidowej (pUC18) stworzonej uprzednio w projekcie sekwencjo-
nowania genomu. Rys. 1. przedstawia przebieg eksperymentu.

W genomach badanych szczepów zidentyfikowano ponad 30 loci o d³ugo�ci
0,7�18,7 tysiêcy par zasad, które s¹ nieobecne lub których sekwencja nukleotydowa
znacz¹co odbiega od sekwencji ORF szczepu NCTC 11168 przynajmniej dla jedne-
go z analizowanych genomów [11]. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e 78,6%
genów (1300 otwartych ramek odczytu) nie podlega szczepowej zmienno�ci, nato-
miast pozosta³e geny (21,4%) by³y nieobecne lub charakteryzowa³y siê wysokim
poziomem zmian w sekwencji nukleotydowej (354 ORFs) przynajmniej w jednym
z badanych szczepów. Warto zauwa¿yæ, ¿e procent genów podlegaj¹cych zmien-
no�ci jest zbli¿ony do procentu genów o zmiennej sekwencji nukleotydowej w ma-
teriale genetycznym szczepów H. pylori. Dla tego blisko spokrewnionego patogena
wynosi on 22%. W badaniach porównano materia³ genetyczny 15 niezale¿nie izo-
lowanych szczepów H. pylori [42].

Wiêkszo�æ genów C. jejuni zlokalizowanych w zmiennych loci zwi¹zana jest
z biosyntez¹ struktur powierzchniowych, zdobywaniem ¿elaza, procesami restryk-
cji/modyfikacji DNA oraz sjalizacji lipoologosacharydów. Najprawdopodobniej
ich produkty spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê w prze¿yciu, transmisji i patogenezie C. jejuni,
st¹d generowanie ró¿norodno�ci genetycznej jest ewolucyjnie korzystne.

W�ród genów nie podlegaj¹cych zmienno�ci genetycznej obok genów metaboliz-
mu podstawowego, regulatorów procesów komórkowych zidentyfikowano geny
koduj¹ce potencjalne determinanty wirulencji m. in. fosfolipazê A [13], antygenowe
bia³ko Peb1 [38], toksynê [40], niektóre geny koduj¹ce elementy strukturalne wici
[55] i inne bia³ka potencjalnie zaanga¿owane w kontakty z komórkami gospodarza
CiaB [20], CadF [19], CheY [62]. Geny te by³y obecne w genomach wszystkich
12 przebadanych szczepów, co sugeruje, ¿e s¹ one raczej niezbêdne do wywo³ania
infekcji przez komórki C. jejuni.

4.2. Mechanizmy warunkuj¹ce genetyczn¹ ró¿norodno�æ szczepów C. jejuni

Genomy bakteryjne s¹ dynamicznymi, stale ewoluuj¹cymi strukturami. Mole-
kularne mechanizmy przyczyniania siê do ich plastyczno�ci to przede wszystkim
mutacje, rearan¿acje DNA zachodz¹ce g³ównie na drodze rekombinacji oraz pozio-



77

my transfer genów. Dodatkowo ró¿norodno�æ materia³u genetycznego szczepów
tego samego gatunku generowana jest poprzez utratê fragmentu chromosomu,
fenomen okre�lany jako ewolucja na drodze redukcji. �ród³em insercji lub delecji s¹
najczê�ciej wystêpuj¹ce w genomach mobilne elementy takie jak np. transpozony,
sekwencje insercyjne lub sekwencje bakteriofagowe. W ewolucji wielu gatunków
bakterii patogennych, w powstawaniu zarówno nowych gatunków jak i nowych
patotypów tego samego gatunku, kluczow¹ rolê odgrywa poziomy transfer genów.
Liczba tzw. wysp lub wysepek patogenno�ci koduj¹cych czynniki wirulencji
jest bardzo wysoka, szczególnie w przypadku bakterii enteropatogennych. Z drugiej
strony procesy naprawy DNA oraz systemy restrykcji/modyfikacji zapobiegaj¹
nadmiernym zmianom materia³u genetycznego, �stoj¹ na stra¿y� stabilno�ci geno-
mów. Mechanizmy generuj¹ce zmienno�æ genetyczn¹ szczepów C. jejuni nadal
pozostaj¹ nie do koñca wyja�nione. W genomie jedynego jak do tej pory zsekwen-
cjonowanego szczepu nie odnaleziono sekwencji insercyjnych, transpozonów,
sekwencji bakteriofagowych i stwierdzono tylko nieliczne powtarzaj¹ce siê sekwen-
cje nukleotydowe stanowi¹ce zaledwie 1% genomu. Chocia¿ dot¹d opisano ponad
170 bakteriofagów zdolnych do infekcji komórek rodzaju Campylobacter, to nie
przedstawiono ¿adnych dowodów na integracjê ich materia³u genetycznego do
chromosomu bakteryjnego.

W �wietle nielicznych, do tej pory danych mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
mutacje nie s¹ si³¹ napêdow¹ warunkuj¹c¹ ró¿norodno�æ materia³u genetycznego

Rys. 2. MLST � metoda molekularnego klasyfikowania patogenów w oparciu o sekwencjê
nukleotydowe fragmentów genów metabolizmu podstawowego
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szczepów C. jejuni. W dwu niezale¿nie prowadzonych eksperymentach przeanali-
zowano sekwencje nukleotydowe jedenastu genomów C. jejuni technik¹ MLST
(Multilocus Sequence Typing). Zasadê tej coraz czê�ciej stosowanej w bakteryjnej
genetyce populacyjnej przedstawia Rys. 2. Wybór genów do analizy MLST opiera
siê na kilku za³o¿eniach, a mianowicie: s¹ to geny metabolizmu podstawowego,
nie podlegaj¹ce pozytywnej selekcji, zlokalizowane na chromosomie stosunkowo
daleko jeden od drugiego.

S u e r b a u m  [47] porównywa³ sekwencje nukleotydowe centralnych fragmen-
tów (~500 pz) siedmiu genów pochodz¹cych z 33 szczepów C. jejuni izolowanych od
pacjentów z objawami stanów zapalnych jelit w ró¿nych obszarach geograficznych
�wiata (Niemcy, Wêgry, Tajlandia). D i n g l e  [4] w identyczny sposób przeanali-
zowa³ sekwencje nukleotydowe innych siedmiu genów ¿e 194 szczepach C. jejuni
pochodz¹cych od ludzi, zwierz¹t lub ze �rodowiska naturalnego. Obie grupy auto-
rów udowodni³y ma³¹ ró¿norodno�æ sekwencji nukleotydowych; wiele szczepów
zawiera³o identyczne allele konkretnego genu. I tak np. liczba ró¿nych sekwen-
cji nukleotydowych genu w badaniach S u e r b a u m a  waha siê od 9 do 15. Dla
porównania, w podobnej analizie sekwencji nukleotydowych siedmiu genów
20 szczepów H. pylori liczba unikalnych alleli wynosi³a od 18 do 20, tak wiêc
w praktyce, ka¿dy szczep zawiera³ unikatow¹ sekwencjê badanego genu. Czêsto�æ
wystêpowania zarówno synonimicznych jak i niesynonimicznych mutacji w prze-
badanych sekwencjach C. jejuni by³a stosunkowo niska w porównaniu z t¹ obser-
wowan¹ dla H. pylori. Równie¿ ró¿norodno�æ sekwencji nukleotydowych w prze-
badanych dot¹d dwóch genach C. jejuni ompH1 i peb1 koduj¹cych zlokalizowane
na powierzchni komórki immunogenne bia³ka, potencjalne czynniki wirulencji
jest stosunkowo niska; 0,88 i 1,35% ró¿nic w porównywanych sekwencjach [53].
Przedstawione powy¿ej fakty pozostaj¹ w sprzeczno�ci z analiz¹ sekwencji geno-
mowego DNA szczepu C. jejuni NCTC 11168, w której nie odnaleziono homolo-
gów genów mutH i mutL, genów których produkty odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w pro-
cesach naprawy (mismatch repair), usuwaj¹cych b³êdy powstaj¹ce podczas procesu
replikacji DNA. Jednocze�nie oba opisane powy¿ej eksperymenty porównawcze
udowodni³y ró¿norodno�æ szczepów pod k¹tem zestawu alleli badanych genów.
W�ród 33 szczepów przeanalizowanych przez S u e r b a u m a  tylko dwie pary
zawiera³y identyczne sekwencje wszystkich siedmiu genów. Podobnie w�ród
194 szczepów bêd¹cych obiektem badañ D i n g l e� a  i wspó³pracowników wyró¿-
niono 155 typów sekwencyjnych z czego 51 (co stanowi 26% przebadanych) by³o
unikatowymi kombinacjami. Otrzymane rezultaty, poparte testami statystycznymi
sugeruj¹, wiod¹c¹ rolê procesów rekombinacji zarówno wewn¹trz � jak i po-
miêdzy gatunkowej w generowaniu ró¿norodno�ci genetycznej szczepów C. jejuni.
Potencjalnym dawc¹ materia³u genetycznego, w odniesieniu do najbardziej zmien-
nych loci (11�15% ró¿nic w sekwencji nukleotydowych) jest prawdopodobnie
gatunek C. coli; sekwencje genu gltA z dwóch badanych szczepów C. jejuni wyka-
zywa³y 97% identyczno�ci z sekwencjami odpowiadaj¹cego im locus z komórek
C. coli. Po odrzuceniu najbardziej zmiennych, prawdopodobnie �importowanych�
sekwencji, obserwowano poziom ró¿norodno�ci sekwencji nukleotydowej zbli¿ony
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do tego obserwowanego w komórkach N. meningitidis i znacz¹co wy¿szy ni¿
w komórkach Streptococcus pneumoniae.

Jedyny locus w genomie C. jejuni wystarczaj¹co heterogenny pomiêdzy szcze-
pami, aby s³u¿yæ jako obiekt w analizie RFLP to locus koduj¹cy bia³ka wici. Dwa
geny flaA i flaB zawieraj¹ regiony o silnie konserwowanej sekwencji jak i rejony
o wysokim poziomie zmienno�ci sekwencji (tzw. hypervariable). Co najmniej dwa
zjawiska s¹ odpowiedzialne za wysoki poziom ró¿norodno�ci tych sekwencji.
Pierwsze z nich to rekombinacja homologiczna zachodz¹ca w rejonie identycznej
w obu genach sekwencji 160 pz. Ponadto geny fla mog¹ byæ czê�ciowo lub ca³ko-
wicie zast¹pione przez sekwencje nukleotydowe pochodz¹ce z innego szczepu na
drodze integracji z chromosomem allelu nabytego w procesie naturalnej transfor-
macji. Wystêpowanie tego zjawiska zaobserwowano in vitro, w warunkach labo-
ratoryjnych, stosuj¹c dwa izogeniczne mutanty fla ró¿ni¹ce siê wyznacznikami
oporno�ci. Gdy te same mutanty u¿yto w eksperymentach in vivo, z jelit kurcz¹t
nie izolowano transformantów o oczekiwanym fenotypie. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e warunki panuj¹ce w przewodzie pokarmowym ptaków zapobiegaj¹ osi¹gniêciu
przez patogena stanu kompetencji lub te¿ sprzyjaj¹ szybkiej degradacji zewn¹trz-
komórkowego DNA [53].

