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doc. dr hab. Piotr Ceg³owski
(19472004)
W dniu 11 czerwca 2004 roku zmar³ Piotr Ceg³owski, Dyrektor do Spraw
Naukowych Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Kierownik
Zak³adu Biochemii Drobnoustrojów tego¿ Instytutu. Piotr Ceg³owski by³ jednym
z najczynniejszych cz³onków polskiej wspólnoty mikrobiologów, Jego mieræ jest
strat¹ dla ca³ego naszego rodowiska. W Postêpach Mikrobiologii ¿egnamy doc.
dr hab. Piotra Ceg³owskiego tekstem autorstwa dwu Jego bliskich wspó³pracowników. ¯egnamy tu Osobê bêd¹c¹ wspó³twórc¹ polskiej szko³y biologii plazmidów.
Piotr Ceg³owski urodzi³ siê 26.07.1947 roku w Warszawie. Tu podj¹³ studia na
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1970 roku uzyska³ tytu³ magistra biologii.
Po studiach zosta³ asystentem w Zak³adzie Genetyki Molekularnej, póniejszym
Zak³adzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie, kierowanym przez prof. dr W.T. Dobrzañskiego i tu uzyska³ tytu³ doktora w 1979 roku.
W 1996 roku habilitowa³ siê w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, gdzie pocz¹tkowo kierowa³ pracowni¹ a potem Zak³adem rozwijaj¹c nowy kierunek badawczy
 genomikê plazmidów.
Jacek Bardowski, W³odzimierz Zagórski
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Piotr Ceg³owski  Wspomnienie
Piotru
Piotrusia pozna³em w 1974 roku, kiedy jako m³ody asystent uczestniczy³ w przyjêciu mnie do pracy w Zak³adzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Weso³y, energiczny, towarzyski, szybki i wspaniale zorganizowany w pracy laboratoryjnej, b³yskotliwy, obdarzony doskona³¹ pamiêci¹.
Te cechy jego charakteru sprawia³y, ¿e pomimo rosn¹cego lawinowo nat³oku informacji, z ³atwoci¹ ledzi³ postêp badañ naukowych w interesuj¹cych Go dziedzinach i tematyce  prawie do samego koñca swych dni. Bacillus subtilis, Streptococcus sanguis, kompetencja i transformacja, plazmidy bakteryjne  to jego ukochane
tematy. Zdobyt¹ wiedzê potrafi³ znakomicie wykorzystaæ w badaniach w³asnych
oraz dzieliæ siê ni¹ z innymi. Piotru by³ zreszt¹ urodzonym mówc¹ i dydaktykiem.
Naucza³ z przyjemnoci¹, podchodz¹c do tych zajêæ bardziej jak do hobby, ni¿
do obowi¹zku. Mia³ osobowoæ przywódcy, ale akceptowa³ tak¿e racje innych. By³
tolerancyjny dla innych, ale bardzo wymagaj¹cy dla siebie. Praca by³a Jego drugim
domem, chocia¿ czêsto miewa³em wra¿enie, ¿e jest pierwszym. Domowa, rodzinna
atmosfera, jak¹ stwarza³ w laboratorium, powodowa³a, ¿e z przyjemnoci¹ pracowa³o siê z Nim czy obok Niego.
Pierwsze szlify naukowe Piotru zdobywa³ najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowa³ na Wydziale Biologii (19651970), specjalizuj¹c siê w mikrobiologii i genetyce pod kierunkiem takich s³aw, jak prof. W. Kunicki-Goldfinger
i prof. W. Gajewski. Te korzenie biologa z UW przejawia³y siê w Jego póniejszej
dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej  wspó³pracowa³ ze swoimi Nauczycielami
i naucza³ liczne rzesze studentów zarówno z UW, jak i Akademii Medycznej
w Warszawie. Z ochot¹ przyjmowa³ zaproszenia do wyg³oszenia wyk³adów równie¿
na innych uczelniach, kursach czy tzw. szko³ach letnich.
Swoj¹ w³aciw¹ przygodê z Nauk¹ rozpocz¹³ na Akademii Medycznej (19701992),
w Zak³adzie kierowanym przez prof. W.T. Dobrzañskiego. Tutaj realizowa³ swoje
projekty naukowe, uczestnicz¹c w kolejnych programach finansowanych przez
Komitet Nauki i Techniki, uzyskuj¹c stopieñ doktora nauk przyrodniczych oraz
stanowisko adiunkta (1979). W tym okresie pe³ni³ te¿ funkcjê sekretarza redakcji
i cz³onka Komitetu Redakcyjnego czasopisma Postêpy Mikrobiologii.
Kariera naukowa Piotrusia nabra³a tempa, kiedy wróci³ ze swojego pierwszego
sta¿u naukowego na Uniwersytecie Rochester (19801981). Sta³ siê nieformaln¹
praw¹ rêk¹ ówczesnego Kierownika Zak³adu, prof. W.T. Dobrzyñskiego. Zintensyfikowa³ wspó³pracê zagraniczn¹ z tak znanymi naukowcami i ich zespo³ami, jak
prof. T.A. Trautner (Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Berlin, Germany)
oraz prof. G. Venema (Rijksuniveristeit te Groningen, Vakgroep Genetika, Haren,
The Netherlands), a póniej z prof. M. Espinos¹ (Centro de Investigaciones Biologicas, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Velazquez, 144, E-28006
Madrid, Spain) i prof. J.C. Alonso (Department of Microbial Biotechnology, Centro
Nacional de Biotecnologia, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
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Madrid, Spain). W ramach wspó³pracy z prof. T. Trautnerem Piotru odby³ kilkanacie krótkoterminowych sta¿y naukowych w Max-Planck Institut für Molekulare
Genetik, Berlin, RFN (198299), a wspó³praca ta przerodzi³a siê w serdeczn¹ przyjañ dwóch Wielkich Naukowców.
Piotru by³ te¿ stypendyst¹ Fulbrighta (Senior Fulbright Fellowship  1986/87)
w laboratorium prof. J.C. Rabinowitza (Department of Molecular and Cell Biology,
University of California, Berkeley, USA). Równie¿ i ten Jego pobyt zagraniczny
przerodzi³ siê w d³ugotrwa³¹ przyjañ. Piotru ³atwo i trwale zjednywa³ sobie ludzi
swoj¹ osobowoci¹, ale równie¿ i tym, ¿e potrafi³ s³uchaæ i s³yszeæ innych.
W roku 1992 Piotru wraz z grup¹ swoich doktorantów przechodzi do IBB PAN,
gdzie w ramach Zak³adu Biochemii Drobnoustrojów, kierowanego przez prof.
M.D. Hulanick¹, rozwija badania nad plazmidami bakterii gramdodatnich, uzyskuj¹c tytu³ doktora habilitowanego i stanowisko docenta (1996). Rozwój biologii
molekularnej oraz pojawianie siê nowoczesnych technik sekwencjonowania DNA
i bioinformatyki sprawiaj¹, ¿e Piotru koncentruje badania swojego zespo³u na
genomice bakteryjnej, a w szczególnoci porównawczej i funkcjonalnej genomice
plazmidowej.
W roku 2000 obejmuje stanowisko kierownika Zak³adu Biochemii Drobnoustrojów, a od 1996 Dyrektora ds. naukowych IBB PAN. Na tym stanowisku aktywnie
uczestniczy i tworzy politykê kadrow¹, naukow¹ i miêdzynarodow¹ Instytutu.
Jest promotorem rozwoju tematyki badawczej dotycz¹cej genomiki plazmidowej,
proteomiki i globalnej analizy ekspresji genów, równie¿ w ujêciu ewolucyjnym.
Uczestniczy aktywnie w naukowych programach krajowych i miêdzynarodowych,
kszta³ci studentów i m³odych pracowników naukowych, pomaga usamodzielniaæ
siê dojrza³ym naukowo badaczom. I ¿a³uje, ¿e przepiêkny i ekscytuj¹cy czas eksperymentowania przemin¹³.
Ten okres Jego dzia³alnoci naukowej by³ niezwykle aktywny. Piotru by³ Cz³onkiem wielu Rad i Komitetów Naukowych, jak: Rada Naukowa Instytutu Biochemii
i Biofizyki PAN, Rada Naukowa Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek,
Rada Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii SGGW, Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN, Komitet Mikrobiologii PAN, Komitet Steruj¹cy Programu European Science Foundation: Integrated Approaches in Functional Genomics,
a ponadto by³ kierownikiem lub g³ównym wykonawc¹ 8 projektów badawczych
 4 krajowych i 4 miêdzynarodowych.
Dzia³alnoæ naukow¹ Piotrusia zwieñcza ponad 30 prac badawczych, w tym 20
opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, o ³¹cznym Impact Factor 76,5.
Piotru wypromowa³ wielu magistrów, zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego,
Akademii Medycznej w Warszawie oraz SGGW oraz 3 doktorów.
Dzieñ 11 czerwca 2004 zakoñczy³ karierê naukow¹ jak i cierpienia fizyczne oraz
psychiczne Piotra. Stracilimy Wspania³ego Przyjaciela, Szefa, Nauczyciela  pozostanie On w naszych mylach i dzia³aniach.
doc. dr hab. Jacek Bardowski
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
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¯egnaj Piotrze
Nie chcia³em tego zadania przed którym teraz stojê. Nie chcia³em ¿egnaæ Piotra.
Myla³em, ¿e z tej dwójki przyjació³ jakimi bylimy, to m³odszy o prawie dziesiêæ
lat bêdzie kiedy ¿egna³ starszego. Sta³o siê inaczej.
Niewiele mam tu do powiedzenia i nic poza  prawie bana³em. Bogowie powo³uj¹ do siebie sporód nas  najlepszych. Wed³ug pogl¹dów staro¿ytnych, bogowie
spiesz¹ siê z tym, chc¹ bowiem tych najlepszych  mieæ wy³¹cznie dla siebie.
Zazdrocili nam obecnoci Piotra. Chcieli Go mieæ tylko dla siebie jak najszybciej,
wziêli wiêc go gdy tylko sta³ siê dojrza³ym mê¿em  vir illustrimus. Osob¹ w pe³nym rozkwicie zdolnoci umys³owych i si³y duchowej. Takiego w³anie  zechcieli
mieæ jako swoj¹ ozdobê. Taka myl rzymska o przedwczesnej mierci choæ nie jest
nasz¹, nie jest nam wychowanym w tradycji chrzecijañskiej, jednak ca³kowicie
obc¹. Zawiera bowiem w sobie zarówno szacunek dla osoby nam zabranej oraz
myl o istnieniu niepojêtego, trwaj¹cego poza zas³on¹ czasów. I przekonanie, ¿e s¹
pewne porz¹dki w konstrukcji ¿ycia indywiduum. ¯e nie jest ono tylko wypadkow¹
zdarzeñ statystycznych. Zgodnie z wizj¹ o której mówiê, ¿ycie indywiduum ma
sens, polegaj¹cy na realizacji okrelonego motywu przewodniego, opartego o wybrane wartoci uniwersalne. Ów motyw przewodni ¿ycia Piotra odnajdujê ³atwo.
By³o nim  stanie na stra¿y prawdy. Piotr nie zgadza³ siê na ¿aden fa³sz. W niczym.
I nie oszczêdza³ w Tej bezwzglêdnej s³u¿bie prawdzie  Siebie.
Ten Przyjaciel Prawdy ciera³ siê w jej imiê z fa³szem ustrojowym, z fa³szem
spo³ecznym. Ten poszukiwacz Prawdy  szuka³ jej róde³  w rzeczywistoci odkrywanej przez ciê¿k¹ pracê dowiadczalnika. Znajdowa³ j¹ w tej pracy, z pasj¹ nie
zgadzaj¹c siê na obrazê prawdy w nauce. Ma³o zna³em tak twardych w poszukiwaniu prawdy ludzi i tak wiernych swoim podstawowym zasadom. Ma³o te¿ zna³em
tak nieustêpliwych wobec siebie, nie pozwalaj¹cych sobie nawet przez chwilê prze³o¿yæ swój interes ponad interes prawdy i ponad swoj¹ miarê wartoci. Takie ¿ycie
by³o ¿yciem w ci¹g³ym napiêciu ducha. Piotr w tym napiêciu spala³ siê. By³ wród
nas  jakby p³on¹c¹ wiec¹, której wiat³o rozprasza niejasnoci. Jej równy p³omieñ
zgas³, st¹d nasz niepokój po tej stracie  bo owego wiat³a prawdy sta³o siê mniej.
W tej twardoci, w trwaniu w prawdzie, Piotr by³ w jakim g³êbokim znaczeniu w
zgodzie z zasadami Ksiêgi. Takich ludzi, Ksiêga wspomina mówi¹c o nich: usta
sprawiedliwego g³osi³y m¹droæ i jêzyk jego mówi³ to co s³uszne. Prawo Bo¿e
mieszka³o w Jego sercu a kroki jego nigdy siê nie chwia³y. Takim w³anie  sprawiedliwym  bêdê Piotra pamiêtaæ.
Tekst wyst¹pienia w trakcie pogrzebu
prof. dr hab. W³odzimierz Zagórski
Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
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CYKL BIOGEOCHEMICZNY AZOTU
W GLEBACH
EKOSYSTEMÓW BORÓW IGLASTYCH
Marta A. Stremiñska, Mieczys³aw B³aszczyk