Zmienno�æ fazowa jest adaptacyjnym procesem podczas którego komórki bakte-
ryjne przechodz¹ czêste i odwracalne zmiany fenotypu uwarunkowane najczê�ciej
zmianami sekwencji nukleotydowych w konkretnych loci chromosomu. Ich kon-
sekwencj¹ jest niejednolity sk³ad populacji, co umo¿liwia patogenom kolonizacjê
ró¿norodnych nisz ekologicznych oraz �ucieczkê� przed mechanizmami obronnymi
gospodarza. W przeciwieñstwie do mechanizmów podwy¿szaj¹cych czêsto�æ spon-
tanicznych mutacji (szczepy mutatorowe) dotyczy on konkretnych genów i bêd¹c
procesem odwracalnym nie doprowadza do nagromadzania siê w materiale gene-
tycznym potencjalnie szkodliwych zmian. Ten typ zmienno�ci obserwowany jest
czêsto genach zawieraj¹cych w rejonach promotorowych lub regionach 5� sekwen-
cji koduj¹cych krótkie (homo � lub heteropolimeryczne) powtarzaj¹ce siê sekwen-
cje nukleotydowe. Loci je zawieraj¹ce zwane s¹ nieprzewidywalnymi loci (ang. con-
tigency loci). Obecno�æ powtarzaj¹cych siê sekwencji doprowadza do po�lizgu DNA
polimerazy (ang. slipped � strand mispaairing; SSM) w procesie replikacji, w rezul-
tacie czego potomny ³añcuch polinukleotydowy zawiera wiêksz¹ lub mniejsz¹ ni¿
³añcuch wyj�ciowy liczbê powtórzonych sekwencji. W konsekwencji, dochodzi do
zaburzeñ procesów transkrypcji lub translacji i czêsto, choæ nie zawsze, braku funk-
cjonalnego produktu genu.

Bioinformatyczna analiza genomu C. jejuni NCTC 11168 wykaza³a obecno�æ
w nim 25 genów potencjalnie podlegaj¹cych zjawisku zmienno�ci fazowej. Jest to
porównywalne z liczb¹ genów odnalezionych w genomach szczepu H. pylori (27)
[50] i w genomie N. meningitidis Z2491 (26) [35], lecz znacznie ni¿sza ni¿ w geno-
mie N. meningitidis MC58 (65) [48] i w komórkach S. pneumoniae (397) [49]. Zde-
cydowana wiêkszo�æ omawianych genów zwi¹zana jest z syntez¹ i modyfikacj¹
struktur powierzchniowych (LOS, flagellina i wielocukrowe otoczki). Dwa z nich to
geny systemów restrykcji/modyfikacji. Wiele ze zidentyfikowanych genów nale¿y
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do grupy genów specyficznych dla konkretnego szczepu, co wykazano porównuj¹c
metod¹ mikropaneli DNA genomy 12 szczepów C. jejuni [5].

Z genów bior¹cych udzia³ w biosyntezie LOS C. jejuni, trzy potencjalnie podle-
gaj¹ zjawisku zmienno�ci fazowej. Dwa z nich koduj¹ bia³ka o nieznanej funkcji.
Trzeci, to gen wlaN (cj1138). Produkt tego genu $-1-3-galaktozylotransferaza jest
odpowiedzialna za przekszta³canie GM2 podobnych lipooligosacharydów w struk-
turê GM1 podobn¹ [24]. Aktywno�æ szczepo-specyficznego genu wlaN warunkuje
wystêpowanie zjawiska mimikry molekularnej. Mimikra molekularna LOS jest naj-
prawdopodobniej krytycznym czynnikiem powstawania neurologicznych syndro-
mów GBS i MFS, które czêsto s¹ nastêpstwem przebytej infekcji kampylobaktero-
wej. Powstaj¹ce podczas infekcji specyficzne przeciwcia³a przeciwko LOS C. jejuni
wywo³uj¹ autoimmunologiczn¹ reakcjê z ludzkimi gangliozydami wystêpuj¹cymi
w tkance nerwowej, powoduj¹c parali¿ nerwowo-miê�niowy obserwowany u pa-
cjentów z GBS i MFS. Przeciwcia³a reaguj¹ce z gangliozydem GM1 s¹ odnajdy-
wane u chorych z GBS [41, 63], natomiast przeciwcia³a przeciwko gangliozydom
GQ1b s¹ obecne w surowicy pacjentów z objawami MFS [59, 63].

Innym mechanizmem doprowadzaj¹cym do odwracalnego wy³¹czenia ekspresji
konkretnego genu jest umiejscowiona rekombinacja doprowadzaj¹ca do inwersji
fragmentu DNA wchodz¹cego w sk³ad specyficznego locus. Klasycznym przyk³a-
dem tego zjawiska jest zmienno�æ fazowa komórek Salmonella typhimurium (prze-
miana z fazy 1 do fazy 2) warunkuj¹ca rodzaj wytwarzanych wici [45]. Podobnych
zjawisk jak do tej pory nie obserwowano w komórkach gatunku C. jejuni, opisano
je jedynie dla genu sap (koduj¹cego zewn¹trzkomórkowe bia³ko SLP) komórek
C. fetus [8]. Chromosom C. fetus zawiera liczne kopie tego genu, za� wyra¿any jest
jeden, który zostaje w drodze rearan¿acji genomu po³¹czony z sekwencj¹ promoto-
row¹. W przeciwieñstwie do analogicznych procesów zachodz¹cych w komórkach
innych rodzajów enteropatogenów (Salmonella, Escherichia) rearan¿acja locus sap
wymaga aktywno�ci bia³ka RecA oraz d³ugich (~600 pz) homologicznych odcin-
ków DNA. Wielokrotnie udowodniono, ¿e komórki C. jejuni i C. coli uzyskuj¹ stan
kompetencji i zdolne s¹ do pobierania obcego DNA zarówno plazmidowego, jak
i chromosomalnego na drodze naturalnej transformacji [56]. Wydajno�æ tego pro-
cesu jest ró¿na, zale¿na od szczepu dawcy i biorcy. Nie wszystkie szczepy równie
³atwo uzyskuj¹ stan kompetencji, zdecydowanie z wy¿sz¹ czêsto�ci¹ przyjmowane
jest homogenne DNA. W szczepie C. jejuni NCTC 11168 zidentyfikowano 9 genów
potencjalnie zwi¹zanych z systemami restrykcji/modyfikacji, z czego a¿ sze�æ jest
specyficzna dla konkretnych szczepów. Wydaje siê, ¿e podobnie jak u innych gatun-
ków bakterii gatunków patogennych system restrykcji/modyfikacji chroni materia³
genetyczny przed zbytni¹ niestabilno�ci¹.

5. Podsumowanie

Podsumowuj¹c, badania genotypowania wielu klinicznych izolatów C. jejuni,
szczepów izolowanych w ró¿nych rejonach geograficznych i od ró¿nych gatunków
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gospodarzy oraz ze �rodowiska naturalnego udokumentowa³y olbrzymi poziom
zmienno�ci genetycznej tego gatunku. Dodatkowo brak korelacji pomiêdzy wywo-
³ywanymi objawami chorobowymi oraz mechanizmami inwazyjno�ci a genotypem
szczepu wskazuje na fakt prawdopodobnego istnienia po�ród enteropatogennych
szczepów C. jejuni, podobnie jak w�ród enteropatogennych szczepów E. coli wielu
wirotypów. Mechanizmy warunkuj¹ce ró¿norodno�æ genetyczn¹ C. jejuni, do tej
pory nie zosta³y wyja�nione i wydaj¹ siê byæ unikalne dla tego gatunku. Mecha-
nizmy te s¹ wyra�nie ró¿ne od tych, charakterystycznych dla filogenetycznie zbli-
¿onego gatunku H. pylori, jak i od tych, warunkuj¹cych zmienno�æ bakterii rodzaju
Salmonella czy Escherichia, kolonizuj¹cych tê sam¹ niszê ekologiczn¹.

Badania MLST oraz analiza sekwencji nukleotydowych wielu genów wskazuj¹
na udzia³ procesów rekombinacji w rearan¿acji materia³u genetycznego. Prawdopo-
dobnie zjawisko transformacji, a nie transdukcji, odgrywa g³ówn¹ rolê w procesie
wprowadzania heterogennego materia³u genetycznego do komórek C. jejuni. Mocno
rozbudowane procesy restrykcji/modyfikacji chroni¹ komórkê przed nadmiern¹
zmienno�ci¹ materia³u genetycznego. Poznanie zapisu genetycznego C. jejuni NCTC
11168 potwierdzi³o rolê zjawisk zmienno�ci fazowej w wytwarzaniu fenotypowo-
-mieszanej populacji podczas infekcji. Bezsprzecznie, zsekwencjonowanie genomu
C. jejuni NCTC 11168 umo¿liwi przeprowadzenie szeregu badañ porównawczych
zarówno genomów, transkryptomów jak i proteomów szczepów C. jejuni, ale z dru-
giej strony dla pe³nego poznania zarówno procesów patogenezy, ewolucji oraz
mechanizmów zmienno�ci konieczne jest zsekwencjonowanie materia³u genetycz-
nego kilku innych klinicznych izolatów. Zawarto�æ genomu C. jejuni NCTC 11168
nie musi odzwierciedlaæ w³a�ciwo�ci genetycznych wszystkich przedstawicieli tego
gatunku. Do�wiadczenie uczy, ¿e nawet pomiêdzy genomami dwóch szczepów tego
samego gatunku mo¿e byæ ponad 20% ró¿nic zawarto�ci genowej np. porównanie
sekwencji nukleotydowej genomu laboratoryjnego szczepu E. coli K-12 i patogen-
nego szczepu EHEC E. coli 0157H [14].
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SYNTETYCZNE INHIBITORY
REPLIKACJI HERPESWIRUSÓW

� METODY BADANIA
AKTYWNO�CI IN VITRO

Anna ¯uk

1. Wstêp. 2. Herpeswirusy. 3. Leki przeciwwirusowe. 3.1. Historia badañ. 3.2. Grupy preparatów
przeciwwirusowych. 3.3. Leki o dzia³aniu antyherpeswirusowym. 3.4. Mechanizmy oporno�ci szcze-
pów wirusowych. 4. Poszukiwania nowych zwi¹zków o dzia³aniu przeciwwirusowym. 5. Metody
badania aktywno�ci przeciwwirusowej. 6. Metody badania cytotoksyczno�ci. 7. Zasady przeprowa-
dzania testów in vitro. 8. Terminologia stosowana w badaniach leków przeciwwirusowych in vitro.
9. Podsumowanie

Syntetic inhibitors of herpesviruses replication � in vitro activity testing methods

Abstract: Herpesviridae are an important cause of human infections, from skin and mucosal changes
and rash to several diseases (especially in neonates and immunocompromised). They are also cause of
human tumors (EBV � Burkitt�s lymphoma, nasopharyngeal carcinoma, B � cell lymphoma and Hodgin
disease, HHV8 � is probably the cause of Kaposis sarcoma). The crucial feature of herpesviruses is
a possibility of establishing latency, and through that avoiding the host immune response, and later they
may reactivate. The ways that we could control viruses� infections are immunoprophylaxis and chemo-
therapy, although the long search for effective vaccines there is only one licensed vaccine � for VZV.
On the contrary there are a lot of licensed antiviral drugs, and it is a major option in our antiviral
research. This article describes antiherpesviruses drugs, their structure, mechanism of action, ways of
research and methods to check antiviral activity and cytotoxicity of new compound.

1. Introduction. 2. Herpesviruses. 3. Antiviral drugs. 3.1. History of development. 3.2. Classes of
antiviral drugs. 3.3. Antiherpes drugs. 3.4. Mechanism of resistance in viruses� strains. 4. Research
of new antiviral drugs. 5. Antiviral activity assays. 6. Cytotoxicity assays. 7. Principles for in vitro
assays. 8. Terminology used in in vitro evaluation of antiviral drugs. 9. Summary

1. Wstêp

Zaka¿enia wirusowe maj¹ istotne znaczenie w etiopatogenezie zaka¿eñ u ludzi.
Na podstawie dwudziestoletnich obserwacji oszacowano, ¿e wirusowe choroby
zaka�ne stanowi¹ w Polsce oko³o 90% wszystkich ostrych chorób zaka�nych [34].