1. Wstêp. 2. Zasoby azotu w glebach borów sosnowych 3. Dop³yw zwi¹zków azotu do gleby ekosystemów borowych. 4. Azot w materii organicznej gleby ekosystemu borowego. 5. Etapy mineralizacji
azotu w glebie boru sosnowego. 6. Zmiany w cyklu biogeochemicznym azotu zachodz¹ce w wyniku
zak³ócenia równowagi ekologicznej pod wp³ywem czynników naturalnych lub dzia³alnoci cz³owieka.
7. Podsumowanie
Biogeochemical cycle of nitrogen in the soils of coniferous forests
Abstract: Nitrogen is one of the most important biogenic compounds. It is essential to facilitate development, growth and functioning of all living organisms. Nitrogen is found in many complex organic molecules like enzymatic and structural proteins, nucleic acids and humic substances. Majority of transformation processes during nitrogen biogeochemical cycle is regulated by biological processes.
Nitrogen availability in the soils of coniferous forests, alike in all other ecosystems, is a prerequisity
of proper functioning of this ecosystem. Soils of coniferous forests contain large amounts of organically
bound nitrogen, but mainly in slowly decaying organic matter. Thus the amounts of nitrogen, readily
available for plants ant microorganisms, are limited. Nitrogen biogeochemical cycle in coniferous forest
soils consists of many processes (e.g. nitrogen fixation, organic matter decomposition, nitrification and
denitrification), in which the key role is played by microrganisms, which transform the nitrogenous
compounds. The intensity of the microbial processes in coniferous forest soil is adversely affected by
not favourable physio-chemical properties of the soil (mainly low soil pH, low concentration of easily
degradable organic matter). Plants growth and functioning depends on efficiency of photosyntesis, in
which nitrogen plays one of key roles. Therefore it is important to study the nitrogen biogeochemical
cycle in ecosystems limited by the availability of this element. Better understanding of mechanisms
regulating the biochemical processes in coniferous forest soils will create possibility of choosing right
strategies of forest management. This will facilitate design of appropriate methods to increase forest
productivity without undesired disruptions of natural proccesses and environmental pollution.
1. Introduction. 2. Nitrogen resources in coniferous forest soils. 3. Input of nitrogenous compounds
into the pine forest soils. 4. Nitrogen in soil organic matter. 5. Nitrogen mineralization stages in pine
forest soil. 6. Changes in biogeochemical cycle of nitrogen resulting from natural and anthropogenic
disturbances of ecological balance. 7. Summary

1. Wstêp
Azot jest pierwiastkiem biogennym, niezbêdnym dla prawid³owego wzrostu,
rozwoju i funkcjonowania organizmów ¿ywych. Jest sk³adnikiem zwi¹zków nieorganicznych, jak i wa¿nych zwi¹zków organicznych takich jak bia³ka strukturalne
i enzymatyczne, barwniki fotosyntetyczne i oddechowe oraz kwasy nukleinowe.
S³owa kluczowe: azot, bory sosnowe, cykl biogeochemiczny
Key words:
nitrogen, pine forests, biogeochemical cycle
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Obieg biogeochemiczny azotu jest obecnie dok³adnie przeledzony, pomimo tego
i¿ pierwiastek ten mo¿e wystêpowaæ w formach o ró¿nym stanie skupienia i stopniu
utlenienia. Zasoby azotu na Ziemi szacowane s¹ na oko³o 5,0 bilionów ton [22].
Jednak¿e znaczna ich czêæ (oko³o 20%) nie jest bezporednio dostêpna dla
wiêkszoci organizmów ¿ywych, poniewa¿ zdeponowana jest w ska³ach osadowych.
Ponad 97% pozosta³ych zasobów stanowi azot cz¹steczkowy (N2) w atmosferze.
Azot w ekosystemach l¹dowych pozostaje zwi¹zany w organizmach ¿ywych i martwej materii organicznej gleby.
Przemiany zwi¹zków azotu, zachodz¹ce w rodowisku naturalnym, s¹ regulowane przez procesy biotyczne [7]. Wydaje siê, i¿ podstawow¹ rolê w kr¹¿eniu
azotu odgrywaj¹ procesy biochemiczne przeprowadzane przez mikroorganizmy.
Azot wykorzystywany jest przez organizmy ¿ywe w dwóch typach procesów:
1) asymilacyjnych, w których azot jest sk³adnikiem budulcowym powstaj¹cej
materii organicznej; 2) dysymilacyjnych: np. reakcjach energetycznych, w których
azot pobierany jest ze rodowiska w formie zredukowanej lub utlenionej. Nastêpnie wykorzystywany jest do przeprowadzenia reakcji przebiegaj¹cych z wytworzeniem ATP (zwi¹zku wysokoenergetycznego) i produktu azotowego, który jest
odpowiednio bardziej zredukowany lub utleniony wzglêdem zwi¹zku wyjciowego. Powsta³e produkty azotowe wydalane s¹ z komórki do rodowiska. Jedynie
mikroorganizmy wykszta³ci³y szlaki biochemicznej chemosyntezy, w których
uzyskuj¹ energiê. Przyk³adem mog¹ byæ reakcje utleniania jonów amonowych do
azotynowych przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas.
2. Zasoby azotu w glebach borów sosnowych
Ekosystemy borowe to zbiorowiska rolinne wystêpuj¹ce na terenach stosunkowo
ubogich w pierwiastki biogenne. Najczêciej pod³o¿e stanowi¹ gleby piaszczyste
i o niskim pH. W Polsce prawie 60% obszarów lenych stanowi¹ siedliska borowe.
Dominuj¹cym rodzajem jest sosna, sporód której gatunków najczêciej spotykana
jest sosna zwyczajna. Jest to drzewo uprawiane przede wszystkim ze wzglêdu na
szerokie wykorzystanie drewna sosnowego w gospodarce cz³owieka, jak i ze wzglêdu
na niskie wymagania siedliskowe. Wiêkszoæ terenów lenych w Polsce jest nieprzydatna rolniczo i po³o¿ona na glebach bielicowych.
W ekosystemach borowych, zarówno lasów tajgi jak i borów wystêpuj¹cych
w umiarkowanych szerokociach geograficznych, dostêpnoæ azotu uwa¿ana jest za
czynnik najsilniej ograniczaj¹cy wzrost drzew [50]. Gleba, z terenu borów, jest bogata
w azot zwi¹zany w martwej materii organicznej gleby. W strefie umiarkowanej iloæ
azotu zwi¹zanego w borach sosnowych szacowana jest rednio na 7.300 kg N/ha.
Zaledwie 4 do 7% stanowi¹ zasoby zwi¹zane w nadziemnych czêciach rolin. Oznacza to, i¿ prawie ca³oæ azotu wchodzi w sk³ad martwej materii w glebie oraz korzeni drzew i rolin podszytu. Pomimo tak du¿ej iloci azotu organicznego, dostêpnoæ
tego pierwiastka biogennego jest w ekosystemach borowych niewielka, ze wzglêdu na
powolny proces mineralizacji materii organicznej [53]. Jedynie oko³o 10% ogólnej
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Rys. 1. Cykl biogeochemiczny azotu w glebie ekosystemu borowego wg Paavolainen,
zmodyfikowany [54]
Cyframi oznaczono: 1  wbudowywanie jonów NH4+ i NO3 w komórki mikroorganizmów i rolin; 2  uwalnianie
amonu w wyniku dekompozycji materii organicznej; 3 i 4  mikrobiologiczne utlenianie zwi¹zków azotu
(wytwarzana energia w warunkach tlenowych); 5  denitryfikacja; 6  wi¹zanie azotu cz¹steczkowego (N2);
7  wymywanie NO3 i NH4+ z gleby.