Kontrola zaka¿eñ wirusowych polega na stosowaniu swoistej immunoprofilak-
tyki, b¹d� chemioterapii. Immunoprofilaktyka mimo spektakularnych osi¹gniêæ,
z których najwiêkszym w historii zwalczania chorób zaka�nych by³a eradykacja
wirusa ospy, ma ograniczone znaczenie. Je�li bowiem pamiêtaæ o ogromnej liczbie
wirusów mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla cz³owieka, okazuje siê, ¿e liczba szcze-
pionek, którymi dysponujemy do ich zwalczania jest stosunkowo niewielka [70].
W przypadku herpeswirusów mimo d³ugoletnich badañ nad opracowaniem skutecz-
nych szczepionek pozytywne efekty, uwieñczone zarejestrowaniem szczepionki,
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uzyskano dotychczas jedynie w przypadku VZV [41, 65]. G³ównym problemem na
jaki napotykaj¹ prowadzone badania jest zdolno�æ herpeswirusów do wywo³ywania
latencji. W tym przypadku nale¿a³oby doprowadziæ do wytworzenia �sterylizuj¹-
cej�, czyli d³ugotrwa³ej odpowiedzi. Taka odpowied� mog³aby eliminowaæ wirusa
we wrotach zaka¿enia, i hamowaæ namna¿anie i przedostawanie siê wirusa do
komórek, bêd¹cych miejscem latencji. Szczepionka powinna wiêc zapobiegaæ zaka-
¿eniu pierwotnemu, latentnemu i reaktywacjom zaka¿enia latentnego [41]. Niestety,
obecnie nie jest to jeszcze mo¿liwe. Tak wiêc immunoprofilaktyka w stosunku do
herpeswirusów ma jak do tej pory ograniczone zastosowanie, natomiast mo¿liwo�ci
chemioterapeutyczne s¹ bardzo du¿e. Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e w ci¹gu
ostatnich trzech lat liczba zarejestrowanych leków potroi³a siê, a wiele nowych pre-
paratów jest w trakcie badañ klinicznych [31].

2. Herpeswirusy

Rodzina Herpesviridae obejmuje trzy podrodziny, do których nale¿y osiem wi-
rusów zaka¿aj¹cych cz³owieka [71]:

� Alphaherpesvirinae: HSV 1, HSV 2, VZV;
� Betaherpesvirinae: CMV, HHV 6, HHV 7;
� Gammaherpesvirinae: EBV, HHV 8.
Herpeswirusy zbudowane s¹ z ikosahedralnego kapsydu o wielko�ci 100�110 nm,

okrywaj¹cego liniow¹ dwuniciow¹ cz¹steczkê DNA o d³ugo�ci od 124 do 235 kb.,
warstwy niestrukturalnych bia³ek, os³onki, oraz bia³ek powierzchniowych tworz¹-
cych wypustki [16].

Herpeswirusy adsorbuj¹ siê do receptorów na receptorach b³ony plazmatycznej, na
powierzchni komórki. £¹cz¹ siê z nimi na drodze fuzji. Nukleokapsyd wirusa przez
cytoplazmê dostaje siê do j¹dra komórki (mechanizmy rozpoznawania komórki,
³¹czenia siê z receptorem i penetracji wnêtrza komórki nie s¹ jeszcze do koñca pozna-
ne). Najwcze�niej syntetyzowany jest bezpo�rednio wczesny mRNA ("RNA), jego
ekspresja nie wymaga uprzedniej syntezy wirusowych bia³ek, ani DNA. Ekspresja
wczesnego RNA ($RNA) wymaga syntezy bia³ek bezpo�rednio wczesnych, ale nie
wymaga syntezy wirusowego DNA. Oba rodzaje RNA s¹ przepisywane przez komór-
kow¹ polimerazê II. Ekspresja pó�nego RNA ((RNA) wymaga syntezy zarówno
bezpo�rednio wczesnych jak i wczesnych bia³ek, oraz syntezy wirusowego DNA.
Zsyntetyzowany mRNA przenika do cytoplazmy, gdzie nastêpuje jego translacja, przy
udziale systemu komórkowego. Nowo zsyntetyzowane bia³ka wirusowe podlegaj¹
potranslacyjnym przemianom. W j¹drze tworz¹ siê nukleokapsydy, które p¹czkuj¹
przez b³onê j¹drow¹, a nastêpnie s¹ uwalniane z komórki. Czas replikacji jest ró¿ny,
np. dla HSV wynosi oko³o 24 godzin, a dla cytomegalii oko³o 96 godzin [42, 60].

Zaka¿enia herpeswirusami s¹ powszechne i mog¹ byæ przyczyn¹ ró¿norodnych
zespo³ów chorobowych, pocz¹wszy od zmian skórno-�luzowych po zaka¿enia
o ciê¿kim, zagra¿aj¹cym ¿yciu przebiegu. Wirusy te odgrywaj¹ te¿ rolê w powstawa-
niu i rozwoju niektórych nowotworów. Wa¿n¹ i wspóln¹ cech¹ wszystkich herpes-
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wirusów jest zdolno�æ do wywo³ywania zaka¿eñ utajonych, które mog¹ nastêpnie
ulegaæ reaktywacji [16, 35].

Zaka¿enia pierwotne wirusem herpes simplex typu pierwszego (HSV-1) zwykle
obejmuj¹ jamê ustn¹ i gard³o lub skórê twarzy, natomiast zaka¿enia HSV typu 2
(HSV-2) obejmuj¹ zazwyczaj narz¹dy p³ciowe. Powstaj¹ce zmiany maj¹ charakter
pêcherzyków . Wirusy opryszczki (HSV) mog¹ wywo³aæ zaka¿enia oczu, zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu [2].

Wirus ospy wietrznej (VZV) jest przyczyn¹ choroby wieku dzieciêcego, szerz¹-
cej siê drog¹ oddechow¹, z charakterystycznymi objawami wysypki przechodz¹cej
z plamistej do grudkowatej, a nastêpnie pêcherzykowatej. Uczynnione zaka¿enie
latentne lub inwazja wirusa do okolic tylnych korzeni rdzenia wywo³uje pó³pasiec,
czemu towarzyszy pêcherzykowa wysypka w obrêbie skóry unerwionej przez
zaatakowany nerw [15].

Wirus cytomegalii (CMV) w zaka¿eniu pierwotnym wywo³uje zespó³ chorobo-
wy podobny do mononukleozy zaka�nej z gor¹czk¹, splenomegali¹, zaburzeniami
czynno�ci w¹troby, rzadko z ¿ó³taczk¹. Zaka¿enie CMV jest szczególnie niebez-
pieczne dla p³odu, noworodków, osób z upo�ledzon¹ odporno�ci¹ (po przeszcze-
pach, leczonych immunosupresyjnie i chorych na AIDS) [48].

 Wirus Epsteina-Barr (EBV) wywo³uje mononukleozê zaka�n¹, chorobê prze-
biegaj¹c¹ z objawami gor¹czki, powiêkszeniem wêz³ów ch³onnych, �ledziony
i w¹troby. Wykazano te¿, zwi¹zek zaka¿enia EBV z powstawaniem nowotworów:
ch³oniaka Burkitta, ch³oniaka limfocytów B i raka jamy nosowo � gard³owej [75].

Wirusy herpes typu 6 (HHV-6) i typu 7 (HHV-7) wywo³uj¹ u dzieci rumieñ nag³y,
objawiaj¹cy siê gor¹czk¹, po³¹czon¹ czasami z wysypk¹. Ponadto zaka¿enie wirusem
HHV-6 jest te¿ prawdopodobnie przyczyn¹ zespo³u znu¿enia przewlek³ego [59].

Wirus herpes typu 8 (HHV-8) ³¹czony jest z rozwojem miêsaka Kaposchiego [12].

3. Leki przeciwwirusowe

3.1. Historia badañ

Historia badañ nad lekami przeciwwirusowymi jest ju¿ bardzo d³uga i siêga lat
50-tych, kiedy to z powodzeniem zastosowano tiosemikarbazon (metysazon),
pochodn¹ sulfonamidu, w terapii wirusa ospy prawdziwej. Pierwsze leki przeciw-
wirusowe ze wzglêdu na brak selektywno�ci w dzia³aniu i du¿¹ toksyczno�æ nie
by³y stosowane powszechnie. Prze³omem w chemioterapii przeciwwirusowej sta³o
siê odkrycie w latach 70-tych acyklowiru � analogu nukleozydowego [9].

3.2. Grupy preparatów przeciwwirusowych

G³ównym problemem przy poszukiwaniu bezpiecznego i efektywnego leku jest
podobieñstwo pomiêdzy replikacj¹ wirusow¹ i komórkow¹. Fakt, ¿e wiele proce-
sów, w³a�ciwych zarówno dla replikacji wirusa jak i funkcji ¿yciowych komórki,
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zachodzi w ten sam sposób i przy u¿yciu tych samych enzymów sprawia, ¿e dobór
w³a�ciwego etapu replikacji wirusowej, na który hamuj¹ce dzia³anie wyka¿e bada-
ny zwi¹zek, ma kluczowe znaczenie dla jego efektywno�ci i bezpieczeñstwa [31].
W tabeli I przedstawiono etapy replikacji wirusa, na które mog¹ dzia³aæ preparaty
przeciwwirusowe.

Czynione s¹ wysi³ki aby odnale�æ specyficzne funkcje, które s¹ niezbêdne dla
wirusów, a nie s¹ obecne lub nie s¹ niezbêdne dla komórek gospodarza [24].

Wiêkszo�æ stosowanych obecnie chemioterapeutyków nale¿y do jednej z nastê-
puj¹cych grup:

� Analog nukleozydowy, np. acyklowir, gancyklowir (herpeswirusy);
� Inhibitor proteazy, np. ritonawir, idinawir, nelfinawir (HIV);
� Nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, np. didanozyna, lamiwu-

dyna, stawudyna (HIV);
� Nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, np. newirapina (HIV);
� Cytokina, interferon (hepatitis B, hepatitis C, papillomawirusy);
� Inhibitory zrzucania kapsydu i dojrzewania wirusa, np. amantadyna, rymanta-

dyna (grypa typu A).
Zdecydowana wiêkszo�æ leków stosowanych w terapii zaka¿eñ wirusowych to

analogi nukleotydów. S¹ one wystarczaj¹co podobne, aby zostaæ wbudowane do
wirusowego DNA, ale na tyle ró¿ne od w³a�ciwego nukleotydu, ¿e hamuj¹ syntezê
kwasu nukleinowego [4, 21, 22].