zawartoci azotu w glebach borowych wystêpuje w formie nieorganicznej (g³ównie
NH4+ i NO3), która jest ³atwo dostêpna dla rolin.
Na cykl biogeochemiczny azotu w ekosystemach borów, sk³ada siê wiele procesów biochemicznych i chemicznych, które powoduj¹ recyrkulacjê azotu w obrêbie
ekosystemu [53, 54] (Rys. 1). Oznacza to, i¿ zasoby azotu s¹ efektywnie wykorzystywane i niewielka iloæ tego pierwiastka biogennego jest usuwana poza
ekosystem borowy (przede wszystkim w wyniku wymywania jonów amonowych
i azotanowych z gleby oraz w procesie denitryfikacji). Najczêciej jednak ubytek
ten jest rekompensowany przez jony dostarczone z opadem atmosferycznym oraz
biologiczne wi¹zanie azotu atmosferycznego, które przeprowadzane jest przez
mikroorganizmy glebowe, zarówno wolno¿yj¹ce jak i symbiotyczne [31, 54].
3. Dop³yw zwi¹zków azotu do gleby ekosystemów borowych
Zwi¹zki azotu znajduj¹ce siê w atmosferze dostaj¹ siê do ekosystemu borów
w wyniku dzia³ania procesów abiotycznych jak i biotycznych. Bez udzia³u mikroorganizmów glebowych do ekosystemu borowego zostaje dostarczony przede wszystkim azot pochodz¹cy ze zwi¹zków zawieszonych w atmosferze ziemskiej takich
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jak: tlenki (N2O, NO2, NO3) oraz NH3. Zwi¹zki te pochodz¹ ze róde³ naturalnych
(wy³adowania atmosferyczne, wietrzna erozja gleby) oraz antropogenicznych
(spalanie materii organicznej, zabiegi agrotechniczne). Rozwój gospodarki ludzkiej
spowodowa³ w wieku XX znaczny wzrost zu¿ycia azotu poprzez produkcjê nawozów sztucznych, spalanie ropy naftowej i uprawê (przede wszystkim ry¿u). W okresie zaledwie 25 lat iloæ mobilizowanego w ten sposób azotu wzros³a dwukrotnie
z 70 do 140 Tg N/rok. [23]. Nieuchronn¹ konsekwencja tego faktu sta³o siê zanieczyszczenie atmosfery nadmiern¹ iloci¹ zwi¹zków azotu [18, 75]. Depozycja azotu
atmosferycznego mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia siê zdrowotnoci lasów, a tak¿e
do zakwaszenia i eutrofizacji gleby, wód powierzchniowych i gruntowych [75].
Najczêstszym mechanizmem przemieszczenia zwi¹zków azotu z atmosfery do
gleby boru sosnowego jest tzw. opad mokry (np. podczas deszczu). Znacznie mniejsze iloci azotu osiadaj¹ w glebie lub na powierzchni rolin w wyniku opadu suchego [18]. Podczas badañ kompleksowych nad bud¿etem azotowym w lasach europejskich stwierdzono, i¿ dop³yw rozpuszczonego azotu nieorganicznego (ang. DIN
 dissolved inorganic nitrogen) do gleby lenej, w wyniku sp³ywu ródpokrywowego, waha siê od 1 do 70 kg N/ha/rok. Najwy¿sze wartoci opadu atmosferycznego
zwi¹zków azotu notowane s¹ w Europie Centralnej (Holandii, Niemczech, Polsce
i Czechach) [18]. Opad mierzony bezporednio na glebê wynosi³ maksymalnie
17 kg N/ha/rok. Wartoci te zwiêkszane by³y jednak poprzez zjawisko sp³ywu ródpokrywowego, najprawdopodobniej w wyniku bezporedniego wymywania azotu
z lici oraz zmywania zwi¹zków azotowych pochodz¹cych z opadu suchego, który
osiad³ na liciach. W takich przypadkach iloæ dostarczanego azotu amonowego
zwiêksza siê nawet piêciokrotnie, za azotanowego nawet trzykrotnie. W oko³o 20%
badanych lasów stwierdzono, i¿ po sp³ywie ródpokrywowym zawartoæ jonów
azotanowych i amonowych zmniejsza siê. Jest to prawdopodobnie spowodowane
bezporednim pobieraniem jonów przez licie i ig³y, przy preferencyjnym pobieraniu jonów amonowych [10, 21]. W i l s o n i T i l e y [79] stwierdzili du¿¹ zdolnoæ igie³ wierka do bezporedniego poboru azotu z opadu mokrego, przy czym
stwierdzili i¿ drzewa iglaste preferuj¹ amon jako ród³o azotu. Oszacowano i¿ ig³y
by³y w stanie pobieraæ nawet do 2,3 kg N/ha/rok.
Obecnie notowany, zwiêkszony poziom depozycji zwi¹zków azotu z atmosfery nie
pozostaje bez wp³ywu na stan wód gruntowych na terenach lenych i rolniczych.
W borach, w przeciwieñstwie do niektórych zbiorowisk liciastych, nie obserwuje siê
zwiêkszonego stê¿enia azotanów i jonów amonowych w wodach gruntowych. D i s e
i wsp. [18] t³umacz¹ ten fakt wysokim stosunkiem C:N w glebach borów sosnowych,
który najczêciej wynosi powy¿ej 30, co powoduje immobilizacjê azotu w glebie.
Nie wykluczone jest jednak, i¿ w wyniku dalszego zanieczyszczenia rodowiska
mo¿e dojæ do nasycenia gleb borowych azotem do poziomu, który bêdzie zbyt wysoki by mikroorganizmy i rolinnoæ mog³y dostêpne zasoby tego pierwiastka wykorzystaæ. To za mo¿e w efekcie doprowadziæ do wymywania znacznych iloci mineralnych form azotu z gleby [39, 80]. Zdaniem N i s s i n e n i H a r i [51] zwiêkszony
poziom depozycji azotu wp³ywa pozytywnie na wzrost sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) na terenach naturalnie ubogich w ten pierwiastek biogenny. Autorzy zgadzaj¹
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siê jednak z wczeniejszymi hipotezami dotycz¹cymi wymywania tzw. kationów
wymiennych (g³ównie magnezu i potasu) z gleby w sytuacji zwiêkszenia retencji
jonów amonowych w glebie i zwiêkszenia wymywania jonów azotanowych [17].
Azot cz¹steczkowy (N2) jest niedostêpny dla wiêkszoci organizmów. Jego redukcja do przyswajalnych form mo¿e nast¹piæ na drodze przemian chemicznych i biochemicznych. Ocenia siê, i¿ proces abiotycznej redukcji azotu cz¹steczkowego podczas
wy³adowañ elektrycznych w atmosferze jest zjawiskiem ma³o istotnym. Zasoby zredukowanych zwi¹zków azotu, powsta³ych w powy¿szy sposób, oszacowane zosta³y
dla wszystkich ekosystemów l¹dowych na zaledwie 35 Tg N/rok, co stanowi zaledwie 3% azotu atmosferycznego zredukowanego w procesach biologicznych [22].
Podczas biogeochemicznego kr¹¿enia azotu w ekosystemach borowych bardzo
wa¿nym procesem jest biologiczne wi¹zanie azotu przeprowadzane przez mikroorganizmy glebowe. Jest to proces wymagaj¹cy dostarczenia du¿ej iloci energii.
Do rozerwania wi¹zania potrójnego miêdzy dwoma atomami azotu w cz¹steczce N2
jest potrzebne 939,9 kJ/mol [8]. Zwi¹zanie jednej cz¹steczki azotu atmosferycznego
wymaga wykorzystania energii zmagazynowanej w 16 cz¹steczkach ATP.
W glebach ekosystemów borowych najczêciej panuj¹ warunki niekorzystne dla
rozwoju bakterii wi¹¿¹cych azot atmosferyczny [43]. Wydaje siê i¿ czynnikiem limituj¹cym jest niskie pH gleby. Wiêkszoæ diazotroficznych mikroorganizmów gleb
borów stanowi¹ heterotroficzne bakterie izolowane z ryzosfery lub warstwy cio³y
[14, 65]. rednia liczebnoæ mikroorganizmów glebowych zdolnych do wi¹zania
azotu atmosferycznego w glebie borów sosnowych waha siê od 102 komórek/g
gleby poza ryzosfer¹ do 104 komórek/g gleby w strefie ryzosfery drzew iglastych.
Du¿¹ grupê stanowi¹ bakterie wolno¿yj¹ce, lecz wchodz¹ce w zwi¹zki symbiotyczne z grzybami ektomykoryzowymi drzew iglastych. Z grzybni ektomykoryzowej izolowano bakterie Clostridium sp., Azospirillum sp. i Bacillus sp. [41, 42, 55].
Wspomniane bakterie dostarczaj¹ grzybom mikoryzowym i porednio rolinom witamin z grupy B, kwasów nukleinowych, hormonów rolinnych i innych biologicznie aktywnych zwi¹zków organicznych [24, 34, 65, 73].
Wi¹zanie azotu atmosferycznego w ekosystemach borowych z domieszk¹ drzew
liciastych mo¿e byæ tak¿e przeprowadzane przez bakterie, które wchodz¹ w zwi¹zki
z korzeniami drzew, tworz¹c tzw. aktinoryzê. Tego typu stosunki mutualistyczne
stwierdzono pomiêdzy przedstawicielami Actinobacteria (Frankia sp.) a korzeniami drzew m. in. z rodzaju Alnus. B i n k l e y i wsp. [9] w badaniach nad procesem
wi¹zania azotu atmosferycznego przez zbiorowiska olszy czerwonej na obszarze
pó³nocno-zachodniego USA stwierdzi³ natê¿enie procesu od 50 do 200kg N/ha/rok.
Iloci zwi¹zanego w ten sposób azotu cz¹steczkowego porównywalne z intensywnoci¹ procesu wi¹zania azotu przez bakterie brodawkowe rolin motylkowych.
H a r t i wsp. [28] w badaniach mieszanych drzewostanów olchowo-iglastych zaobserwowali zarówno zwiêkszone tempo mineralizacji organicznych zwi¹zków azotu
w glebie lenej jak i wiêksz¹ intensywnoæ immobilizacji tego pierwiastka. Wyt³umaczeniem tego faktu mo¿e byæ wiêksza iloæ azotu w glebie, pochodz¹cego miêdzy
innymi z biologicznego procesu wi¹zania azotu oraz dostarczenia martwej materii
organicznej lepszej jakoci pochodz¹cej od drzew liciastych [13, 20, 27, 77].
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W zbiorowisku olchowo-iglastym obserwowano znaczne natê¿enie procesu wi¹zania azotu cz¹steczkowego i nitryfikacji w porównaniu z drzewostanem kontrolnym
(iglastym, bez domieszki olszy).
4. Azot w materii organicznej gleby ekosystemu borowego
Materia organiczna gleby stanowi rezerwuar zwi¹zków azotu w ekosystemach
borowych. Szacuje siê i¿ 90% azotu wystêpuj¹cego w wierzchnich warstwach gleby
zmagazynowana jest w zwi¹zkach organicznych [36]. W sk³ad materii organicznej
gleby wchodzi g³ównie warstwa cio³y zawieraj¹ca produkty mikrobiologicznego
rozk³adu zwi¹zków pochodzenia rolinnego. Jednak¿e wiêkszoæ azotu, wchodz¹cego w sk³ad wspomnianej materii, jest trudnodostêpna dla procesów mineralizacji
i humifikacji przeprowadzanych przez bakterie i grzyby. Gromadzenie siê pierwiastków biogennych w martwej materii organicznej (humusie) mo¿e prowadziæ do
znacznego ograniczenia dostêpnych zasobów tych pierwiastków w ekosystemie [60].
Z tego wzglêdu najwa¿niejszym etapem cyklu biogeochemicznego azotu w borach
wydaje siê uwolnienie azotu z substancji organicznej cio³y. Poznanie budowy
materii organicznej gleby by³o bardzo trudnym problemem badawczym [4, 72].
Obecnie uwa¿a siê, i¿ sk³ada siê ona z polimerów polifenoli, pochodz¹cych z rozpadu ligniny, z aminokwasami [6]. Zwi¹zki wystêpuj¹ce w humusie dzieli siê na:
kwasy humusowe (wród których wyró¿nia siê: kwasy huminowe  rozpuszczalne
w stê¿onych zasadach, kwasy fulwowe  rozpuszczalne w wodzie, alkaliach, alkoholu i kwasach mineralnych, oraz huminy  nierozpuszczalne zarówno w kwasach
jak i zasadach) [25]. Zwi¹zki te ró¿ni¹ siê budow¹ i wielkoci¹ cz¹steczek oraz
rodzajem grup funkcyjnych w cz¹steczce, co wp³ywa na ich zdolnoæ wchodzenia
w reakcje chemiczne z innymi sk³adnikami gleby lenej. W glebach ekosystemów
borów iglastych dominuj¹ kwasy fulwowe, które charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ procentow¹ zawartoci¹ azotu w porównaniu z kwasami huminowymi (odpowiednio
13% oraz 26%). Kwasy huminowe zawieraj¹ tak¿e 2,55 razy wiêcej aminokwasów w cz¹steczce (udzia³ procentowy w masie) [25].
Azot oraz inne wa¿ne pierwiastki biogenne (np. fosfor) s¹ udostêpnianie z materii organicznej gleby na drodze rozk³adu, który jest zapocz¹tkowany przez etap rozdrobnienia w wyniku dzia³alnoci mezofauny i makrofauny glebowej. Zmniejszenie
stosunku C:N (który w materii organicznej gleby boru sosnowego wynosi >30)
w wyniku utlenienia wêgla podczas procesów od¿ywiania wydaje siê najwa¿niejszym etapem rozk³adu materii organicznej [74]. Nastêpuj¹ca po nim mineralizacja
mikrobiologiczna ma mniejsze znaczenie [3]. M o r g a n i wsp. [48] stwierdzili i¿
aktywnoæ fauny glebowej najczêciej wp³ywa pozytywnie na aktywnoæ mikroorganizmów. Obserwowano np. wy¿sz¹ aktywnoæ bakteryjnych proteaz i dezaminaz
argininy w glebie drzewostanu szpilkowego. Wzrost ten by³ najprawdopodobniej
spowodowany zgryzaniem mikroorganizmów przez mezofaunê [35]. Szybkoæ
rozk³adu materii organicznej w glebie boru jest odwrotnie proporcjonalna do stosunku C:N i iloci azotu ekstrahowalnego z gleby [59].
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Najczêciej ród³ami azotu dla rolin s¹ jego nieorganiczne formy, g³ównie
jony amonowe i azotanowe. W niektórych ekosystemach, które uwa¿ane s¹ za ubogie w azot, roliny wykszta³ci³y kilka typów przystosowañ, które stanowi¹ o ich
przewadze nad mikroorganizmami glebowymi w konkurencji o dostêpne zasoby
azotu. Wiele gatunków drzew iglastych (w tym sosna) wytwarza materiê organiczn¹
bogat¹ w zwi¹zki o charakterze tanin (garbników). Substancje te s¹ praktycznie
niepodatne na rozk³ad mikrobiologiczny. Tworz¹ one polimery z resztami substancji
azotowych takimi jak polipeptydy i aminokwasy, w ten sposób unieruchamiaj¹c azot
w swych cz¹steczkach i czyni¹c go niedostêpnym dla bakterii. Natomiast drzewa,
które wytworzy³y mikoryzê z grzybami, s¹ zdolne do pobierania tego typu polimerów przez strzêpki heterotroficznego, wspó³¿yj¹cego z nimi grzyba [52]. Powstawanie zwi¹zków fenolowych z azotem zmniejsza tak¿e prawdopodobieñstwo strat
tego pierwiastka wynikaj¹cych z denitryfikacji i wymywania azotanów z gleby.
Wydaje siê te¿, i¿ wa¿nym zyskiem z mikoryzy dla roliny jest produkcja, przez
grzyba mikoryzowego, enzymów proteolitycznych i chitynolitycznych rozk³adaj¹cych wysoce spolimeryzowan¹ materiê organiczn¹ gleby [32]. N a s h ö l m i wsp.
[49] wykazali tak¿e, i¿ niektóre roliny borów tajgi s¹ w stanie pobieraæ azot organiczny na przyk³ad w formie aminokwasów. Wyniki wskazuj¹ na fakt, i¿ oko³o
42% glicyny by³o absorbowane przez Pinus sylvestris L. w stanie pierwotnym,
to znaczy jeszcze przed rozk³adem tego zwi¹zku na prostsze, nieorganiczne substancje chemiczne. Wyniki wspomnianych wy¿ej badañ wskazuj¹ na fakt powstania przystosowañ wród rolin wystêpuj¹cych w ekosystemach, gdzie azot jest
czynnikiem limituj¹cym. Roliny pobieraj¹c azot w formie organicznej, bez wczeniejszej jego przemiany do form nieorganicznych, skracaj¹ cykl biogeochemiczny
azotu w ekosystemach borowych, pomijaj¹c etap mineralizacji przeprowadzany
przez mikroorganizmy [12].
Rozk³ad igie³ sosny i mineralizacja powsta³ych zwi¹zków organicznych mo¿e
ulec intensyfikacji, je¿eli we wczesnym stadium procesu do gleby dostarczy siê dodatkowo azot (np. w formie NH4Cl) [78]. M a g i l l i A b e r [46] zaobserwowali
i¿ dodatek azotu zwiêksza iloæ masy ció³ki boru podczas rozk³adu, jednak¿e
nie zwiêksza iloci rozpuszczalnego wêgla organicznego w roztworze glebowym,
co mo¿e wiadczyæ o tym i¿ g³ównym substratem dla oddychania w tym przypadku
s¹ takie zwi¹zki zawieraj¹ce wêgiel jak celuloza. Jednak¿e wp³yw azotu nie zawsze
jest pozytywny. Wyniki wskazuj¹ce na negatywne dzia³anie dodatku nawozu azotowego uzyskano w wielu badaniach gleby lenej [ 57, 59, 70]. Pierwszym etapem
w³aciwej mineralizacji materii organicznej w glebie borowej, przeprowadzanym
przez mikroorganizmy, jest uwolnienie do pod³o¿a jonów amonowych. Wed³ug
S e p e r s [68] wiêkszoæ bakterii heterotroficznych uwalnia NH4+ do rodowiska
podczas zu¿ywania materii organicznej, bogatej w azot, jako ród³o wêgla. Wed³ug
A l e f i K l e i n e r [2] aktywnoæ amonifikacji jest ograniczona g³ównie do
górnych warstw gleby (przede wszystkim poziomu organicznego). W mineralnej
warstwie gleby nastêpuje gwa³towny spadek intensywnoci procesów uwalniaj¹cych
azot do rodowiska. Wyniki te potwierdzaj¹ miêdzy innymi badania H y s e k [33],
L a v e r m a n [40], P r i h a i S m o l a n d e r [62].
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5. Etapy mineralizacji azotu w glebie boru sosnowego
Jony amonowe w glebie s¹ substratem dla dalszych przemian przeprowadzanych
przez mikroorganizmy. Do najwa¿niejszych nale¿¹ przede wszystkim wbudowywanie amonu w struktury komórek bakteryjnych (jako materia³ budulcowy zwi¹zków
organicznych) lub wykorzystywanie jonów amonowych do uzyskania energii w procesie ich utleniania. Ostatnia z wspomnianych przemian jest wykorzystywana przez
bakterie nitryfikacyjne. Nale¿y jednak zauwa¿yæ i¿ dawniej uwa¿ano, ¿e nitryfikacja nie przebiega lub wykazuje nisk¹ intensywnoæ w glebach lenych o niskim pH.
Badania przeprowadzane w drugiej po³owie XX wieku wskazuj¹ jednak na mo¿liwoæ zaistnienia procesu nitryfikacji w glebie o pH < 5 [16] w szczególnoci, gdy
zastosowane zostanie wapnowanie gleby [38]. Powstawanie jonu azotanowego przy
wspó³udziale mikroorganizmów jest procesem dwuetapowym. Najczêciej jednak
w rodowisku naturalnym bakterie przeprowadzaj¹ce poszczególne reakcje procesu
wspó³istniej¹ w danym siedlisku. Pierwszym etapem jest utlenienie amonu do jonu
azotynowego, które przeprowadzaj¹ bakterie utleniaj¹ce amoniak zwane nitrozobakteriami (ang. Ammonium Oxidizing Bacteria, AOB). Jony azotynowe s¹ nastêpnie poddawane kolejnej reakcji utlenienia (do jonu azotanowego) przez bakterie
utleniaj¹ce azotyny zwane nitrobakteriami (ang. Nitrite Oxidizing Bacteria, NOB).
Wiêkszoæ obecnie zidentyfikowanych autotroficznych bakterii utleniaj¹cych amon,
które wystêpuj¹ w rodowiskach l¹dowych, nale¿y do $-Proteobacteria (rodzaje
Nitrospira i Nitrosomonas) [29]. Z grupy bakterii utleniaj¹cych azotyny, w glebie
wykryto jedynie obecnoæ bakterii z rodzaju Nitrobacter. Za najwa¿niejszy enzym
w procesie nitryfikacji uwa¿a siê monooksygenazê amoniaku. Podczas reakcji
przeprowadzanej przez wspomniany enzym amoniak jest przekszta³cany w hydroksyaminê, a nastêpnie utleniany do azotynów przy wspó³udziale enzymu hydroksyaminooksydoreduktazy [16]. Autotroficzne mikroorganizmy przeprowadzaj¹ce
nitryfikacjê s¹ uwa¿ane za organizmy wra¿liwe na niskie wartoci pH. Ze wzglêdu
na fakt, i¿ gleby borów sosnowych s¹ z regu³y kwane nale¿a³oby twierdziæ i¿ nie
zachodzi w nich wspomniany proces. R u d e b e c k i P e r s s o n [66] wykazali,
i¿ nitryfikacja w warstwie organicznej gleby boru szpilkowego jest znacznie bardziej zale¿na od pH ni¿ intensywnoæ procesu w warstwie mineralnej gleby. Przedstawiono wiele hipotez dotycz¹cych mo¿liwoci przystosowania siê bakterii nitryfikacyjnych do warunków panuj¹cych w warstwie organicznej gleby boru sosnowego.
Wed³ug P r o s s e r [63] wystêpowanie samo¿ywnych bakterii nitryfikacyjnych,
a tym samym proces autotroficznej nitryfikacji, mog¹ byæ rejestrowane jedynie
w mikrorodowiskach w heterogenicznej glebie, gdzie mo¿liwe by³o utrzymanie
odczynu rodowiska zbli¿onego do obojêtnego. Wed³ug niektórych autorów [16,
37] w glebach o pH kwanym wa¿nym procesem jest nitryfikacja przeprowadzana
przez bakterie heterotroficzne [56]. Do bakterii heterotroficznych wykazuj¹cych
zdolnoæ utleniania amoniaku do azotanu nale¿¹ miêdzy innymi: Arthrobacter sp.,
Paracoccus denitrificans, Pseudomonas putida [16]. K i l l h a m [37] uwa¿a, i¿
w glebach borów sosnowych populacja mikroorganizmów nitryfikacyjnych jest
zdominowana przez grzyby. Mog¹ one przeprowadzaæ zarówno nitryfikacjê hetero242

A. Nitryfikacja autotroficzna
NH4+ → NH2OH → NOH → NO2 → NO3
3
1
+1
+3
+5
B. Nitryfikacja heterotroficzna
R-NH2 → R-NHOH → R_NO → R-NO2 → NO3
3
1
+1
+3
+5
Rys. 2. Przebieg procesów nitryfikacji autotroficznej i heterotroficznej wg Killham [37]

troficzn¹, jak i autotroficzn¹. Prawdopodobne jest i¿ procesy zachodz¹ce przy udziale grzybów nie s¹ po³¹czone z tworzeniem ATP, czyli w ich wyniku organizm nie
uzyskuje energii. W powstawaniu azotanów mog¹ uczestniczyæ wolne rodniki
hydroksylowe, które uwalniane s¹ w du¿ych ilociach podczas rozk³adu ligniny
przez grzyby. Porównanie nitryfikacji autotroficznej i heterotroficznej przedstawia
rys. 2. Nitryfikacja ma prawdopodobnie dla grzybów drugorzêdne znaczenie. Wa¿na jest g³ównie ze wzglêdu na powstawanie produktów porednich, które mog¹ byæ
np. inhibitorami wzrostu bakterii. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pomimo czêsto notowanej niskiej wydajnoci wspomnianego procesu, czêsto nitryfikacja przeprowadzana przez grzyby mo¿e byæ wa¿n¹ ekologicznie ze wzglêdu na wysok¹ liczebnoæ
grzybów w glebach borowych [5].
Generalnie jednak notowane intensywnoci netto produkcji azotanu w glebach
borowych s¹ bardzo niskie [71]. Uwa¿a siê, i¿ wp³yw na taki stan rzeczy ma nie
tylko niska liczebnoæ bakterii nitryfikacyjnych (kontrolowana g³ównie przez odczyn), ale tak¿e intensywnoæ innych procesów zachodz¹cych w glebach borów
sosnowych. Niektóre badania [15] wskazuj¹ jednak na fakt wystêpowania wysokiego
natê¿enia procesu nitryfikacji, pomimo niskich wartoci produkcji netto azotanów.
Wydaje siê wiêc i¿ w du¿ym stopniu notowane niskie stê¿enia jonów azotanowych
w glebie mog¹ byæ spowodowane szybkim pobieraniem tego jonu przez komórki
bakterii wystêpuj¹cych w glebach borów szpilkowych. W dowiadczeniach z wykorzystaniem ciê¿kiego izotopu azotu (15N) stwierdzono szybki pobór azotanów
z gleby przez bakterie (w czasie oko³o 1h po podaniu do gleby), który okaza³ siê byæ
procesem maj¹cym podstawowe znaczenie dla retencji azotanów w glebie boru
sosnowego [8]. Dodatkowo zaobserwowano i¿ na terenach, gdzie dostêpnoæ azotu
nie by³a czynnikiem limituj¹cym rozwój lasu, intensywnoæ pobierania azotanów
przez mikroorganizmy spad³a nawet o 50%.
Czynnikiem reguluj¹cym intensywnoæ procesu nitryfikacji jest tak¿e temperatura gleby. Na ogó³ uwa¿ano i¿ w glebach o niskiej temperaturze np. podczas zimy,
mikroorganizmy nie przeprowadzaj¹ procesu utleniania jonów amonowych do azotanowych. C a r n o l i I n e s o n [11] dowiedli, i¿ otrzymane w dowiadczeniach
laboratoryjnych wy¿sze optymalne temperatury dla przebiegu nitryfikacji by³y
zwi¹zane z badaniem naruszonych profili glebowych.
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Wp³yw na przebieg nitryfikacji ma te¿ konkurencja o zasoby azotu pomiêdzy
rolinami i mikroorganizmami. P a a v o l a i n e n [54] zaobserwowa³a i¿ drzewo
sosny (Pinus sylvestris L.) wydziela "-pinem i $-pinem (monoterpeny) o dzia³aniu
ograniczaj¹cym rozwój mikroorganizmów. W przypadku wyciêcia lasu obserwowano zwiêkszenie siê intensywnoci nitryfikacji i zwiêkszenie liczebnoci mikroorganizmów przeprowadzaj¹cych ten proces [54, 69].
Intensywnoæ wa¿nego ekologicznie procesu nitryfikacji w du¿ym stopniu zale¿y
tak¿e od typu zastosowanej gospodarki lenej. M a r t i k a i n e n [47] stwierdzi³,
i¿ nawo¿enie mocznikiem stymulowa³o nitryfikacjê. Spowodowane to mog³o byæ
przede wszystkim podwy¿szeniem pH gleby przez uwolnienie amoniaku do rodowiska. Równoczenie, w cytowanych badaniach, nie zosta³a stwierdzona nitryfikacja netto w glebach kontrolnych (bez nawo¿enia). Podobne wyniki uzyskano
miêdzy innymi podczas badañ nad nawo¿onym azotem i dodatkowo wapnowanym borem wierkowym [61]. A a r n i o i M a r t i k a i n e n [1] stwierdzili, i¿
zastosowanie wolniej rozk³adanego przez mikroorganizmy ród³a azotu, którym
jest mocznik w zwi¹zku z aldehydem mrówkowym, nie powoduje niepo¿¹danego
wzrostu intensywnoci procesu nitryfikacji. Obserwacje te wskazuj¹ na tego typu
nawozy jako lepsze do zastosowania w borach sosnowych w porównaniu z ³atwo
ulegaj¹cym mineralizacji azotem, poniewa¿ zastosowanie tego drugiego mo¿e
doprowadziæ do wysokiego poziomu azotanów w wodach gruntowych, gdy¿ mog¹
one nie byæ na bie¿¹co wykorzystywane przez mikroorganizmy glebowe.
Wed³ug G u n d e r s e n i wsp. [26] czynnikiem, który wp³ywa na mo¿liwoæ
wymywania azotanów z gleby lenej jest stosunek C:N. Jeli w glebach stosunek C:N
jest wiêkszy od 30 to obserwuje siê w nich prawie ca³kowit¹ immobilizacjê azotanów.
Bory sosnowe nale¿¹ wiêc, pod tym wzglêdem, do grupy zbiorowisk rolinnych
o niskim zagro¿eniu zanieczyszczeniem wód gruntowych azotanami. Nale¿y jednak
pamiêtaæ o zmianach stosunku C:N wraz z nawo¿eniem azotowym ekosystemu.
Azotany mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane przez mikroorganizmy podczas procesu denitryfikacji. We wspomnianym procesie azotany s¹ redukowane w rodowisku beztlenowym do azotu cz¹steczkowego. Produktem koñcowym procesu denitryfikacji w glebach obok N2, jest tak¿e N2O i NO uwalniane do atmosfery [54].
Denitryfikacja jest prowadzana przez heterotroficzne, fakultatywnie beztlenowe bakterie. W wiêkszoci obecnej literatury optymalne pH dla przebiegu wspomnianego
procesu zosta³o okrelone na poziomie 68. Wydawa³oby siê wiêc, i¿ denitryfikacja
nie odgrywa wiêkszej roli w obiegu biogeochemicznym azotu w borach sosnowych.
Straty azotu nastêpuj¹ce w jej wyniku najczêciej s¹ rekompensowane przez biologiczne wi¹zanie azotu atmosferycznego. H e n r i c h i H a s e l w a n d t e r [30]
zaobserwowali jednak, i¿ w glebach ekosystemów borowych proces denitryfikacji
ulega znacznej intensyfikacji w przypadku du¿ej zawartoci azotanów w glebie,
pomimo niskiego pH w niej panuj¹cego. P r i h a i S m o l a n d e r [61] stwierdzili za wystêpowanie denitryfikacji w nawo¿onych azotem i wapnowanych stanowiskach wierka. L a v e r m a n n i wsp. [40] wykazali i¿ w glebie boru sosnowego denitryfikacja jest procesem istotnym jedynie w warstwie profilu glebowego
zawieraj¹cej rozk³adaj¹ce siê ig³y. Prawdopodobne by³o powstanie w tej warstwie
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miejsc beztlenowych tam gdzie rozk³ad materii organicznej zachodzi³ w sposób najbardziej intensywny.
6. Zmiany w cyklu biogeochemicznym azotu zachodz¹ce w wyniku
zak³ócenia równowagi ekologicznej pod wp³ywem czynników naturalnych
lub dzia³alnoci cz³owieka
W ekosystemie borowym, w warunkach nienaruszonej równowagi ekologicznej,
znajduj¹ siê ma³e iloci dostêpnego azotu, który stosunkowo powoli podlega przemianom biogeochemicznym. Ograniczona dostêpnoæ azotu dla rolin i mikroorganizmów jest wiêc w takich warunkach nieunikniona. W przypadku wyst¹pienia na
danym obszarze zmian pod wp³ywem czynników zewnêtrznych, mog¹ ulec zmianie
zarówno iloæ poszczególnych form azotu w glebie jak i intensywnoæ procesów
prowadz¹cych do ich powstania. Ze wzglêdu na nisk¹ ¿yznoæ gleb borowych, która
w du¿ym stopniu spowodowana jest niskim pH pod³o¿a i sk³adem próchnicy,
w drzewostanach o charakterze gospodarczym od wielu lat stosuje siê zabiegi
zwiêkszaj¹ce produkcjê pierwotn¹ boru sosnowego. Jednym z takich zabiegów jest
wapnowanie gleby lenej. Podstawowym efektem zastosowania wapnowania gleby
jest podwy¿szenie pH. W wielu ekosystemach, które s¹ limitowane dostêpnoci¹
azotu, wapnowanie mo¿e powodowaæ okresowe obni¿enie produktywnoci lasu,
które jest najprawdopodobniej spowodowane nisk¹ intensywnoci¹ procesów mineralizacji [58]. Wykazano bowiem zmniejszenie iloci uwalnianego do pod³o¿a azotu
mineralnego. Jednak¿e w ekosystemach o C:N> 27 efekt obni¿enia mineralizacji
azotu by³ mniej wyrany. Wapnowanie mo¿e tak¿e spowodowaæ intensyfikacjê
procesu mineralizacji [61]. Podniesienie pH w ekosystemach, nie bêd¹cych limitowanymi przez azot, wp³ywa na zwiêkszenie intensywnoci procesu nitryfikacji. Podobny
wp³yw ma tak¿e zastosowanie nawo¿enia azotowego i wapnowania jednoczenie [47].
Czynnikiem wp³ywaj¹cym na procesy przemian azotu jest tak¿e dostêpnoæ wody
w glebie boru sosnowego. U l r i c h [76] wysnu³ hipotezê i¿ po okresie suszy fizjologicznej, gdy do gleby dostarczona jest woda, zwiêksza siê intensywnoæ powstawanie jonów azotanowych i obni¿a siê pH gleby. R y a n i wsp. [67] stwierdzili
natomiast, i¿ z ponownego nawodnienia warstwy humusowej wynika zwiêkszenie
siê pH wody znajduj¹cej siê w glebie (z 5,7 do 6,3). Zanotowano tak¿e wzrost stê¿enia jonów amonowych i azotanowych w przes¹czu glebowym. Ró¿nica pomiêdzy
stê¿eniem jonów azotanowych w kontroli i na obszarze poddanym nawadnianiu
i osuszaniu by³a stosunkowo mniejsza ni¿ ró¿nica dotycz¹ca jonów amonowych na
tym samym terenie. Z dowiadczeñ tych wynika, i¿ najprawdopodobniej zmiany
intensywnoci mineralizacji i nitryfikacji dotycz¹ g³ównie poziomu humusowego
gleby. Powstaj¹ce jony amonowe by³y szybko w tej warstwie immobilizowane lub
przekszta³cane do innych form, poniewa¿ nie zaobserwowano wymywania wspomnianych jonów z humusu do warstwy mineralnej.
Podobny wp³yw wody na procesy zachodz¹ce w glebie obserwowano w badaniach nad sta³¹ infiltracj¹ wody do gleby boru sosnowego, przeprowadzonych
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w Finlandii [44]. Wiêksza dostêpnoæ wody wydawa³a siê wspomagaæ procesy ogólnej mineralizacji i nitryfikacji netto. W wyniku infiltracji wody poprzez warstwy
profilu glebowego, pH gleby zosta³o podwy¿szone. W czasie przerw w infiltracji
(zima) poziom stê¿enia jonów azotanowych w wodzie gruntowej by³ podniesiony.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹ jest brak immobilizacji mineralnych form azotu przez
rolinnoæ i mikroorganizmy glebowe podczas tej pory roku.
Zmiany w cyklu biogeochemicznym azotu w borach sosnowych mog¹ byæ tak¿e
wywo³ane zmianami struktury lasu, przede wszystkim zagêszczenia drzew. Po wyciêciu drzew najczêciej obserwowano zwiêkszenie aktywnoci mikroorganizmów
nitryfikacyjnych, co w efekcie mo¿e doprowadziæ do znacznej utraty jonów azotanowych z gleby w wyniku wymywania [64, 69].
Oprócz czynników abiotycznych, w ekosystemach lenych na bilans azotowy
mog¹ mieæ wp³yw tak¿e organizmy ¿ywe. Najczêciej w przypadku np. po¿aru,
wycinki lasu nastêpuje zniszczenie lasu, mieræ drzew i czêsto temu towarzysz¹ce
zmiany struktury fizycznej gleby. W odró¿nieniu od tych czynników, masowe pojawy owadów licio¿ernych najczêciej nie powoduj¹ ca³kowitego zamierania lasu.
Zmiany w tym wypadku dotycz¹ przede wszystkim chemizmu gleby, a co za tym
idzie tak¿e zmian w cyklach biogeochemicznych ró¿nych pierwiastków, w tym azotu. Podczas gradacji foliofagów do gleby dociera znaczna iloæ czêciowo roz³o¿onej materii pochodzenia rolinnego (o mniejszym stosunku C:N ni¿ naturalnie
docieraj¹cej do gleby materii organicznej) [19, 45]. Podczas masowego pojawu owadów, iloæ azotu dostarczanego do pod³o¿a boru sosnowego jest wiêksza prawie
trzykrotnie w porównaniu do wartoci rejestrowanych przed wyst¹pieniem na
danym terenie wspomnianego zjawiska [19]. W roku nastêpuj¹cym po masowym
pojawie owadów licio¿ernych do gleby boru sosnowego dociera znacznie mniej
materii organicznej, za azotu jest nawet dwukrotnie mniej. Straty azotu w wyniku
gradacji owadów licio¿ernych wydaj¹ siê byæ stosunkowo niewielkie. Podstawowe
znaczenie ma redystrybucja zasobów tego pierwiastka pomiêdzy poszczególne jego
formy, czego wynikiem jest wiêksza dostêpnoæ tego pierwiastka dla rolin i mikroorganizmów [45]. Jedynym zagro¿eniem wydaje siê byæ, w tym przypadku, zwiêkszona aktywnoæ nitryfikacyjna, która mo¿e doprowadziæ do produkcji azotanów
w ilociach, które mog¹ byæ nieprzyswajalne przez roliny i mikroorganizmy, co
mog³oby doprowadziæ do zanieczyszczenia tymi jonami wód gruntowych.
7. Podsumowanie
Dostêpnoæ azotu w ekosystemach borów sosnowych, podobnie jak i w innych
typach siedlisk, warunkuje prawid³owy rozwój danego ekosystemu. W glebach
borów sosnowych zmagazynowane s¹ du¿e iloci azotu, lecz wystêpuje on g³ównie
w wolno rozk³adanej przez mikroorganizmy frakcji materii organicznej  humusie.
Na cykl biogeochemiczny azotu w borach sosnowych sk³ada siê wiele procesów
regulowanych zarówno przez czynniki abiotyczne jak i biotyczne. Wystêpowanie w glebie aktywnych metabolicznie mikroorganizmów jest jednym z g³ównych
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czynników warunkuj¹cych prawid³owy rozwój lasu. Na intensywnoæ przeprowadzanych przez bakterie i grzyby procesów, zwi¹zanych z cyklem biogeochemicznym azotu, wp³ywaj¹ niekorzystne warunki fizykochemiczne panuj¹ce w glebie
boru sosnowego (niskie wartoci pH, du¿a zawartoæ trudnorozk³adalnej materii organicznej). Poniewa¿ azot to jeden z najwa¿niejszych pierwiastków biogennych,
który jest niezbêdny do wytworzenia miêdzy innymi w³aciwie funkcjonuj¹cego
aparatu fotosyntetycznego, wa¿ne jest dok³adne poznanie mechanizmów reguluj¹cych obieg tego biogenu w ekosystemach borowych. Niejednokrotnie warunki
panuj¹ce na danym terenie mog¹ w znaczny sposób modyfikowaæ cykl biogeochemiczny azotu, doprowadzaj¹c czasami do niepo¿¹danych przemian. Z tego
wzglêdu podczas zabiegów lenych nale¿y zwracaæ baczn¹ uwagê na warunki rodowiskowe danego siedliska.
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¯YJ¥CE LECZ NIE DAJ¥CE SIÊ
HODOWAÆ BAKTERIE