3.3. Leki o dzia³aniu antyherpeswirusowym

Brak swoistej immunoprofilaktyki w odniesieniu do wiêkszo�ci zaka¿eñ herpes-
wirusowych zmusza do poszukiwania skutecznych preparatów przeciwwirusowych.
Pierwszym takim preparatem stosowanym na szerok¹ skalê by³ odkryty w latach
70-tych acyklowir (ACV) [26]. Mechanizm dzia³ania acyklowiru przedstawiono
na rysunku 1. Jest on analogiem guanozyny, ale z acykliczn¹ grup¹ cukrow¹. Brak
grupy 3�-hydroksylowej do której powinna byæ przy³¹czana nastêpna cz¹stka powo-
duje terminacjê syntezy DNA [47]. Acyklowir jako taki jest prekursorem aktywnej

Etap replikacji Przyk³ad preparatów i wirusów na nie wra¿liwych

Wi¹zanie z receptorem Bia³ka CD4 (HIV)

Penetracja komórki Amantadyna, (wirus grypy typu A), pleconaril (pikornawirusy)

Odwrotna transkrypcja AZT (retrowirusy)

Funkcja mRNA Interferon (wirus hepatitis B i C)

Synteza DNA Acyklowir, gancyklowir (herpeswirusy)

Dojrzewanie wirusa Saquinawir, ritonawir (HIV)

Transport i uwalnianie wirusa Amantadyna (niektóre szczepy wirusa grypy)

Tabela I
Etapy replikacji wirusów, na które mog¹ dzia³aæ preparaty przeciwwirusowe
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formy leku. Selektywno�æ ACV jest oparta na obecno�ci w komórkach zainfekowa-
nych HSV enzymu wirusowego � kinazy tymidynowej (TK), która zapocz¹tkowuje
fosforylacjê ACV. Komórkowe kinazy kontynuuj¹ ten proces i powstaje trójfosfo-
ran acyklowiru, który jest wbudowywany w DNA. Komórkowa kinaza jest bardziej
wybiórcza i nie zainicjuje fosforylacji ACV, pozostawiaj¹c go w formie nieaktyw-
nej. W dodatku kinaza komórkowa produkowana jest tylko w okre�lonej fazie cyklu
komórkowego, natomiast kinaza wirusowa � ci¹gle. Pozwala to wirusowi replikowaæ
siê w komórce bez czekania na pojawienie siê enzymu komórkowego. Obecno�æ
wirusowego enzymu jest niezbêdna do aktywacji ACV, przez co jest on nietok-
syczny dla nie zainfekowanych komórek. Dodatkowo, zaka¿one komórki s¹ mniej
selektywne i pobieraj¹ ACV w wiêkszej ilo�ci ni¿ zdrowe. Ponadto polimeraza
komórkowa jest bardziej swoista ni¿ wirusowa i rzadziej wbudowuje trójfosforan
ACV. Acyklowir jest skuteczny przeciw zaka¿eniom HSV (genitalnym i oralnym)
i w mniejszym stopniu przeciw VZV [9].

Rys. 1. Mechanizm dzia³ania acyklowiru
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Inne zwi¹zki wykazuj¹ce dzia³anie przeciw herpeswirusom [4, 7, 14, 20, 23, 52,
61, 72] to:
l Walacyklowir � metylowy ester ACV, który po doustnym podaniu przekszta³-

cany jest w przewodzie pokarmowym i w¹trobie do ACV.
l Pencyklowir � analog ACV, który podobnie jak ACV do zainicjowania fosfo-

rylacji wymaga obecno�ci wirusowej TK. Jest oko³o 100 razy mniej aktywny
w stosunku do polimerazy DNA ni¿ ACV i nie jest obligatoryjnym terminato-
rem elongacji DNA, natomiast jego okres pó³trwania w komórce jest znacznie
d³u¿szy ni¿ ACV.

l Famcyklowir � analog pencyklowiru, który przekszta³cany jest do pencyklo-
wiru przez deacetylacjê w przewodzie pokarmowym, krwi i w¹trobie.

l Gancyklowir � jest niecyklicznym analogiem nukleozydowym 2�deoksy-
guanozyny. Wykazuje od 10 do 100 razy wiêksz¹ aktywno�æ antywirusow¹
ni¿ acyklowir. Podobnie jak ACV jest prekursorem aktywnej formy leku.
Pierwsza fosforylacja niektywnej formy GCV mo¿e byæ przeprowadzana
przez TK lub przez specyficzn¹ fosfotransferazê; kinazê proteinow¹ (PK),
kodowan¹ przez gen UL97 wirusa cytomegalii (CMV).

l Foskarnet � jest analogiem pirofosforanu. £¹cz¹c siê z receptorem pirofosfo-
ranu polimerazy DNA uniemo¿liwia od³¹czenie siê pirofosforanu nukleotydu.
Blokuje w ten sposób wyd³u¿anie siê ³añcucha DNA. Ze wzglêdu na znaczn¹
toksyczno�æ jest stosowany jako lek drugiego rzutu.

l Jododeoksyurydyna (IDU) � jest analogiem tymidyny, w której grupa 5�-me-
tylowa zosta³a zast¹piona przez atom jodu. IDU jest nie selektywnie fosfory-
lowana i aktywowana przez kinazê wirusow¹ i komórkow¹. Podstawienie jej
w miejsce tymidyny, zarówno do DNA wirusowego jak i komórkowego (ale
preferencyjnie do wirusowego prowadzi do anormalnej transkrypcji i transla-
cji, a w konsekwencji do produkcji defektywnych genów wirusa. Trójfosforan
IDU hamuje dzia³anie wirusowej polimerazy DNA (pol-DNA) bardziej ni¿
komórkowej, ale wykazuje du¿e dzia³anie cytotoksyczne.

l Trójfluorydyna � podobnie jak IDU jest analogiem tymidyny, w którym za-
miast grupy metylowej podstawiona jest grupa CF3. Mechanizm dzia³ania jest
analogiczny jak w przypadku IDU.

l Widarabina (AraA) � jest analogiem nukleozydowym puryny. Fosforylacja
AraA przeprowadzana jest przez enzymy komórkowe. AraA hamuje dzia³anie
transferazy i polimerazy DNA wirusa, powoduj¹c terminacjê elongacji ³añ-
cucha DNA. Hamuje równie¿ aktywno�æ rybonukleotydowej reduktazy.
Widarabina ma du¿e dzia³anie cytotoksyczne, teratogenne, mutagenne i kance-
rogenne, dlatego te¿ ma bardzo ograniczone zastosowanie kliniczne

l Cidofowir (CDV, HPMPC) � jest analogiem nukleozydu, który ma wbudowa-
n¹ w cz¹steczkê resztê fosforanow¹. W zwi¹zku z tym wymaga tylko dwóch
fosforylacji, przeprowadzanych przez enzymy komórkowe. CDV wspó³kon-
kuruje z wolnymi nukleotydami o polimerazê DNA i wbudowuj¹c siê na
3� koñcu powoduje terminacjê syntezy DNA. Hamuje dzia³anie wirusowej
polimerazy w stê¿eniu 5-krotnie mniejszym od poziomu, w którym hamuje
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komórkow¹ polimerazê utrzymuj¹c siê w organizmie do 65 h. Wykazuje dzia-
³anie nefrotoksyczne.

l Sorivudin i fialuridin s¹ analogami uracylu o ograniczonym zastosowaniu kli-
nicznym z uwagi na bardzo du¿¹ toksyczno�æ in vivo stwierdzon¹ w trakcie
leczenia szpitalnego.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czêsto ju¿ ma³a modyfikacja w budowie danego zwi¹zku
mo¿e powodowaæ du¿e zmiany w jego w³a�ciwo�ciach. Na rys. 2 przedstawiono
wzory strukturalne wybranych zwi¹zków wykazuj¹cych dzia³anie przeciwwirusowe.
PCV i GCV s¹ strukturalnie podobne do ACV, ale maj¹ ró¿ne w³a�ciwo�ci biolo-
giczne. ACV wykazuje bardzo nisk¹ toksyczno�æ i jest aktywny przeciw HSV, oraz
VZV. GCV jest ju¿ bardziej toksyczny, ale dzia³a te¿ przeciw CMV (fosforylowany
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przez kinazê proteinow¹). PCV natomiast jest niskotoksyczny, dzia³a na te same
wirusy co ACV, ale te¿ na zupe³nie nie spokrewnionego z herpeswirusami wirusa
hepatitis B. Równie¿ wewn¹trzkomórkowy metabolizm ACV i PCV jest zupe³nie
inny. Jak wykazuj¹ testy ka¿da, nawet niewielka zmiana w budowie chemicznej
badanego preparatu, poprzez wp³yw na skomplikowane systemy biologiczne mo¿e
spowodowaæ nieprzewidywalne zmiany jego aktywno�ci i toksyczno�ci [31].

3.4. Mechanizmy oporno�ci szczepów wirusowych

Istotnym problemem w stosowaniu chemioterapii jest oporno�æ wirusów na sto-
sowane leki. Przypuszcza siê, ¿e wraz z rozpowszechnieniem preparatów przeciw-
wirusowych problem ten, podobnie jak w przypadku antybiotykoterapii, mo¿e
nabraæ wiêkszego znaczenia.

Mechanizmy powstawania oporno�ci s¹ ró¿ne i w du¿ej mierze zwi¹zane s¹ z me-
tabolizmem danego preparatu. Najczêstsz¹ przyczyn¹ oporno�ci na ACV jest mutacja
w regionie konserwowanym, genu koduj¹cego kinazê tymidynow¹, w wyniku czego
TK traci swoj¹ funkcjê [5, 49]. Nale¿y pamiêtaæ ¿e wirusowa TK jest u¿yteczna, ale
nie niezbêdna dla replikacji wirusa. Jest pewnego rodzaju luksusem, dziêki któremu
wirus mo¿e siê replikowaæ, nie czekaj¹c a¿ komórka wejdzie w odpowiedni etap
cyklu komórkowego i zacznie syntetyzowaæ komórkow¹ kinazê. Obecno�æ aktywnej
TK jest natomiast bezwzglêdnie konieczna do zainicjowania fosforylacji ACV.
Mutanty TK� (defensywne) stanowi¹ nieznaczny odsetek (0,01�0,1%) ka¿dej popula-
cji wirusa, i replikuj¹ siê dziêki szczepom TK+ (produkuj¹cym aktywn¹ kinazê).
I chocia¿ szczepy TK� s¹ mniej patogenne ni¿ TK+, mog¹ stanowiæ powa¿ny problem
w przypadku pacjentów z obni¿on¹ odporno�ci¹, zw³aszcza u tych z rozwiniêtym
AIDS, u których terapia przeciwwirusowa mo¿e prowadziæ do selekcji szczepów TK�

[1, 56]. Rzadziej oporno�æ na ACV dotyczy powstania mutantów produkuj¹cych kina-
zê tymidynow¹ o zwiêkszonej swoisto�ci, lub szczepów posiadaj¹cych mutacjê w ge-
nie polimerazy DNA, która to mutacja zapobiega przy³¹czaniu ACV [33]. Mutanty
w genie polimerazy mog¹ tak¿e byæ oporne na foskarnet � nienukleozydowy inhibitor
polimerazy DNA, co mo¿e stanowiæ do�æ powa¿ny problem, poniewa¿ foskarnet jest
g³ównym lekiem z wyboru u¿ywanym przeciwko szczepom opornym na ACV [5].

Przyczyn¹ oporno�ci wirusa CMV na gancyklowir jest mutacja w genie UL97,
rzadziej w genie koduj¹cym polimerazê (tak jak w przypadku oporno�ci na ACV).
Gen UL97 CMV koduje kinazê proteinow¹, która inicjuje fosforylacjê GCV. Brak
aktywnej kinazy proteinowej blokuje fosforylacjê i powstawanie aktywnej formy
GCV [13, 27, 62, 73].

4. Poszukiwania nowych zwi¹zków o dzia³aniu przeciwwirusowym

Do odkrycia skutecznego chemioterapeutyku prowadz¹ najczê�ciej dwie drogi:
badanie ró¿nych zwi¹zków chemicznych i substancji biologicznych mog¹cych mieæ
po¿¹dane w³a�ciwo�ci, b¹d� komputerowe modelowanie i syntetyzowanie biologicz-
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nie czynnych moleku³. Komputer sta³ siê niezwykle wa¿nym narzêdziem w pocz¹t-
kowych etapach poszukiwañ leków, aczkolwiek badanie ich dzia³ania w systemach
biologicznych pozostaje niezbêdnym kolejnym krokiem. Ze wzglêdu na z³o¿ono�æ
systemów biologicznych modelowanie komputerowe jest ma³o wiarygodne co do
przewidywania wszystkich efektów mog¹cych mieæ miejsce w systemie in vivo.

Pojawianie siê szczepów opornych na stosowane do tej pory chemioterapeutyki
zmusza do poszukiwania wci¹¿ nowych rozwi¹zañ. Ogólne kierunki badañ polegaj¹
na sprawdzaniu aktywno�ci preparatów wykazuj¹cych dzia³anie przeciw jednym
wirusom w zaka¿eniach powodowanych przez inne wirusy, na przyk³ad enzymy
wirusowe, których inhibicja mo¿e byæ wykorzystana w terapii antyherpeswiruso-
wej, jak reduktaza rybonukleotydowa, kinaza tymidynowa czy proteaza [3, 9, 43,
69]. Poza tym podejmowane s¹ próby modyfikowania znanych ju¿ analogów nukle-
ozydów, dziêki czemu mo¿liwe jest poszerzenie spektrum ich dzia³ania oraz zwiêk-
szeniu ich skuteczno�ci poprzez modyfikacjê struktury chemicznej, maj¹cej na celu
zwiêkszenie przyswajalno�ci leków po doustnym podaniu [27, 40, 31].

Problemy napotykane w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych s¹ po-
dobne jak w przypadku poszukiwania nowych antybiotyków. £atwiej jest zahamo-
waæ funkcje specyficznych enzymów wirusowych w probówce ni¿ w uk³adach
komórkowych czy na poziomie organizmu. Ponadto wiele inhibitorów replikacji
wirusów niszczy zarówno komórki zaka¿one jak i zdrowe. Wiele z nich wykazuje
dzia³anie toksyczne dla zwierz¹t, np. przez oddzia³ywania na specyficzne, wyspe-
cjalizowane typy komórek podczas gdy niektóre s¹ toksyczne tylko dla ludzi. Tak
wiêc wiele substancji skutecznych przeciw wirusom w pierwszych testach laborato-
ryjnych jest eliminowanych w dalszych badaniach. Formalne zasady dopuszczenia
leku do stosowania u ludzi reguluj¹ okre�lone przepisy. W rzeczywisto�ci droga od
uzyskania zwi¹zku do jego rejestracji jest bardzo d³uga. Pierwszym etapem badañ
jest sprawdzenie czy nowo zsyntetyzowany zwi¹zek wykazuje in vitro dzia³anie
antywirusowe, a nastêpnie czy nie jest zbyt toksyczny w uk³adach komórkowych.
W kolejnym etapie badane jest dzia³anie antywirusowe i toksyczno�æ w uk³adzie
in vivo na zwierzêtach. Je�li uzyskane wyniki s¹ zadowalaj¹ce, mo¿na rozpocz¹æ
badania kliniczne u ludzi, w celu uzyskania licencji na powszechne stosowanie leku
[44, 64]. Spo�ród ogromnej liczby testowanych preparatów wiele jest eliminowa-
nych w kolejnych próbach, na skutek zbyt ma³ej aktywno�ci przeciwwirusowej lub
zbyt du¿ej toksyczno�ci. Powszechnie przyjêt¹ zasad¹ jest, ¿e pierwsze testy spraw-
dzaj¹ce potencjalne dzia³anie antywirusowe powinny byæ proste i tanie, poniewa¿
dotycz¹ du¿ej liczby badanych preparatów.

6. Metody badania aktywno�ci przeciwwirusowej

Najczê�ciej stosowanymi metodami do oznaczania aktywno�ci in vitro s¹:
a) Metody kolorymetryczne,
b) Metoda immunoenzymatyczna,
c) Metoda hybrydyzacji DNA,
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d) Metoda redukcji namna¿ania wirusa:
� metoda redukcji miana wirusowego,
� metoda redukcji ³ysinek.

Metody kolorymetryczne polegaj¹ na spektrofotometrycznej ocenie zdolno�ci
poch³aniania barwników przez ¿ywe komórki. Najczê�ciej stosowane jest barwie-
nie czerwieni¹ neutraln¹ i fioletem krystalicznym. Warto�ci absorbancji hodowli
komórkowych zaka¿onych wirusem i inkubowanych z kolejnymi rozcieñczeniami
leku powinny mie�ciæ siê w przedziale warto�ci kontroli. Kontrole stanowi¹:
hodowla nie zaka¿ona, dla której absorbancjê przyjmuje siê za 100% (Amax),
oraz hodowla zaka¿ona wirusem, dla której poch³anianie barwnika przyjmuje siê
za 0% (Amin) [6, 25, 57, 66].

Metodami immunoenzymatycznymi (najczê�ciej stosowana jest ELISA) mo¿na
zarówno wykrywaæ obecno�æ antygenów jak i oznaczaæ ich zawarto�æ ilo�ciow¹
[8, 55, 67]. Mo¿na j¹ przeprowadziæ na dwa sposoby:

� Hodowla komórkowa, zaka¿ona wirusem, inkubowana jest z ró¿nymi rozcieñ-
czeniami badanego preparatu. Obecno�æ antygenów wirusowych wykrywana
jest przy pomocy przeciwcia³ znakowanych enzymem. Obecno�æ kompleksu
antygen � znakowane przeciwcia³o wykrywana jest za pomoc¹ reakcji barw-
nej, która zachodzi po dodaniu odpowiedniego substratu. Ilo�æ powstaj¹cego
produktu jest mierzona spektrofotometrycznie.

� Innym sposobem jest naniesienie materia³u wirusowego namna¿anego w obec-
no�ci ró¿nych stê¿eñ badanego preparatu, do do³ków op³aszczonych przeciw-
cia³ami dla tego wirusa. Dodanie znakowanych przeciwcia³ pozwala na ocenê
stopnia zahamowana replikacji wirusa, spowodowan¹ dzia³aniem chemio-
terapeutyku.

Metoda hybrydyzacji polega wykryciu wirusowego DNA za pomoc¹ znakowa-
nych sond. Hodowla komórkowa, zaka¿ona wirusem i inkubowana z szeregiem
rozcieñczeñ badanego preparatu poddawana jest lizie. Lizat jest filtrowany, DNA
zatrzymuj¹ce siê na filtrze poddawane jest denaturacji, a filtr umieszczany w miesza-
ninie hybrydyzacyjnej zawieraj¹cej sondy. Nastêpnie filtr umieszczany jest na b³o-
nie fotograficznej analizowany jest w liczniku scyncylacyjnym. Otrzymany auto-
radiogram pozwala na dok³adne, wizualne porównanie ilo�ci wirusowego kwasu
nukleinowego [27, 28].

W metodzie redukcji ³ysinek wykorzystywane s¹ p³ytki z hodowl¹ komórkow¹
zaka¿on¹ wirusem, które pokrywane s¹ pod³o¿em zawieraj¹cym kolejne rozcieñ-
czenia badanego preparatu. Po okresie inkubacji i utrwaleniu komórek hodowla
jest barwiona, a liczba ³ysinek porównywana z kontrol¹ (hodowl¹ z wirusem bez
dodania leku). W metodzie tej do pod³o¿a najczê�ciej dodawany jest agar lub metylo-
celuloza, a komórki barwione s¹ fioletem krystalicznym. Liczba ³ysinek przy kolej-
nych rozcieñczeniach leku porównywana jest z liczb¹ ³ysinek w kontroli [39, 57].

W metodzie redukcji namna¿ania wirusa, hodowla zaka¿ona wirusem i inkubo-
wana z szeregiem rozcieñczeñ badanego inhibitora, poddawana jest procesowi za-
mra¿ania i rozmra¿ania, a uzyskany w ten sposób materia³ wirusowy jest ponownie
mianowany. Ró¿nica mian jest wyk³adnikiem aktywno�ci inhibitora [29, 30, 53].
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We wszystkich tych metodach porównanie wyników z kontrol¹ czyli komórkami
zaka¿onymi hodowanymi bez dodatku leku, pozwala na obliczenie ID50 (inhibitory
dose), dawki zmniejszaj¹cej replikacjê wirusa o 50%.

Dobór w³a�ciwej metody do badania zahamowania replikacji wirusa zale¿y
przede wszystkim od jego w³a�ciwo�ci. I tak, je�li chodzi o herpeswirusy to ze
wzglêdu du¿e ró¿nice we w³a�ciwo�ciach biologicznych poszczególnych cz³on-
ków rodziny Herpesviridae, do badania ich wra¿liwo�ci na inhibitory replikacji
polecane s¹ ró¿ne metody [19, 20, 36, 37, 51]. Ze wzglêdu na fakt, ¿e HSV wyka-
zuje efekt cytopatyczny i szybko niszczy komórki, polecane jest sprawdzenie
zahamowania efektu cytopatycznego (CPE), oraz ELISA, a jako badanie potwier-
dzaj¹ce � test redukcji ³ysinek i redukcji namna¿ania wirusa. Dodatkowo mo¿na
przeprowadziæ hybrydyzacjê DNA-DNA. W przypadku CMV, czyli wirusa wyka-
zuj¹cego efekt cytopatyczny, ale wolno namna¿aj¹cego siê w hodowlach komór-
kowych istnieje mo¿liwo�æ badania zahamowania CPE. Mo¿na wykonaæ równie¿
hybrydyzacjê DNA-DNA (testy komercyjne), ELISA, a jako badanie potwierdza-
j¹ce � test redukcji ³ysinek i redukcji namna¿ania. VZV podobnie jak CMV jest
wirusem wolno replikuj¹cym siê. Dodatkowym utrudnieniem jest niestabilno�æ
miana wirusa w przypadku przechowywania. Do do�wiadczeñ rekomendowane
jest u¿ywanie wirusa zewn¹trzkomórkowego (cell-free). Polecanymi metodami s¹
ELISA i DNA-DNA hybrydyzacja, a jako potwierdzaj¹cy � test redukcji ³ysinek
i redukcji namna¿ania. W przypadku EBV problemem jest to, ¿e zaka¿enie nie
powoduje wykrywalnego efektu cytopatycznego. Dlatego badania przeprowadzane
s¹ na specjalnych liniach P3HR-1 daj¹cych mo¿liwo�æ wykrycia, przy u¿yciu
przeciwcia³ monoklonalnych i testu immunofluorescencji, antygenów wirusowych:
wczesnego (EA), antygenu kapsydowego (VCA) i antygenu membranowego,
które s¹ wska�nikiem replikacji wirusa EBV.

7. Metody badania cytotoksyczno�ci

Równie wa¿ne jak badanie aktywno�ci przeciwwirusowej jest okre�lenie to-
ksyczno�ci nowego �rodka (potencjalnego leku). Ta informacja jest niezbêdna
nie tylko dla porównania leków i podjêcia decyzji co do dalszych badañ, do-
starcza tak¿e danych do obliczeñ chemicznych. Informacje na temat skutecz-
no�ci i toksyczno�ci pomagaj¹ w poszukiwaniu nowych substancji lub modyfi-
kacji ju¿ istniej¹cych, tak, aby uzyska³y maksymaln¹ skuteczno�æ przy minimal-
nej toksyczno�ci.

Informacje na temat toksycznego dzia³ania leków na hodowle komórkowe
uzyskiwane s¹ w testach screeningowych i potwierdzaj¹cych. Polegaj¹ one na
obserwacji komórek poddanych dzia³aniu leku w ró¿nych stê¿eniach w stosunku
do komórek w kontroli ujemnej, hodowanych w pod³o¿u bez dodatku leku. Metody
okre�lania cytotoksyczno�ci powinny obejmowaæ badanie ¿ywotno�ci i podzia³ów
komórek, syntezê DNA, RNA i bia³ek, a dobór odpowiedniej metody powinien byæ
adekwatny dla warunków danego eksperymentu.
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Podstaw¹ wielu do�wiadczeñ okre�lania cytotoksyczno�ci jest oszacowanie licz-
by ¿ywych komórek. Jest to badanie szybkie i do�æ dok³adne, polegaj¹ce na zlicze-
niu komórek w czytniku elektrycznym lub pod mikroskopem w hemocytometrze.
Barwienie komórek b³êkitem trypanu pozwala na rozró¿nienie komórek martwych,
barwi¹cych siê na ciemnoniebiesko, od ¿ywych, do których barwnik nie wnika [58].