Hanna Dahm, Edmund Strzelczyk

1.Wstêp. 2. Zjawisko niehodowalnoci wród patogenów bakteryjnych. 3. Nie daj¹ce siê hodowaæ
bakterie glebowe. 3.1. Przes¹czalnoæ, budowa komórki a hodowalnoæ bakterii glebowych. 3.2. Przes¹czalnoæ a metaboliczna aktywnoæ. 4. Reakcja bakterii na g³odzenie. 5. Molekularne interpretacje
niehodowalnoci bakterii. 6. Czynniki wp³ywaj¹ce na wyniki testów na hodowalnoæ bakterii.
7. Podsumowanie
Viable but nonculturable bacteria
Abstract: The stage VBNC (Viable But Nonculturable) is a strategy assumed by microrganisms when
they are expossed to stresses of the environment. In this stage bacteria are still viable, show the
metabolic activity and respiration but can not be shown as colony forming units by the conventional
plate methods. The stage VBNC is usually detected both in Gram-negative and Gram-positive soil
and water bacteria as well as in pathogenic bacteria with a considerable clinical importance. Therefore it is important to know whether or not the cells in the stage of nonculturability can be still
pathogenic.
Up to the date it is not known whether the VBNC is a stable physiological stage or only a temporary form, leading to death. Some bacteria capable to grow on the routine laboratory media, after
the stress, for instance starvation, stop to grow in vitro but still show features of living cells, i.e.
metabolic activity and maintaining structures.
Factors affecting the nonculturability of bacteria can be lethal or sublethal injury of the cells,
adaptation and differentation, nutrient substrates accelerating the death, lysogenic bacteriophages.
Classical methods for determinating viability status of bacteria are time consuming. Molecular
methods offer speed, sensitivity and specificity. Both DNA and RNA have been analysed using molecular amplification methods such as polymerase chain reaction (PCR), reverse transcriptase PCR
(RT-PCR) and nucleic acid sequence-based amplification (NASBA). However due to the variable
persistence of nucleic acid in post-death cells, the relationship between presence of DNA and RNA
and viability is not clear-cut.
1. Introduction. 2. Occurence of nonculturability among pathogenic bacteria. 3. Nonculturable soil
bacteria. 3.1. Filterability, cell constituents and culturability. 3.2. Filterability and metabolic activity.
4. The starvation response of bacteria. 5. Molecular interpretation of nonculturability of bacteria.
6. Factors influencing the results of tests on the culturability of the bacteria. 7. Conclusions

1. Wstêp
Wzrost zainteresowania zagadnieniem ¿ywotnoci (ang. viability) i hodowalnoci
(culturability) bakterii wynika z trzech powodów: (a) przekonania, ¿e w biosferze
wystêpuj¹ bakterie, które nigdy nie bêd¹ rozmna¿aæ siê w hodowlach laboratoryjnych; (b) przypuszczenia, ¿e niektóre, ³atwo hodowalne bakterie mog¹ byæ
okresowo niehodowalne i przez niektórych autorów okrelane s¹ jako ¿yj¹ce, ale nie
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Definicje terminów stosowanychx)
Pojêcie

Ta b e l a I

Definicja pojêcia

¯ywotnoæ

Zdolnoæ do replikacji ci¹g³ej lub w ogólnie akceptowanym czasie

Replikacja

Replikacja genomu i segregacja do nowo powsta³ych komórek

Hodowalnoæ

Zdolnoæ do replikacji wykrywana w warunkach laboratoryjnych

Wzrost

Przyrost biomasy

Upienie

Odwracalny stan niskiej aktywnoci metabolicznej w jednostkach, które
pozostaj¹ ¿ywe

O¿ywienie

Przejcie ze stanu, w którym jednostki o obni¿onej czêciowo zdolnoci do
replikacji uzyskuj¹ tak¹ zdolnoæ

Wznowienie wzrostu Przejcie, w obrêbie populacji, z ni¿szego do wzrostu wy¿szego poziomu
rozmna¿ania, które mo¿e byæ wykryte w okrelonych testach hodowlanych

x)

Utajony wzrost

Wzrost i/lub replikacja subpopulacji w obrêbie badanej populacji, która nie
mo¿e byæ wykryta zastosowan¹ metod¹

Samobójcza mieræ

Nieodwracalne procesy wywo³ane specyficznymi mechanizmami, powoduj¹ce utratê ¿ywotnoci

Aktywnoæ

Metaboliczne (lub zachowawcze) procesy wystêpuj¹ce w jednostce,
w danych warunkach

Prze¿ywanie

Utrzymuj¹ca siê ¿ywotnoæ

wg B a r e r i H a r w o o d [6]