Metod¹ badaj¹c¹ zdolno�æ komórek do proliferacji i tworzenia kolonii jest test
CFE (Colony Forming Efficency). Jest on wysoce miarodajny, lecz niepraktyczny
w przypadku analizowania du¿ej liczby próbek, a nale¿y pamiêtaæ, ¿e badanie
toksyczno�ci obejmuje analizê wielu stê¿eñ i ró¿nych kombinacji substancji. Poza
tym, komórki detektorowe powinny wykazywaæ wysok¹ warto�æ wspó³czynnika
kolonizacji (PE � Plating Efficiency), pozwalaj¹c¹ na okre�lenie spadku zdolno�ci
komórek do proliferacji pod wp³ywem dzia³ania substancji badanej w stosunku do
kontroli ujemnej.

Bardzo przydatnymi metodami badania cytotoksyczno�ci s¹ pomiary aktywno-
�ci metabolicznej komórek. Dokonuj¹c oznaczeñ biochemicznych mo¿na okre�liæ
zu¿ycie glukozy, pirogronianu, tlenu lub ilo�æ wytwarzanego dwutlenku wêgla,
co w oparciu o krzyw¹ standardow¹ pozwala na oszacowanie liczby komórek.
Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e zu¿ycie tych metabolitów nie jest sta³e w czasie cyklu
komórkowego i zmienia siê wraz z dynamik¹ hodowli. U¿ytecznym parametrem
jest równie¿ pomiar aktywno�ci dehydrogenazy mleczanowej, której aktywno�æ
w p³ynie hodowlanym ro�nie wraz ze wzrostem liczby martwych komórek. Wa¿n¹
zalet¹ tych metod jest mo¿liwo�æ przeprowadzania dalszych badañ, poniewa¿ do
oznaczeñ biochemicznych u¿ywany jest p³yn hodowlany, a komórki nie ulegaj¹
zniszczeniu [17, 18, 68].

Bardzo praktyczn¹ i szeroko stosowan¹ grup¹ metod oznaczania cytotoksycz-
no�ci s¹ testy kolorymetryczne. Pozwalaj¹ na szybkie analizowanie wielu próbek
i zmniejszenie kosztów badania poprzez zminiaturyzowane do 96-do³kowych p³y-
tek [38, 58]. W ten sposób mo¿na przeprowadzaæ testy: kwa�nej fosfatazy komórko-
wej, neutralnej czerwieni (barwnik, akumulowany w lizozymach ¿ywych komórek),
MTT (niebieski barwnik, przekszta³cany przez mitochondrialn¹ dehydrogenazê
w niebieski produkt), czy barwienie sulforodamin¹ B [11, 32, 50].

W dalszych badaniach cytotoksyczno�ci chemioterapeutyków, w testach potwier-
dzaj¹cych, stosowane s¹ metody pomiaru tempa syntezy bia³ek, DNA i RNA [18].
Ilo�æ DNA mo¿na okre�liæ fluorometrycznie poprzez pomiar zawarto�ci znakowanej
fluorochromem adeniny lub tymidyny, b¹d� spektrofotometrycznie mierzyæ zawar-
to�æ DNA lub/i RNA w lizacie hodowli. Zawarto�æ kwasów nukleinowych w ko-
mórkach mo¿na okre�laæ równie¿ w cytometrze przep³ywowym, po wybarwieniu
komórek barwnikami wi¹¿¹cym siê z DNA lub/i RNA [46, 54, 74]. Wp³yw badanej
substancji na proliferacjê komórek okre�lany jest testami opartymi o zdolno�æ do
wbudowywania prekursorów np. 3H-tymidynê lub jej nie radioaktywny analog
� bromodeoksyurydynê do DNA podczas fazy S cyklu komórkowego. Wbudowan¹
do DNA 3H-tymidynê wykrywa siê przy u¿yciu licznika scyncylacyjnego, a bromo-
deoksyurydynê � przy pomocy znakowanych przeciwcia³, odczytuj¹c wynik w spe-
krofotometrze lub w cytometrze [18, 46].
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8. Zasady przeprowadzania testów in vitro

W wiêkszo�ci przypadków badañ in vitro wykorzystywane s¹ komórki rosn¹ce
w postaci pojedynczej warstwy, co umo¿liwia okre�lenie oddzia³ywania toksycznego
na komórki w fazie stacjonarnej. Do okre�lenia toksyczno�ci na komórkach szybko
dziel¹cych siê, trzeba zbadaæ proliferacjê lub wykre�liæ krzyw¹ wzrostu. Nie jest
niespodziank¹, ¿e wiêkszo�æ leków antywirusowych jest znacznie bardziej toksyczna
dla komórek dziel¹cych siê ni¿ tych znajduj¹cych siê w fazie stacjonarnej. Dlatego
badania powinny byæ przeprowadzone w hodowlach ró¿nego typu [10, 44]:
l dziel¹cych i nie dziel¹cych siê,
l pierwotnych i ustabilizowanych,
l komórkach docelowych (np. hepatocytach dla HBV).
Poniewa¿ nie ma idealnej metody nale¿y przeprowadziæ wiêcej ni¿ jeden rodzaj

testu. Najbardziej wiarygodne wyniki daje kombinacja kilku metod. Do ka¿dego
rodzaju testu niezbêdne jest przeprowadzenie kontroli, aby sprawdziæ s³uszno�æ wy-
ników. Hodowle poddane dzia³aniu chemioterapeutyku s¹ porównywane z hodowl¹
czyst¹. Warunki hodowli tkanek i inokulum musz¹ byæ zgodne ze standardami.
Czynniki �rodowiskowe (sk³ad pod³o¿a, pH, temperatura) te¿ maj¹ wp³yw na wzrost
komórek i te¿ musz¹ podlegaæ standaryzacji. Wskazane jest u¿ywanie do do�wiad-
czeñ surowicy ludzkiej, poniewa¿ bia³ka surowicy mog¹ wi¹zaæ siê z substancj¹
antywirusow¹ i zmieniaæ jej efektywno�æ [44, 64].

Podstawowe zalecenia do przeprowadzania antywirusowych testów in vitro s¹
nastêpuj¹ce [36]:
l badania, je�li to mo¿liwe, powinny byæ przeprowadzane w liniach pochodze-

nia ludzkiego, niezale¿nie od badañ na liniach zwierzêcych;
l badania powinny byæ przeprowadzane na reprezentatywnych szczepach wiru-

sa: zarówno laboratoryjnych jak i dzikich, izolowanych klinicznie;
l powinny byæ testowane zarówno szczepy wra¿liwe jak i oporne;
l pula wirusów i linie komórkowe musz¹ byæ wolne od przypadkowych czynni-

ków (np. Mycoplasma);
l do wszystkich badañ musz¹ byæ do³¹czone kontrole: dodatnia � zawieraj¹ca

referencyjny chemioterapeutyk; oraz kontrole negatywne;
l wra¿liwo�æ wirusa na badany preparat powinna byæ okre�lona wiêcej ni¿

jedn¹ metod¹;
l badane stê¿enia testowanego preparatu powinny pozwalaæ na okre�lenie war-

to�ci granicznych;
l nale¿y obliczyæ stê¿enie efektywne badanego preparatu, hamuj¹ce replikacjê

wirusa w 50% i 90% (EC50, EC90);
l dzia³anie cytotoksyczne leku powinno byæ sprawdzone na komórkach w fazie

stacjonarnej i szybko proliferuj¹cych;
l wp³yw leku na komórki nie zaka¿one powinien byæ wyra¿ony jako stê¿enie

hamuj¹ce (IC) a warto�æ tego wska�nika powinna okre�laæ toksyczno�æ dla
50 i 90% komórek (IC50, IC90);

l stosunek efektywno�ci i cytotoksyczno�ci (EC50 i IC50) powinien byæ wyra-
¿ony indeksem selektywno�ci (SI).
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9. Terminologia stosowana w badaniach leków przeciwwirusowych in vitro

Terminologia u¿ywana w opisywaniu badañ nad chemoterapeutykami jest nie-
jednorodna i dezorientuj¹ca. W 1997 komisja z³o¿ona z cz³onków British Society
for Antimicrobial Chemotherapy oraz Society of Pharmaceutical Medicine, pod
przewodnictwem dr H.B. M c D a d e  [44], zajê³a siê omówieniem problemów
zwi¹zanych z badaniami nad nowymi lekami przeciwwirusowymi, w tym równie¿
metod pozwalaj¹cych na ocenê nowych preparatów antywirusowych, zarówno
w do�wiadczeniach przedklinicznych, in vitro, jak i w testach klinicznych. Raport
z prac tej komisji adresowany jest zarówno do osób ze �rodowisk akademickich, diag-
nostyków i wirusologów klinicznych, specjalistów chorób zaka�nych, oraz naukow-
ców pracuj¹cych w przemy�le farmaceutycznym. Zalecenia zawarte w tym raporcie
nie s¹ ostateczne, poniewa¿ problemy zwi¹zane z tymi zagadnieniami s¹ zbyt z³o¿one,
i w �wietle obecnej wiedzy autorytatywne stwierdzenia nie by³yby w³a�ciwe. Raport
zawiera natomiast propozycje dotycz¹ce miêdzy innymi ujednolicenia terminologii

Tabela II
Terminologia zalecana w badaniach nad preparatami przeciwwirusowymi

IC (IC
50

, IC
90

) Stê¿enie hamuj¹ce Stê¿enie substancji, wykazuj¹ce okre�lony procent
(inhibitory concentration) inhibicji, tj. IC

50
 to stê¿enie substancji, które redu-

kuje namna¿anie wirusa w 50%. Zaleca siê podanie
stê¿enia w molach.

CC (CC
50

, CC
90

) Stê¿enie cytotoksyczne Stê¿enie substancji, wykazuj¹ce okre�lon¹ w procen-
(cytotoxic concentration) tach cytotoksyczno�æ, tj. CC

50
 to stê¿enie substancji,

które hamuje w 50% badane funkcje komórkowe.

ID (ID
50

, ID
90

) Dawka hamuj¹ca Dawka substancji, wykazuj¹ca okre�lon¹ w procen-
(inhibitory dose) tach inhibicjê, tj. ID

50
 to dawka powoduj¹ca 50%

inhibicjê mierzonej warto�ci.

moi Wielokrotno�æ zaka�no�ci Liczba cz¹stek wirusowych przypadaj¹cych na
(multiplicity of infection) jedn¹ komórkê.

pfu Jednostki powoduj¹ce Wynik mianowania wirusa metod¹ ³ysinkow¹, po-
powstanie ³ysinek zwalaj¹c¹ na okre�lenie liczby cz¹stek wirusowych.
(plaque forming units)

TCID Dawka zaka�na dla Wynik mianowania wirusa metod¹  granicznych roz-
hodowli komórkowych cieñczeñ. Zwykle definiowana jako dawka zaka�na
(tissue culture infective dose) dla 50% komórek hodowli.

MIC Minimalne stê¿enie hamuj¹ce Najmniejsze stê¿enie substancji, które powstrzymuje
(minimal inhibitory in vitro wzrost danego wirusa, po okre�lonym
 concentration) up³ywie czasu.

CI Indeks chemoterapeutyczny Ró¿nica pomiêdzy dawk¹ hamuj¹c¹ replikacjê
(chemoterapeutic index) wirusa a dawk¹ toksyczn¹ dla gospodarza.