daj¹ce siê hodowaæ (viable but nonculturable, VBNC); (c) rozwoju nowych technik,
które umo¿liwiaj¹ wykazanie aktywnoci i budowy komórek bakterii nie daj¹cych
siê hodowaæ. Hipoteza zak³adaj¹ca istnienie stadium VBNC komórek bakteryjnych
zosta³a po raz pierwszy przedstawiona przez C o l w e l l i wsp. w 1982 roku [51].
Wed³ug niektórych autorów okrelenie VBNC jest kontrowersyjne [23], podobnie jak ró¿nica pomiêdzy bakteriami okresowo niehodowalnymi, a tymi które nigdy
nie bêd¹ wyhodowane [6].
Fizjologiczne procesy zachodz¹ce w komórkach bakterii, które wp³ywaj¹ na
ich hodowalnoæ to: uszkodzenie (i rewersja uszkodzeñ) struktur komórkowych,
starzenie siê, adaptacja i ró¿nicowanie, metaboliczna destrukcja, profagi, system
toksyna-antytoksyna oraz sygnalizacja miêdzykomórkowa [6]. Zastosowanie nowoczesnych technik molekularnych i cytologicznych u³atwia wykrycie bakterii, niezale¿nie od mo¿liwoci ich hodowli. Ogólnie, bakterie mo¿na podzieliæ na takie,
które mog¹ siê rozmna¿aæ w warunkach laboratoryjnych i takie, które w takich
warunkach siê nie rozmna¿aj¹. Pojêcie hodowalnoci mo¿e byæ u¿yte jedynie jako
definicja operacyjna ¿ywotnoci pierwszej wymienionej grupy bakterii. Uniwersalna
definicja bakteryjnej ¿ywotnoci wymaga dyskusji. Tabela I przedstawia definicje
u¿ywane powszechnie, odnosz¹ce siê do zagadnienia hodowalnoci i ¿ywotnoci
bakterii. Definicje te mo¿na odnieæ zarówno do pojedynczej komórki bakteryjnej
jak i do populacji.
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2. Zjawisko niehodowalnoci wród patogenów bakteryjnych
Stadium VBNC jest strategi¹ przyjêt¹ przez mikroorganizmy gdy nara¿one s¹ na
stresy rodowiska. W tym stadium bakterie s¹ jeszcze ¿ywe, wykazuj¹ aktywnoæ
metaboliczn¹, lecz nie mog¹ byæ wykrywane jako jednostki tworz¹ce kolonie, przy
u¿yciu konwencjonalnych metod p³ytkowych. Stadium VBNC wykrywane jest zarówno w przypadku bakterii Gram-ujemnych jak i Gram-dodatnich o du¿ym znaczeniu
klinicznym. Wa¿ne jest ustalenie czy komórki w stadium niehodowalnoci zachowuj¹
patogennoæ. Zwolennicy hipotezy VBNC sugeruj¹, ¿e niektóre bakteryjne patogeny
stanowi¹ ryzyko dla zdrowia, gdy s¹ obecne w rodowisku w formie spoczynkowej,
poniewa¿ istnieje prawdopodobieñstwo ich o¿ywienia po wtargniêciu do organizmu
zwierzêcego gospodarza. Jednak¿e badania B a r e r i wsp. [7] wykaza³y, ¿e komórki
Salmonella w stadium niehodowalnoci nie by³y zdolne infekowaæ myszy nawet w
dawce znacznie wy¿szej ni¿ LD50. Inni badacze [47] zaobserwowali, ¿e Legionella
pneumophila w stadium VBNC nie by³a zdolna wywo³ywaæ choroby u zwierz¹t, chocia¿ hodowalne komórki odzyskiwa³y wirulencjê i mog³y wywo³ywaæ infekcje. Podobnie o¿ywione ze stadium VBNC komórki Campylobacter jejuni nabywa³y zdolnoci
do atakowania embrionalnych komórek HeLa, co jest przyjêt¹ miar¹ ich patogennoci
[12]. Zatem geny koduj¹ce determinanty wirulencji mog¹ byæ zachowywane przez
d³ugi okres w komórkach, które utraci³y zdolnoæ wzrostu, co oznacza, ¿e patogeny
niehodowalne mog¹ nadal stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia publicznego [46].
Salmonella enterica w stadium VBNC by³a wirulentna dla dowiadczalnych
zwierz¹t traktowanych morfin¹ (ale nie dla kontrolnych), która obni¿a³a sprawnoæ
uk³adu immunologicznego zwierz¹t [2]. Badacze ci uwa¿aj¹, ¿e wirulencja bakterii,
obserwowana u zwierz¹t traktowanych morfin¹, nie by³a skutkiem o¿ywienia
komórek bakteryjnych ze stadium spoczynkowego, lecz efektem dzia³ania struktur
bakteryjnych, takich jak lipopolisacharyd, który jest obecny u organizmów VBNC.
Enteropatogeniczny szczep Escherichia coli w stadium niehodowalnoci (jeszcze
metabolicznie aktywny), zdolny by³ wytwarzaæ enterotoksynê w specyficznych
testach prowadzonych na jelicie królika. Obecnoæ enterotoksyny wskazuje, ¿e toksyna mo¿e pozostawaæ stabilna w komórkach VBNC [38].
Fizjologiczne stadium komórek opisywanych jako ¿yj¹ce, ale niehodowalne, jest
dobrze znanym zjawiskiem wród obligatoryjnych, wewn¹trzkomórkowych patogenów. Niektóre bakterie patogeniczne mog¹ przejæ w stadium niehodowalnoci,
które mo¿e byæ sposobem ich prze¿ycia, gdy znajd¹ siê w rodowisku innym ni¿
tkanki gospodarza [27].
H u q i C o l w e l l [19] uwa¿aj¹, ¿e niektóre bakterie patogenne (Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni) poza organizmem gospodarza przyjmuj¹ specyficzny
fizjologiczny stan, niezbêdny do utrzymania rezerwuaru infekcji. W odniesieniu
do proponowanego stadium VBNC oznacza to, ¿e komórki pozostaj¹ okresowo niehodowalne a¿ do momentu, gdy zostan¹ przeniesione do rodowiska stymuluj¹cego
ich o¿ywienie. Komórki takie mog¹ byæ zidentyfikowane przy zastosowaniu cytologicznych testów aktywnoci, amplifikacji PCR lub hybrydyzacji DNA [35]. W ostatnich latach zwrócono uwagê na grupê organizmów chorobotwórczych dla ludzi, jak
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Mycobacterium genavense, Tropheryna whippeli, których istnienie wykryto przy
u¿yciu technik molekularnych [41]. Dopiero póniej S c h o e d o n i wsp. [42]
wykryli T. whippeli w postaci wewn¹trzkomórkowego wzrostu w hodowli makrofagów, wzbogaconej w cytokinê-interleukinê 4. Wymagania tej bakterii by³y tak
specyficzne, ¿e niezbêdna by³a obecnoæ makrofagów jako czynnika stymuluj¹cego,
zanim dostarczy go rodowisko, w którym mo¿e siê ta bakteria replikowaæ.
G r e y i S t e c k [16] badaj¹c stadium VBNC bakteryjnego patogena rolin
Ralstonia solanacearum stwierdzili, ¿e podczas infekcji, znacz¹ca liczba zainfekowanych komórek stwarza warunki rodowiska sprzyjaj¹ce tworzeniu siê stadium
VBNC patogena. Dotyczy to prawie wszystkich komórek nekrotycznych. Stadium
VBNC mo¿e byæ w tym wietle uznane za d³ugo trwaj¹cy mechanizm prze¿ywania
bakterii, g³ównie Gram-ujemnych, w rodowiskach stresowych.
Czy znany jest jakikolwiek stopieñ aktywnoci, który mo¿e byæ przyjêty jako
miernik ¿ywotnoci?
Do chwili obecnej nie wiadomo, czy stan VBNC jest stabilnym fizjologicznym
stadium maj¹cym znaczenie w przetrwaniu stresowych warunków rodowiska, czy
jedynie form¹ przejciow¹, prowadz¹c¹ do mierci [34].
Bakterie Gram-ujemne w stadium VBNC przybieraj¹ postaæ kulist¹ i maj¹ mniejsze wymiary ni¿ aktywne komórki wegetatywne. Obserwowane by³y równie¿ zmiany w cianie komórkowej bakterii. W cianie komórkowej VBNC Vibrio cholerae,
pomiêdzy b³on¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ zaobserwowano przestrzeñ o strukturze
pêcherzykowej, a na powierzchni komórek w³ókna polisacharydowe. Zmiany te
zdaj¹ siê byæ reakcj¹ adaptacyjn¹ tych bakterii na stres rodowiskowy. Nie dziwi
fakt, ¿e ciana komórkowa ulega znacznym modyfikacjom, kiedy komórki s¹
w stanie VBNC [34]. ciana komórkowa, szczególnie peptydoglikan, gra du¿¹ rolê
podczas morfogenezy i podzia³u komórki. Zmiany w sk³adzie chemicznym peptydoglikanu zwi¹zane s¹ z wejciem komórek do stacjonarnej fazy wzrostu oraz ze zmian¹ kszta³tu komórki. U Helicobacter pylori zaobserwowano modyfikacje peptydoglikanu, zachodz¹ce podczas przechodzenia komórek do stadium niehodowalnoci,
zwi¹zane ze zmian¹ morfologii tej bakterii z wyd³u¿onej na coccoidaln¹. Podobne
zjawisko zmiany kszta³tu na kolisty i miniaturyzacjê komórek zaobserwowano
u Escherichia coli KN 126 w procesie przekszta³cania w stadium VBNC [45].
Analiza chromatograficzna (HPLC) sk³adu peptydoglikanu wykaza³a wzrost
kowalencyjnych wi¹zañ lipoproteinowych w muropeptydach i skrócenie d³ugoci
³añcuchów glikanu w porównaniu z aktywnie dziel¹cymi siê komórkami. Ponadto
w komórkach VBNC wykazano wzrost w³aciwoci autolitycznych [34]. Konieczny
jest rozwój metod zdolnych odró¿niæ bakterie VBNC od tych, które s¹ permanentnie niehodowalne (nonviable). Metody takie mog³yby znaleæ zastosowanie m.in.
w okrelaniu wzrostu infekcyjnoci bakterii po okresie niehodowalnoci.
Czy okresowa niehodowalnoæ wynika ze specyficznego programu ró¿nicowania czy z procesów adaptacyjnych, pozostaje kwesti¹ otwart¹.
Niektórzy autorzy u¿ywaj¹ okrelenia VBNC dla wszystkich komórek bakteryjnych, które mo¿na wykryæ np. w obserwacjach mikroskopowych, lecz których nie
udaje siê wyhodowaæ [10].
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3. Nie daj¹ce siê hodowaæ bakterie glebowe
Pojêcie VBNC obejmuje zarówno komórki okresowo niehodowalne jak i takie,
których nigdy nie bêdzie mo¿na wyhodowaæ w laboratorium. Przez wiele lat niezgodnoæ pomiêdzy liczb¹ bakterii zaobserwowanych w mikroskopie, a liczb¹ jednostek tworz¹cych kolonie (CFU) w próbkach z ró¿nych rodowisk okrelano jako
wielk¹ anomaliê liczebnoci na p³ytkach. Metody p³ytkowe oznaczania liczebnoci mikroorganizmów oparte s¹ na ich hodowli na podstawowych lub selektywnych
pod³o¿ach. Trwaj¹ca popularnoæ tej metody przypisywana jest mo¿liwoci wykonania analiz wielu próbek glebowych, stosunkowo szybkie otrzymanie wyników
(zale¿nie od szybkoci wzrostu mikroorganizmów) oraz jej technicznej prostocie.
Konieczna jest jednak prawid³owa interpretacja wyników, poniewa¿ liczba uzyskanych bakterii mo¿e byæ ró¿na od tej, która jest faktycznie obecna w badanej próbie.
Metoda p³ytkowa: (a) nie rozró¿nia komórek wegetatywnych od przetrwalnikuj¹cych; (b) nie uwzglêdnia obecnoci ¿yj¹cych, ale niehodowalnych bakterii; (c) nie
stwierdza, czy pojedyncza kolonia powsta³a z jednej komórki, czy z zespo³u komórek, których nie uda³o siê rozdzieliæ przez rozcieñczenie i wstrz¹sanie.
Bezporednie obserwacje mikroskopowe odpowiednio przygotowanych próbek
glebowych, umo¿liwiaj¹ obserwacje wszystkich komórek, w³¹cznie z tymi, które
mog¹ byæ niehodowalne. Odpowiednie barwienia, przy u¿yciu np. oran¿u akrydynowego, bromku etydyny, dwuoctanu fluoresceiny pozwalaj¹ przeprowadzaæ
takie obserwacje.
Bezporednie obserwacje bakterii glebowych w mikroskopie (wietlnym, fluorescencyjnym lub elektronowym) uwidaczniaj¹ du¿¹ liczbê ekstremalnie ma³ych
i pozornie nienaruszonych bakterii. Ich liczba czêsto jest 23 rzêdy wy¿sza ni¿
liczba ¿ywych komórek, oznaczona metodami hodowlanymi. W pionierskich badaniach nad bakteriami glebowymi z u¿yciem mikroskopu elektronowego, B a e
i C a s i d a [4] zanotowali obecnoæ ma³ych komórek o rednicy mniejszej ni¿
0,3 mm. Wielkoæ tych komórek by³a przemijaj¹ca i zwiêksza³a siê po dodaniu do
hodowli glukozy. Po wyczerpaniu pokarmu komórki takie ulega³y kurczeniu, osi¹gaj¹c wielkoæ pierwotn¹.
Najnowsze obserwacje z wykorzystaniem technologii mikroskopii konfokalnej
potwierdzaj¹ pogl¹d, ¿e w glebach dominuj¹ ma³e komórki bakteryjne. Wed³ug
B å å t h [3] oraz B l o e m i wsp. [9], w badanych przez nich glebach 50% komórek
mia³o objêtoæ poni¿ej 0,1 :m3, mniej ni¿ 5% osi¹ga³o objêtoæ powy¿ej 1 :m3.
Bezporednie obserwacje bakterii w glebie wykazuj¹ zwi¹zek pomiêdzy g³odzeniem energetycznym, a kar³owatoci¹ komórek. B r e l a n d i B a k k e n [11] zaobserwowali, ¿e w pocz¹tkowym okresie wzrostu rolin, w ryzosferze jêczmienia
dominowa³y wiêksze komórki bakteryjne, a liczba komórek ma³ych, nazwanych
kar³owatymi wzrasta³a wraz z koñcem okresu wzrostu rolin. redni czas generacji
dla bakterii kar³owatych, w takich warunkach, wynosi³ 1020 dni. Te obserwacje
mog³yby wskazywaæ, ¿e kar³owate komórki s¹ miniaturow¹ odmian¹ komórek normalnych, a redukcja wielkoci mog³aby byæ wynikiem asymetrycznego podzia³u
komórki lub kurczenia siê, zwi¹zanego z g³odem energetycznym.
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Alternatywnym i bardziej hipotetycznym wyjanieniem istnienia miniaturowych
komórek bakteryjnych mo¿e byæ przyjêcie, ¿e kar³owate komórki s¹ normaln¹ form¹ obligatoryjnie oligotroficznych bakterii, a ma³y wymiar jest jedn¹ z cech modelowych oligotroficznych mikroorganizmów [36]. Chocia¿ istnienie obligatoryjnych
oligotrofów jest kwestionowane [44], okrelenie oligotrof mo¿e byæ u¿yteczne dla
przedstawienia zespo³u cech, które s¹ potrzebne do prze¿ycia w warunkach ograniczenia pokarmu. Cechy takie, to m.in. wysoki stosunek powierzchni do objêtoci