SI Indeks selektywno�ci Stosunek stê¿enia toksycznego substancji badanej
(selectivity index) do stê¿enia hamuj¹cego replikacjê wirusa.

Skrót Pe³na nazwa Wyja�nienie
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stosowanej w badaniach nad preparatami przeciwwirusowymi. Tabela II zawiera
terminologiê zalecan¹ przez tê komisjê do stosowania w badaniach in vitro.

10. Podsumowanie

W badaniach nad chorobami zaka�nymi, terapia chorób wirusowych jest jednym
z najszybciej rozwijaj¹cych siê obszarów. Wiele chorób wirusowych mo¿e byæ teraz
skutecznie leczonych szerokim zestawem leków przeciwwirusowych. Zwiêkszona
dostêpno�æ chemioterapeutyków zwi¹zana jest z wzrastaj¹c¹ liczb¹ nowo odkrywa-
nych substancji o dzia³aniu antywirusowym. Stosunkowo niedawne przypadki ciê¿-
kiej choroby, a nawet �mierci, w przypadku stosowania dwóch preparatów: fialuri-
dyny i sorivudyny, wskaza³y na potrzebê szczególnej ostro¿no�ci [45, 63].
Jakkolwiek metody in vitro pozwalaj¹ oszacowaæ toksyczno�æ leków w liniach ko-
mórkowych, to rezultaty te mog¹ znacz¹co ró¿niæ siê od tych in vivo. Aby poszu-
kiwania nowego, skutecznego preparatu zakoñczy³y siê sukcesem, niezbêdna jest
�cis³a wspó³praca miêdzy laboratorium a klinik¹. Kolejnymi krokami s¹ badania
na zwierzêtach, a nastêpnie badania kliniczne. Obecnie wzrasta ilo�æ preparatów
antywirusowych, które sprawdzaj¹ siê w terapii jako bezpieczne i skuteczne.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Postêpy Mikrobiologii zamieszczaj¹ artyku³y przegl¹dowe ze wszystkich dziedzin mikro-
biologii nie drukowane w innych czasopismach oraz w dziale Nowo�ci Wydawniczych recen-
zje nowych ksi¹¿ek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych, które ukazuj¹ siê w Polsce.
Artyku³y drukowane w Postêpach Mikrobiologii nie mog¹ byæ bez zgody Redakcji publi-
kowane w innych periodykach.

1. Sposób przygotowania manuskryptu
1.1. Tekst
Prace nale¿y przysy³aæ do Sekretariatu Redakcji w postaci elektronicznego zapisu tekstu

w edytorze Microsoft Word dowolnej edycji w wersji PL na dyskietkach komputerowych
(3,5" 1,44 MB). Do dyskietki powinny byæ do³¹czone 2 egz. tekstu artyku³u ca³kowicie zgod-
nego z zapisem elektronicznym. Objêto�æ pracy nie powinna przekraczaæ wraz z pi�miennic-
twem i ilustracjami 30 stron maszynopisu. Maszynopis powinien byæ jednostronny (wielko�æ
czcionki 12, odstêp pomiêdzy wierszami 1,5), z marginesem 4 cm z lewej i 1 cm z prawej
strony oraz numeracj¹ stron. Po tytu³ach wydzielonych nie nale¿y stawiaæ kropek.

Na oddzielnej stronie (strona tytu³owa) nale¿y podaæ tytu³ pracy, pod nim w pe³nym
brzmieniu imiona i nazwiska autorów oraz spis tre�ci (tytu³y poszczególnych rozdzia³ów).
Tytu³ pracy i spis tre�ci nale¿y powtórzyæ w jêzyku angielskim. Praca powinna koñczyæ siê
krótkim podsumowaniem. Na oddzielnej stronie nale¿y do³¹czyæ krótkie streszczenie pracy
w jêzyku angielskim (maksymalnie 250 s³ów). Tekst pracy powinien byæ zgodny z zaleceniami
szczegó³owymi Redakcji.

1.2. Ilustracje
Tabele i rysunki (po dwa egz., o rozmiarze nie przekraczaj¹cym 26,5 cm×18 cm) winny

byæ wykonane starannie (dok³adne krycie) czarnym tuszem na kalce technicznej lub w formie
wydruku z drukarki laserowej lub atramentowej. Fotografie (po dwa egz.) nale¿y sporz¹dziæ
na b³yszcz¹cym papierze, najlepiej w formacie 13 cm×18 cm. Materia³y te nale¿y za³¹czyæ
oddzielnie. Nie nale¿y pozostawiaæ w maszynopisach wolnych miejsc na rysunki i zdjêcia,
a tylko na kopii zaznaczyæ miejsce, w którym powinny byæ umieszczone, np. tab. I, rys. 1.
Liczbê rysunków i tabel nale¿y ograniczyæ do istotnie niezbêdnej ilo�ci. Te same wskazówki
odnosz¹ siê do pojedynczych wzorów chemicznych. Ka¿da tabela powinna byæ oznaczona
kolejnym numerem rzymskim oraz mieæ nag³ówek opisuj¹cy jej tre�æ. Na osobnej kartce
nale¿y za³¹czyæ spis z obja�nieniami jakie powinny siê znale�æ pod rysunkami lub z uwag¹
�obja�nienia w tek�cie�. Podpisy pod wykresami, rysunkami, zdjêciami nale¿y umie�ciæ na
osobnej stronie.

1.3. Pi�miennictwo
Cytowan¹ literaturê (pi�miennictwo) nale¿y wpisaæ oddzielnie jako ostatnie strony ma-

szynopisu, wymieniaj¹c pozycje w kolejno�ci alfabetycznej. W wykazie powinny byæ podane
kolejno: liczba porz¹dkowa, nazwisko autora, pierwsze litery imion, nazwiska wspó³autorów
pracy i pierwsze litery ich imion (w kolejno�ci podanej w cytowanej pracy), pe³ny tytu³ cyto-
wanej pracy, skrócony tytu³ czasopisma, tom, strony i rok wydania (w nawiasach).

Dla cytowanych wydawnictw nieperiodycznych nale¿y podaæ kolejno: nazwisko i pierw-
sze litery imion autora, lub wspó³autorów, tytu³ dzie³a, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
W przypadku odwo³ywania siê do artyku³u w pracy zbiorowej nale¿y dodatkowo podaæ tytu³
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tej pracy oraz nazwisko jej redaktora, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, tom oraz na
koñcu stronê, np.

Portnoy D.A., Sun A.N., Bielecki J.E.: Escape from the phagosome and cell-to-cell spread
of Listeria monocytogenes. (w) Microbial Adhesion and Invasion, red. M. Hook, L. �witalski,
Springer Verlag, New York, 1991, s. 86.

W przypadku, gdy liczba wspó³autorów pracy przekracza 10, nale¿y podaæ nazwiska
i inicja³y pierwszego oraz ostatniego wspó³autora, a nastêpnie dodaæ uwagê �i wsp.�, np.

Tomb J.F., Venter J.C. i wsp.: The complete genome sequence of the gastric pathogen
Helicobacter pylori. Nature, 338, 539�143 (1997).

Wy¿ej cytowana praca jest dzie³em 42 autorów.
Powo³ywanie siê w tek�cie na pozycje cytowanej literatury nastêpuje przez wymienienie

liczby porz¹dkowej w nawiasach np. [10]. Ilo�æ cytowañ w pi�miennictwie nie mo¿e prze-
kraczaæ 100 pozycji.

1.3.1. Pi�miennictwo danych cytowañ z sieci internetowej
Warunkiem koniecznym przy u¿yciu informacji ze strony internetowej jest sprawdzenie

i aktualizacja zapisu informacyjnego na stronie WEB w dniu wysy³ania maszynopisu. W przy-
padku niew³a�ciwego adresu i niemo¿liwo�ci odtworzenia informacji z sieci komputerowej,
prace bêd¹ zwracane autorom. Cytowanie informacji publikowanej na stronach sieci interne-
towej powinno wygl¹daæ nastêpuj¹co:

14. XYZ Website 14 listopada 1999 roku (online). Nazwisko wydawcy, je�li jest znane,
http://cbx.iou.pgr. (10 Pa�dziernika 1999 roku, data ostatniego sprawdzenia adresu). Cytowa-
nie ksi¹¿ek powinno zawieraæ szczegó³owe dane o wydawnictwie. Cytacje prac oryginalnych
przesy³anych przez sieæ komputerow¹ powinny zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

Nazwisko autora, inicja³y imion, 5 pa�dziernika 1999 r. (data przyjêcia pracy), tytu³ pracy.
Nazwa czasopisma, numer: strony (je�li s¹ dostêpne), (online), adres internetowy, data
potwierdzenia wa¿no�ci adresu.

1.3.2. Elektroniczne wersje ilustracji
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce prawid³owego zapisu ilustracji znajduj¹ siê na stronie

internetowej pod adresem http://cjs.cadmus.corn/da. Redakcja Postêpów Mikrobiologii naj-
chêtniej akceptuje ilustracje wykonane w programach graficznych Adobe Photoshop 4.0
i Macromedia Freehand 7.0 zgodne z systemem Windows 3.1, Windows 95 i 98 oraz
Windows NT. Rysunki powinny byæ zachowane w formacie TIF lub EPS. Grafiki kolorowe
nale¿y zachowaæ w pliku EPS (CMYK mode). Dane s¹ przyjmowane na standardowych
mediach takich jak dyskietki 3,5 cala lub CD-ROM. Przes³ane dyski lub dyskietki nie bêd¹
zwracane autorom. Zalecana przez redakcjê kompresja informacji to PKZIP lub WINZIP
w systemie Windows. Minimalna rozdzielczo�æ stosowana w ilustracjach to: 300 dpi dla zdjêæ
szarych, 600 dpi dla liter i 1200 dpi dla linii w wykresach. Wszystkie grafiki powinny byæ
przysy³ane w 100% wymiarze bez konieczno�ci skalowania. W celu szczegó³owej informacji
proszê wys³aæ zapytanie przez E-mail na adres patrykjb@plearn.edu.pl.

2. Prawo autorskie
W przypadku reprodukcji w pracy cudzych rysunków lub tabel � nawet w formie zmody-

fikowanej � b¹d� cytowania fragmentów cudzego tekstu, Autorzy Postêpów Mikrobiologii
przed przys³aniem tych materia³ów do Redakcji s¹ zobowi¹zani do uzyskania pisemnej zgody
od Autorów oryginalnych prac i Wydawnictwa (z którego materia³y te pochodz¹) na ich
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reprodukcjê. Cytowany tekst powinien byæ wyra�nie oznaczony w odpowiednim miejscu
manuskryptu, za� u do³u strony powinna byæ zamieszczona informacja dotycz¹ca pochodze-
nia cytatu oraz uzyskanej zgody na przedruk.

Za�wiadczenia wraz z informacj¹ którego rysunku, tabeli lub cytatu dotycz¹, nale¿y prze-
s³aæ wraz z manuskryptem przeznaczonej do publikacji pracy.

3. Zalecenia szczegó³owe*
3.1. Nazewnictwo drobnoustrojów
Nale¿y stosowaæ dwucz³onowe nazwy zawieraj¹ce nazwê rodzajow¹ oraz gatunkow¹

(np. Escherichia coli). Nazwy rodzajowe mog¹ byæ u¿yte same, tj. bez nazwy gatunkowej,
natomiast nie mo¿na u¿yæ samych tylko nazw gatunkowych. Gdy w pracy podaje siê pierw-
szy raz nazwê gatunku, musi ona sk³adaæ siê z pe³nych wyrazów, przy ponownym u¿yciu
tej nazwy, podaje siê tylko pierwsz¹ literê nazwy rodzajowej (zawsze du¿¹) oraz nazwê
gatunkow¹ w pe³nym brzmieniu np. E. coli). Nazwy gatunku, rodziny, rzêdu, klasy, dzia³u
oraz królestwa nale¿y pisaæ kursyw¹. Informacje szczegó³owe dotycz¹ce pisowni oraz pra-
wid³owego nazewnictwa (zgodnie z wymogami wspó³czesnej systematyki) � przyjête przez
Redakcjê Postêpów Mikrobiologii, za instrukcj¹ ASM � mo¿na znale�æ w Instructions to
Authors, J. Bacteriol. Jan. 1999.