[18], wydajny system pobierania pokarmu [17] oraz sprawne ograniczenie metabolizmu w okresie g³odzenia [28].
Niektóre bakterie daj¹ce siê rutynowo hodowaæ, po stresie (np. g³odzeniu) przestaj¹ rosn¹æ w pod³o¿ach laboratoryjnych, ale wci¹¿ wykazuj¹ cechy ¿ywych komórek, tj. aktywnoæ metaboliczn¹ i utrzymuj¹c¹ siê strukturê.
Stan VBNC jest traktowany przez niektórych autorów jako normalna odpowied
na stres tych bakterii, które nie tworz¹ form spoczynkowych, lecz mog¹ przetrwaæ
w upieniu [30]. Niepowodzenia w wyhodowaniu takich komórek mog¹ byæ spowodowane, przynajmniej w niektórych przypadkach, nieodpowiednimi warunkami
hodowli. Komórki g³odzone, przeniesione do pod³o¿a bogatego w sk³adniki od¿ywcze i w warunkach natlenienia, mog¹ tworzyæ toksyczne wewn¹trzkomórkowe rodniki (np. anion ponadtlenkowy, O2). Takie rodniki (powszechne produkty uboczne
w tlenowym metabolizmie) s¹ zwykle unieszkodliwiane przez specjalne enzymy
(np. katalazê i dysmutazê ponadtlenkow¹), ale zjawisko to nie zachodzi w komórkach g³odzonych. Tak wiêc komórki g³odzone mog¹ ulec uszkodzeniu lub nawet
zabiciu na skutek wywo³anego przez siebie uszkodzenia przez tlen [10].
Przyjmuje siê, ¿e od 90 do 99 % wszystkich drobnoustrojów glebowych mo¿na
okreliæ jako VBNC [26]. Liczni badacze przypuszczaj¹, ¿e w takiej postaci mog¹
wystêpowaæ mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, po wprowadzeniu do
gleby. Za takim zjawiskiem przemawia³by fakt wykrywania obecnoci rekombinantów przy u¿yciu molekularnych metod analizy DNA, izolowanego bezporednio
z próbek gleby i otrzymywanie wyników negatywnych w metodach hodowlanych.
Przyczyny tego, ¿e po d³u¿szym czasie jedyn¹ form¹ rekombinantów stwierdzan¹
w glebie jest VBNC nie s¹ jeszcze znane. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e zespó³
czynników rodowiskowych (temperatura, wiat³o, zasolenie, ilociowo-jakociowe
zmiany puli pokarmowej, natlenienie, obecnoæ zwi¹zków toksycznych) oraz stan
fizjologiczny komórek (wiek, aktywnoæ metaboliczna, zdolnoæ do podzia³u) wp³ywaj¹ na wykszta³cenie siê stadium VBNC [26].
3.1. Przes¹czalnoæ, budowa komórki a hodowalnoæ bakterii glebowych
B a k k e n [5] wykaza³ zale¿noæ pomiêdzy wymiarami a hodowalnoci¹ tubylczych bakterii glebowych. Badacz ten uzyskiwa³ frakcje komórek o ró¿nej wielkoci przez: (a) uwalnianie komórek z cz¹stek gleby przez wytrz¹sanie i wirowanie;
(b) oczyszczanie komórek przez wirowanie przy wysokich obrotach na ¿elu silikonowym; (c) filtrowanie zawiesiny komórek przez b³ony poliwêglanowe o coraz
mniejszych rednicach por. Uzyskane frakcje zawiesin komórek bada³ w aspekcie
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zale¿noci pomiêdzy wielkoci¹ komórek a hodowalnoci¹, zmian wielkoci komórek w lag fazie oraz w nastêpnych etapach wzrostu. Bada³ równie¿ zawartoæ DNA
w komórkach oraz iloci b³onowych fosfolipidów (które mog¹ byæ u¿yte jako wskanik mikrobiologicznej biomasy). Informacje uzyskane z tych eksperymentów mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
 komórki o rednicy poni¿ej 0,4 :m ( o ¿ywotnoci 0,20,5%) by³y zdolne do
wzrostu w po¿ywkach z³o¿onych, zawieraj¹cych piêæ ró¿nych zwi¹zków organicznych, ale w niskim stê¿eniu (10 mg/l). Komórki o rednicy 0,60,8 :m
wykazywa³y 9% ¿ywotnoci, a o rednicy wiêkszej ni¿ 0,8 :m  38%. Bogate
po¿ywki ogranicza³y wzrost tylko ma³ych komórek;
 komórki o ma³ych wymiarach, które by³y zdolne namna¿aæ siê na agarowych
lub w p³ynnych po¿ywkach zachowywa³y podczas hodowli ma³e wymiary;
 obserwacje mikrokolonii pozwoli³y okreliæ lag fazê i czas generacji rosn¹cych komórek kar³owatych. D³ugoæ lag fazy wynosi³a powy¿ej 13 godzin,
a czas generacji 140 godzin.
 pomiar DNA w komórkach kar³owatych wykaza³, ¿e rednia zawartoæ DNA
(oko³o 2 femtogramy (fg)/komórkê) by³a podobna do tej, jak¹ wykazywano
w komórkach wiêkszych. Poziom wykrywanego DNA okaza³ siê dostatecznie
wysoki i to pozwoli³o s¹dziæ, ¿e wiêkszoæ kar³owatych komórek zawiera³a
nieuszkodzone genomy;
 iloci fosfolipidów by³y podobne w komórkach kar³owatych i wiêkszych.
Wskazuje to, ¿e wiêkszoæ komórek kar³owatych ma nieuszkodzone b³ony;
 chocia¿ komórki kar³owate liczebnie przewy¿szaj¹ inne komórki bakteryjne
w glebie oraz zawieraj¹ podobne iloci ca³kowitego bakteryjnego DNA, ich
bioobjêtoæ stanowi jedynie 10% ca³kowitej objêtoci bakteryjnej w tym rodowisku. Sugeruje to, ¿e ich metabolizm stanowi ma³¹ czêæ ca³kowitego przep³ywu energii przez populacje bakteryjne w glebie.
Przedstawione obserwacje pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e znaczna czêæ nieuszkodzonych bakterii w glebie to komórki kar³owate. Takie komórki wydaj¹ siê byæ
strukturalnie nieuszkodzone, metabolicznie kompetentne i posiadaj¹ nieuszkodzony
genom, a wiêc nios¹ wiele genetycznej informacji (DNA) obecnej w glebie. Ich
udzia³ w metabolicznej aktywnoci i przep³ywie energii mo¿e byæ jednak umiarkowany ze wzglêdu na ich ma³e wymiary i nisk¹ aktywnoæ.
3.2. Przes¹czalnoæ a metaboliczna aktywnoæ
B å å t h [3] filtrowa³ tubylcze bakterie glebowe przez membrany poliwêglanowe i mierzy³ stopieñ i czas przyswajania 3H-tymidyny i 14C-leucyny w ró¿nych
frakcjach filtratu. Wyniki wykaza³y ujemn¹ zale¿noæ pomiêdzy wielkoci¹ komórek, a czasem asymilacji tych po³¹czeñ. Czas przyswajania tymidyny wynosi³
2,54,5 dni przez komórki o rednicy wiêkszej ni¿ 0,6 mm; 9,6 dni przez komórki
o rednicy 0,40,6 :m i 32 dni przez komórki o rednicy mniejszej ni¿ 0,4 :m. Czas
przyswajania leucyny wynosi³ 2,45,9 dni przez komórki wiêksze ni¿ 0,6 :m; 6,1
dni przez komórki w zakresie 0,40,6 :m oraz 13,6 dni przez komórki mniejsze ni¿
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0,4 :m. Na podstawie tych obserwacji autor wnioskowa³, ¿e za rozwój bakterii
w glebie (szybkoæ przyswajania tymidyny) oraz syntezê bia³ek de novo (szybkoæ
przyswajania leucyny) odpowiedzialne s¹ wiêksze , daj¹ce siê hodowaæ bakterie.
Ma³e, nie daj¹ce siê hodowaæ bakterie maj¹ minimalne znaczenie metaboliczne.
4. Reakcja bakterii na g³odzenie
Poznanie fizjologicznego mechanizmu g³odzenia organizmów w warunkach
hodowlanych, mo¿e byæ znacz¹cym ród³em informacji o fizjologii bakterii. G³odzenie zwi¹zane jest z redukcj¹ iloci rybosomowego RNA. Degradacja RNA
jest uzasadniona, poniewa¿ komórkowe zapotrzebowanie na rybosomy jest proporcjonalne do stopnia syntezy bia³ek. Zachodz¹cy rozk³ad bia³ek komórkowych
jest konieczny do dostarczenia substratów do podtrzymywania metabolizmu oraz
do syntezy de novo bia³ek g³odowych. Wiele bakterii, na g³odzenie odpowiada
ekspresj¹ specyficznych genów g³odzenia. Bia³ka g³odowe (transferaza metylowa
izoaspartylu, reduktaza metioninowa i glutationowa) powoduj¹, ¿e komórki g³odzone s¹ generalnie bardziej oporne na stresy (wysok¹ temperaturê, hyperosmozê,
H2O2, zakwaszenie, rodki dezynfekuj¹ce) ni¿ komórki rosn¹ce aktywnie [28].
Badacze s¹ zdania, ¿e istnieje morfologiczna ró¿norodnoæ w odpowiedzi bakterii na stres g³odzenia. Niektóre bakterie Gram-ujemne wskutek g³odzenia ulegaj¹
kurczeniu; niektóre bakterie Gram-dodatnie przy ograniczonym dostêpie pokarmu
mog¹ zmieniaæ formê pa³eczkowat¹ na kulist¹. Zaobserwowano jednak, ¿e bakterie
Gram-dodatnie w procesie g³odzenia nie kurcz¹ siê, ale mog¹ powstawaæ komórki
miniaturowe wskutek asymetrycznego podzia³u komórki [21].
G³odzone bakterie rzadko ulegaj¹ lizie i wiele komórek pozostaje fizycznie
nietkniêtych przez okres g³odzenia, trwaj¹cy nawet wiele miesiêcy. Obserwowany
spadek hodowalnoci zwi¹zany jest ze zmniejszeniem siê liczby komórek zdolnych do podzia³u. G³odzenie, podobnie jak inne subletalne czynniki stresowe, mo¿e
wprowadziæ czêæ populacji w stan niehodowalnoci; nie mo¿e ona wtedy rosn¹æ na
po¿ywkach laboratoryjnych. Generalnie, komórki pozostaj¹ jednak strukturalnie
nietkniête i utrzymuj¹ minimum metabolicznej integralnoci [39].
Taka metaboliczna kompetencja, lecz niehodowalnoæ komórek okrelana mo¿e byæ jako ¿ywotnoæ, ale nie hodowalnoæ. Zatem g³odzenie wydaje siê byæ
utrzymywaniem komórki powy¿ej punktu, z którego nie ma powrotu do podjêcia wzrostu.
Jednym z kryteriów okrelaj¹cych mieræ komórki mo¿e byæ utrata integralnoci
b³on komórkowych. Utrzymywanie funkcji b³on jest uwa¿ane przez niektórych
badaczy za aspekt ¿ywotnoci g³odzonych bakterii.
Za martwe komórki mo¿na by uznaæ te, które barwi¹ siê DNA  specyficznymi
barwnikami, dla których nieuszkodzone b³ony s¹ skuteczn¹ barier¹ [24]. Tak¹ definicjê mierci zakwestionowali Vo t y a k o v a i wsp. [50] wykazuj¹c, ¿e w komórkach g³odzonych dochodzi do uszkodzenia b³on komórkowych. Wed³ug tych
autorów kryterium mierci komórki wi¹¿e siê z uszkodzeniem genomu.
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mieræ komórki mo¿na te¿ okreliæ jako destrukcjê metaboliczn¹ i utratê strukturalnej integralnoci, które chroni¹ organizm przed zniszczeniem. Niehodowalnoæ
komórek bakteryjnych okrelana jest te¿ jako brak podzia³u komórki [5]. To ostatnie
stwierdzenie zakwestionowali B i n n e r u p i wsp. [8], którzy uwa¿aj¹, ¿e g³odzone komórki mog¹ wejæ w stadium przeprowadzenia dwóch do trzech podzia³ów
komórki, po których wzrost jest zahamowany.
Je¿eli g³odzona komórka jest zdolna w ogóle do podzia³u, to jaki mechanizm
jest odpowiedzialny za takie restrykcyjne zahamowanie wzrostu? Jest to temat
do spekulacji. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e niektóre komórki w populacji mog¹
posiadaæ wiêcej ni¿ jeden genom, nawet w stacjonarnej fazie wzrostu [13]. Takie
komórki mog¹ byæ zdolne do przeprowadzenia jednego lub wiêcej podzia³ów (zale¿nie od liczby genomów) do momentu a¿ g³odzenie, z jakiego powodu, zablokuje
replikacjê genomów.
5. Molekularne interpretacje niehodowalnoci bakterii
Metody biologii molekularnej umo¿liwiaj¹ zarówno wykrycie jak i charakterystykê organizmu nie wyhodowanego, a nawet nie widzianego. Jedna z mo¿liwoci
opiera siê na tym, ¿e gen 16 S r RNA zawiera obok zmiennych obszarów ró¿ni¹cych
siê u poszczególnych rodzajów i gatunków kilka wysoce konserwatywnych sekwencji nukleotydów, wystêpuj¹cych powszechnie u przedstawicieli domeny Bakterie.
Wykazano [31], ¿e wykrywanie 16 S r RNA Chlamydia pneumoniae mo¿e byæ
czulszym wskanikiem aktywnej infekcji ni¿ wykrywanie specyficznych antygenów
metod¹ immunocytochemiczn¹.
Do badañ nie hodowalnych komórek bakterii mo¿e s³u¿yæ oligonukleotyd ISH
reaguj¹cy bezporednio z cz¹steczkami 16 S lub 23 S r RNA.
Do wyjanienia zagadnieñ zwi¹zanych z molekularnymi procesami zachodz¹cymi w bakteriach niehodowalnych stosuje siê równie¿ metody wykrywania specyficznego messenger RNA (mRNA) przez ³¹czenie odwrotnej transkrypcji z ³añcuchow¹ reakcj¹ polimerazy (RT-PCR) [40] oraz wykrywanie komórkowego r RNA
przez hybrydyzacjê in situ [1].
Zawartoæ r RNA w komórce zwi¹zana jest z intensywnoci¹ jej wzrostu. Spadek iloci r RNA obserwowano w komórkach nie rosn¹cych oraz niehodowalnych.
Zawartoæ r RNA mo¿e byæ wskanikiem potencja³u komórki do syntezy bia³ek.
Rozwój szybkich, czu³ych i specyficznych metod do wykrywania i identyfikacji
bakterii w rodowiskach wraz z okreleniem ¿ywotnoci patogenów mo¿e znacz¹co
poprawiæ sprawnoæ dzia³ania sanitarnych s³u¿b kontrolnych. Do wykrywania i identyfikacji bakterii patogennych wykorzystuje siê techniki PCR.
Sugerowano [20], ¿e nieuszkodzone sekwencje DNA mog³yby s³u¿yæ jako
wskanik ¿ywotnoci komórek, zak³adaj¹c, ¿e DNA mo¿e byæ degradowany
w obumar³ej komórce gwa³towniej ni¿ inne jej sk³adniki. Ponadto wykrywanie
d³u¿szych sekwencji nukleotydów DNA mo¿na by uznaæ za bardziej zwi¹zane
z ¿ywotnoci¹ komórek ni¿ obecnoæ sekwencji krótkich [29]. Jednak¿e wyniki
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Rys. 1. Schematyczny diagram przedstawiaj¹cy zakres metod do ustalania ¿ywotnoci bakterii,
wg K e e r i B i r c h [21]
Objanienia: DVC (Direct Viability Count) (bezporednie liczenie ¿ywych komórek), RT-PCR (Reverse Transcriptase PCR), NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification), SDA (Strand Displacement Amplification)