3.2. Nomenklatura genetyczna
W³a�ciwo�ci genetyczne szczepu opisywane s¹ w terminach fenotypu oraz genotypu.

Fenotyp opisuje obserwowane w³a�ciwo�ci organizmu. Genotyp okre�la genetyczn¹ strukturê
organizmu, zwykle odnosi siê do szczepu dzikiego. Ww. okre�lenia s¹ bli¿ej obja�nione
w pracy Demerec i wsp. Genetics, 54, 61�76, 1966.

(a) Fenotypowe okre�lenie w³a�ciwo�ci organizmu stosuje siê, gdy zmutowane loci nie
zosta³y zidentyfikowane oraz zmapowane. Mo¿e byæ tak¿e u¿yte w przypadku, gdy identyfi-
kuje siê produkt genu np. bia³ko OmpA. Zapis fenotypu zasadniczo sk³ada siê z trzech liter,
nie mo¿na ich pisaæ kursyw¹, pierwsza litera powinna byæ zawsze du¿¹ liter¹. Preferuje siê
u¿ycie liczb rzymskich lub arabskich dla oznaczenia bli�niaczych fenotypów np. Pol1, Pol2,
Pol3 itd. Typ dziki mo¿na zapisaæ dodatkowym oznaczeniem plus (Pol+); w odró¿nieniu
do tego oznaczenie minus okre�laæ bêdzie fenotyp mutanta (Pol�). Czasami pewne charakte-
rystyczne w³a�ciwo�ci organizmu mo¿na zapisaæ u¿ywaj¹c liter np. (StrS).

(b) Genotypowe oznaczenia s¹ podobne do fenotypowych � w obu przypadkach stosuje
siê zestaw trzech liter; genotyp pisze siê zawsze ma³ymi literami oraz kursyw¹ (np. ara, his,
rps). Promotor, terminator oraz operator oznacza siê literami p, t oraz o (np. lacZp, lacZt,
lacZo; Bachman i Low, Microbiol Rev. 44, 1�56, 1980).

(c) Typ dziki alleli mo¿na zaznaczyæ wpisuj¹c dodatkowe oznaczenie plus nad oznacze-
niem genu np. ara+, his+, nie oznacza siê natomiast zmutowanych alleli znakiem minus.

(d) Miejsca mutacji oznacza siê poprzez wstawiania liczby kolejnych izolacji (liczby
alleli) po symbolu zmutowanego locus (np. araA1, araA2 itp.). W przypadku, gdy tylko
jedno takie locus istnieje, lub gdy nie wiadomo w którym kolejnym locus mutacja powsta³a �
po oznaczeniu genu wstawia siê my�lnik w miejscu du¿ej litery oznaczaj¹cej locus, za� dalej
podaje siê liczbê izolacji (np. ara-23).

* fragmenty instrukcji dla autorów czasopism wydawanych przez American Society for Micro-
biology � wykorzystywanie w P.M. za zgod¹ Journal Departments ASM.
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(e) Zapis genotypu mo¿e byæ wzbogacony innymi oznaczeniami jak plus, dla typu
dzikiego czy minus dla mutanta � mo¿na wprowadziæ oznaczenia okre�laj¹ce mutacje jak
np. mutacja Amber (Am), mutant termowra¿liwy (Ts), mutant konstytutywny (Con),
mutant wra¿liwy na niskie temperatury (Cs), bia³ko hybrydowe (Hyb) np. araA230(Am),
hisD21(Ts). Wprowadzanie innych wzbogaceñ powinno byæ poprzedzone w tek�cie odpo-
wiednim wyja�nieniem.

(f) Dodatkowe oznaczenia mog¹ byæ u¿yte w przypadku konieczno�ci rozró¿nienia tego
samego genu znajduj¹cego siê w ró¿nych organizmach lub szczepach tego samego gatunku
np. hisE coli lub hisK-12. Dodatkowe oznaczenia stosuje siê równie¿ dla rozró¿nienia pomiêdzy
genetycznymi elementami o tej samej nazwie np. promotory operonu gln; glnA1 i glnA2.

(g) Delecjê oznacza siê symbolem usytuowanym przed zdelecjonowanym genem lub
regionem np. )trpA432, )(aroP-aceE)419, lub )his(dhuA hisJ hisQ)1256. Fuzjê genów ara
i lac mo¿na przedstawiæ w ten sam sposób � M(ara-lac)1256. Podobnie M(araB�-lacZ+)(Hyb)
oznacza, ¿e fuzja nast¹pi³a pomiêdzy genami araB a lacZ. Inwersja jest oznaczana nastêpuj¹co
IN (rrnD-rrnE)1. Insercje genu his E. coli do plazmidu pSC101 w pozycji 0 zasad (0 kb)
zapisuje siê nastêpuj¹co pSC101 S(Okb::K-12hisB)4.

Oznaczenie obecno�ci episomu polega na podaniu jego symboli w nawiasie po nazwie
szczepu rodzicielskiego np. W3110/F�8(gal+).

3.3. Skróty nazw chemicznych
Nie wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ skróty nazw, jak np.:
� nazwy miar i wag regulowanych w Systemie International dUnites (SI), ogólnie akcep-

towane jednostki takie jak bp, kb, Da, masa cz¹st., m. cz¹st.
� skróty nazw chemicznych takich jak: DNA, cDNA, RNA, cRNA, RNaza, DNaza,

rRNA, mRNA, tRNA; AMP, ADP, ATP, dATP, ddATP, GTP itp., ATPaza, dGTPaza itp.
NAD+, NADH, NADPH, NADP+, poly(A), poly(dT) itp., DEAE, EDTA, HEPES

� nazwy powszechnie stosowanych technik biologii molekularnej np. PCR, SDS-PAGE,
nazwy ogólnie znanych linii komórkowych np. HeLa, J774

� nazwy jednostek biologicznych; PFU (jednostka formowania ³ysinek), CFU (jednostka
formowania kolonii), MIC (minimalne stê¿enie hamuj¹ce wzrost), itp.

3.4. Pisownia danych numerycznych
Standardowe jednostki metryczne s¹ stosowane dla okre�lania d³ugo�ci, wagi i objêto�ci.

W przypadku przedstawiania tych warto�ci oraz molarno�ci nale¿y stosowaæ przedrostki m,
:, n oraz p dla warto�ci 10�3, 1�6, 10�9 oraz 10�12. Temperaturê nale¿y przedstawiaæ tylko
w stopniach Celsjusza np. 37°C.

3.5. Pisownia substancji znakowanych izotopami
Je�li wyznakowana jest pojedyncza cz¹steczka w zwi¹zku chemicznym nale¿y nazwê tego

zwi¹zku zapisaæ w nastêpuj¹cy sposób14CO2, 
3H2O, H2

35SO4. Taki sam sposób zapisu stosuje
siê gdy radioaktywna cz¹steczka nie wystêpuje w naturalnej formie wyznakowanego zwi¹zku
np. 32S-ATP lub gdy symbol izotopu zwi¹zany jest z niespecyficzn¹ nazw¹ zwi¹zku np.
14C aminokwasy, 3H-liganty itp.

W przypadku niektórych specyficznych zwi¹zków chemicznych mo¿na stosowaæ nawiasy
kwadratowe obejmuj¹ce symbole radioaktywnej cz¹steczki przed nazw¹ chemiczn¹ zwi¹zku
np. [14C] mocznik, L-[metylo-14C] metionina, [(�32P]ATP.
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4. Uwagi dodatkowe
Redakcja zastrzega sobie mo¿liwo�æ dokonywania skrótów i poprawek nie wp³ywaj¹cych

na tre�æ pracy. W przypadku konieczno�ci wprowadzenia zmian w tre�ci odsy³a siê autorowi
jeden egzemplarz pracy oraz dyskietkê w celu dokonania poprawek.

Adresy instytucji, w których pracuj¹ autorzy nale¿y podawaæ w maszynopisie pracy po
pi�miennictwie.

Prace nie odpowiadaj¹ce wymaganiom Redakcji bêd¹ odsy³ane autorom bez rozpatrzenia
merytorycznego. W razie nie przyjêcia pracy do druku Redakcja zwraca dyskietkê oraz jeden
egzemplarz wydruku, drugi zatrzymuje u siebie. Za datê wp³ywu przyjmuje siê dzieñ otrzy-
mania pracy w formie zgodnej z instrukcj¹ dla autorów. Autorzy otrzymuj¹ bezp³atnie
15 odbitek pracy. Za prace opublikowane w Postêpach Mikrobiologii nie przewiduje siê
honorariów autorskich. Prace nale¿y nadsy³aæ na adres Redakcji: Zak³ad Mikrobiologii
Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, ul. Oczki 3 (parter) 02 007 Warszawa; tel. 048 (22)
628 08 22 lub 621 13 51.

Od Redakcji
Uwzglêdniaj¹c krytyczne uwagi, przekazane Redakcji PM przez naszych wspó³pracowni-

ków, zdecydowali�my siê uzupe³niæ INFORMACJE DLA AUTORÓW o nastêpuj¹ce zalecenia:

1. Uwagi dotycz¹ce jêzyka
� Przesy³ane do Redakcji prace winny byæ napisane poprawn¹ polszczyzn¹. Redakcja

rekomenduje P.T. Autorom S³ownik Poprawnej Polszczyzny (red. Witold Doroszewski,
Halina Kurkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1998) jako pomoc w redago-
waniu tekstu. Jakkolwiek Postêpy Mikrobiologii s¹ polskojêzyczne, nie wyklucza siê druku
prac, napisanych po angielsku.

2. Zmiany w nazewnictwie rodzaju Salmonella
� Zgodnie z propozycjami WHO � Collaborating Centre for Reference and Research

on Salmonella przedstawionymi w �Antigenics formules of the Salmonella serovars� (cyt. za
Dera-Tomaszewska B., G³o�nicka R., Przegl. Epidemiol. 53, 355�364, 1999) do rodzaju
Salmonella nale¿¹ tylko dwa gatunki tj. S. enterica i S. bongori � pierwszy z nich podzielony
zosta³ na 6 podgatunków. Stosowane dotychczas zwyczajowe nazwy, nie posiadaj¹ce statusu
taksonomicznego, takie jak serotyp, typ serologiczny, zosta³y zast¹pione nazw¹ serowaru
(w oryginale serovar, sv.). Nazwê serowaru nale¿y pisaæ du¿¹ liter¹ oraz prostym pismem
(np. Typhi, Paratyphi B, Typhimurium itp.). Zgodnie z powy¿szym, nazwê pierwszego gatun-
ku rodzaju Salmonella mo¿na zapisaæ: S. enterica subsp. enterica sv. Typhimurium lub
Salmonella subsp. I sv. Typhimurium, b¹d� po prostu, Salmonella Typhimurium.

3. O�wiadczenie dotycz¹ce praw Autorskich
� Uprzejmie zawiadamiamy, i¿ Autorów naszego Pisma obowi¹zywaæ bêdzie sk³adanie

wraz z manuskryptem O�wiadczenia dotycz¹cego praw autorskich. Wzór o�wiadczenia dru-
kujemy na nastêpnej stronie.

Jerzy Hrebenda
Redaktor PM
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