szeregu badañ pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e dok³adna zale¿noæ ¿ywotnoci komórki od wykrywalnego DNA jest s³aba. W aktywnie zabitych komórkach, DNA pozostawa³
przez d³u¿szy czas [43].
Jako marker ¿ywotnoci komórek bakteryjnych, niektórzy badacze zgodni s¹
uznaæ mRNA. Jest to wysoce labilna moleku³a o bardzo krótkim czasie pó³trwania
T a b e l a II
Przyk³ady wykorzystania reporterów do okrelenia bakteryjnej aktywnoci i integralnocix)
Reporter
lac Z

Wykorzystanie
aktywnoæ w niehodowalnych komórkach

zielono fluoryzuj¹ce bia³ko (gfp) znakowanie komórek i wykazywanie syntezy bia³ek
zielono fluoryzuj¹ce bia³ko (gfp) wysoce wydajne testy na Mycobacterium tuberculosis
z fluorescencj¹ przesuniêt¹
w kierunku czerwieni

x)

niestabilne warianty zielono
fluoryzuj¹cego bia³ka (gfp)

ró¿nicowanie bia³ek nowo powsta³ych w translacji i bia³ek
powsta³ych wczeniej

Vibrio harveyi Lux AB

znakowanie komórek, testy aktywnoci

lucyferaza wietlika

reporter bakteriofagowy dla wykrywania i testów aktywnoci

wg B a r e r i H a r w o o d [6]

260

(sekundy), co umo¿liwia dok³adniejsz¹ korelacjê pomiêdzy wykrywanym mRNA
a ¿ywotnoci¹ komórki [22].
6. Czynniki wp³ywaj¹ce na niehodowalnoæ bakterii
a) L e t a l n e l u b s u b l e t a l n e u s z k o d z e n i a k o m ó r e k , s p o w o dowane czynnikami chemicznymi lub fizycznymi
Wiele informacji dotycz¹cych uszkodzeñ i procesów reperacyjnych u bakterii odnosi siê do uszkodzeñ DNA, i zmian genetycznych [40]. Znacznie mniej uwagi, jak
dot¹d, powiêcono zwi¹zkom pomiêdzy subletalnym uszkodzeniem DNA a hodowalnoci¹ bakterii. Generalnie, uszkodzenie uznawane jest za czynnik hamuj¹cy wzrost
bakterii. Ponadto, w wyniku uszkodzenia i procesów reperacyjnych mog¹ powstawaæ
równie¿ komórki nie rosn¹ce [15]. Jednym ze sposobów wykrywania komórek uszkodzonych mo¿e byæ porównanie liczby kolonii na po¿ywkach z dodatkiem substancji
redukuj¹cej stres oksydatywny z liczb¹ kolonii na po¿ywkach niewzbogaconych.
Wzbogacenie pod³ó¿ hodowlanych takimi zwi¹zkami jak pirogronian lub katalaza
mo¿e ujawniæ wiêksz¹ liczbê bakterii w porównaniu z liczebnoci¹ bakterii poddanych stresowi oksydatywnemu w po¿ywkach niewzbogaconych [32].
b) S t a r z e n i e s i ê
Starzenie siê bakterii to proces zahamowania wzrostu wskutek spadku potencja³u replikacyjnego. N y s t r ö m [33] przedstawi³ niektóre procesy molekularne
odpowiedzialne za procesy starzenia siê bakterii. Wed³ug tego autora, najwa¿niejszymi cz¹steczkami determinuj¹cymi zdolnoæ komórki do replikacji s¹ bia³ka,
a najbardziej szkodliwym stresem jest stres oksydacyjny. St¹d aktywnoæ, która
mo¿e odwróciæ lub powstrzymaæ efekt oksydacji, odpowiedzialna jest za utrzymanie
stanu hodowalnoci. Cz¹steczki odpowiedzialne za rewersjê uszkodzeñ zawieraj¹
bia³ka szlaku temperaturowego: L-izoaspartylmetyltransferazê, reduktazê metionino-siarczanow¹ i reduktazê glutationow¹. Katalaza i dysmutaza nadtlenkowa aktywnie przeciwdzia³aj¹ uszkodzeniom.
Gen regulatorowy arcA hamuje geny koduj¹ce dehydrogenazy klasy flawoprotein, niektóre enzymy kwasów trójkarboksylowych oraz oksydazy cytochromowe typu
O. Inne regulatory, takie jak Oxy R, Sox RS, RpoS i RpoH reguluj¹ ekspresjê genów, które powstrzymuj¹ lub niweluj¹ wp³yw stresu utleniania [33].
c) A d a p t a c j a i r ó ¿ n i c o w a n i e
Wszystkie sygna³y ze rodowiska, które hodowla bakteryjna jest zdolna odebraæ,
zmieniaj¹ ekspresjê genów dzia³aj¹c na transkrypcjê i translacjê [25]. Kiedy proces
ten prowadzi do zmian morfologicznych, to proces ten nosi nazwê dyferencjacji.
Dyferencjacja w przypadku np. przetrwalników, mo¿e zmieniaæ hodowalnoæ poprzez wyd³u¿enie lag fazy.
Sygna³y rodowiska wyzwalaj¹ w komórkach bakteryjnych odpowied adaptacyjn¹, która mo¿e przejawiaæ siê okresow¹ lub permanentn¹ niehodowalnoci¹ [6].
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d) S u b s t r a t y p r z y s p i e s z a j ¹ c e  m i e r æ i i n n e f o r m y m e t a bolicznej autodestrukcji
D a w e s [14] zanotowa³, ¿e niektóre substancje od¿ywcze mog¹ przyspieszaæ mieræ komórki. Ostatnio sugeruje siê, ¿e zjawisko VBNC mo¿na wyjaniæ
metaboliczn¹ nierównowag¹ komórek, prowadz¹c¹ do nadprodukcji rodników
tlenowych [10].
e) L i z o g e n i a
Bakterie lizogenne mog¹ wykazywaæ obni¿on¹ hodowalnoæ z chwil¹ indukcji
faga. Oksydatywny stres w czasie hodowli bakterii oraz indukcja uszkodzenia DNA
przez taki stres (przejawiaj¹cy siê nisk¹ hodowalnoci¹) mo¿e byæ zwi¹zany z indukcj¹ bakteriofaga.
f) S y g n a l i z a c j a m i ê d z y k o m ó r k o w a
Stwierdzono niedawno, ¿e niektóre w³aciwoci fizjologiczne bakterii ulegaj¹
wp³ywom molekularnych sygna³ów. Takimi sygna³owymi cz¹steczkami, w przypadku bakterii gram dodatnich, mog¹ byæ bia³ka, natomiast w przypadku bakterii
gram ujemnych, mo¿e byæ N-acylowa pochodna homoseryny [48,49].
Miêdzykomórkowa sygnalizacja molekularna ma znaczenie w takich procesach,
jak konkurencyjna indukcja, luminescencja, wirulencja [37]. Natê¿enie poszczególnych sygna³ów mo¿e wp³ywaæ na hodowalnoæ bakterii.
7. Podsumowanie
Prawdopodobnie tylko nieznaczna czêæ istniej¹cych gatunków bakterii zosta³a
wyhodowana i wyizolowana w laboratorium. Wiele gatunków pozostaje nieznanych,
przypuszczalnie dlatego, ¿e nie stworzono im warunków do wzrostu in vitro. Fizjologiczne stadium komórek opisywane jako ¿yj¹ce ale niehodowalne (VBNC) jest
dobrze znanym zjawiskiem wród patogenów (w³¹cznie z obligatoryjnymi patogenami wewn¹trzkomórkowymi), bakterii glebowych i wodnych.
Czynniki wp³ywaj¹ce na hodowalnoæ bakterii to m.in. letalne lub subletalne
uszkodzenie komórek, starzenie siê, adaptacja i ró¿nicowanie, autodestrukcja metaboliczna, lizogenia.
Klasyczne metody pozwalaj¹ce okreliæ ¿ywotnoæ komórek bakteryjnych s¹
czasoch³onne (oznaczanie aktywnoci metabolicznej, reaktywnoci, okrelanie
potencja³u b³on komórkowych i ich integralnoci). Metody molekularne s¹ szybkie, czu³e i specyficzne. W molekularnych metodach amplifikacji: PCR, RT-PCR
(reverse transcriptase), SDA (strand displacement amplification), NASBA (nucleic
acid sequence-based amplification) analizowany jest zarówno DNA jak i RNA.
Nowoczesne techniki molekularne i cytologiczne umo¿liwiaj¹ wykrycie bakterii
niezale¿nie od mo¿liwoci ich hodowli.
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CZYNNIKI WARUNKUJ¥CE
ADHEZJÊ DROBNOUSTROJÓW
DO POWIERZCHNI ABIOTYCZNYCH

Katarzyna Czaczyk

1. Wprowadzenie. 2. Mechanizmy procesu adhezji. 3. Czynniki warunkuj¹ce adhezjê. 3.1. Hydrofilowoæ/hydrofobowoæ powierzchni komórek. 3.2. Wytwarzanie zewn¹trzkomórkowych biopolimerów 3.3. Czynniki zwi¹zane z rodzajem i charakterem powierzchni. 3.4. Czynniki rodowiskowe.
3.5. Inne czynniki. 4. Podsumowanie
Factors affecting the adhesion of microorganisms to solid surfaces
Abstract: This review paper presents a basic knowledge about factors affecting the adhesion of microorganisms to solid surfaces. Bacterial colonisation of abiotic surfaces has important consequences in
medicine (contamination of prostheses and catheters) and in the food industry (contamination of food
product lines). Adhesion process includes the following steps: physical interactions between microorganisms and surface (transport of microorganisms to the substrate), initial nonspecific adhesion of
bacteria to unprotected sites of the substrate, specific adhesion (mainly microbial interactions) and
biofilm formation. The adhesion of microorganisms to the surface is one of the first stages in the
development of a biofilm and is influenced by a number of factors, such as: hydrophobicity of cell
surface, extracellular production of polymeric substances (mainly proteins and polysaccharides), factors connected with physico-chemical properties of solid surface, environmental factors (kind of media,
ionic strength, pH, presents of surfactants and polyvalent ions) and other factors (growth phase of microorganisms, viability of cells, microbial competition). A lot of disagreements were appeared in the literature relating which factors and haw far affecting the adhesion of microorganisms to solid surfaces. The
apparent conflict in these observations is probably related to the bacterial species tested, the method
used to detect bacteria on the surface, the physico-chemical parameters of the surface and the degree
of surface roughness. Studies on attachment of microorganisms to solid surface represents important
aspects in the establishment decontamination procedures directed of minimalizing health hazards.
1. Introduction. 2. Mechanisms of adhesion. 3. Factors affecting the adhesion. 3.1. Hydrophobicity of
cell surface. 3.2. Extracellular production of polymeric substances. 3.3. Factors connected with kind
of surface. 3.4. Environmental factors. 3.5. Other factors. 4. Recapitulation

1. Wprowadzenie
Zdolnoæ drobnoustrojów do adhezji do powierzchni sta³ych, nieo¿ywionych
mo¿e stanowiæ zagro¿enie w wielu dziedzinach ¿ycia. W praktyce medycznej jest
ona przyczyn¹ zaka¿eñ u pacjentów, u których w celach diagnostycznych lub terapeutycznych stosuje siê przyrz¹dy wykonane z materia³ów syntetycznych (cewniki,
dreny, zespolenia naczyniowe, protezy stawowe i kostne, soczewki kontaktowe).
Adhezja drobnoustrojów wystêpuj¹cych w jamie ustnej do powierzchni zêbów
i ich wype³nieñ, jest istotnym czynnikiem warunkuj¹cym próchnicê, paradontozê i
powstawanie p³ytki nazêbnej. Zdolnoæ do niespecyficznego przywierania bakterii
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chorobotwórczych do powierzchni sta³ych mo¿e decydowaæ o rozprzestrzenianiu siê
chorób zakanych, zw³aszcza w warunkach szpitalnych. W przemyle spo¿ywczym
mikrobiologiczne zanieczyszczenie powierzchni kontaktuj¹cych siê z ¿ywnoci¹
stanowi bardzo powa¿ny problem. Mo¿e byæ ono przyczyn¹ ska¿enia ¿ywnoci mikroorganizmami powoduj¹cymi jej zepsucie, a tak¿e drobnoustrojami chorobotwórczymi. W sprzyjaj¹cych warunkach rodowiskowych, komórki mikroorganizmów mog¹
ulegaæ adhezji i namna¿aæ siê. Takie drobnoustroje, je¿eli nie zostan¹ ca³kowicie
usuniête, s¹ zdolne do tworzenia biofilmu, który mo¿e warunkowaæ jakoæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoci [7, 9]. W przemyle spo¿ywczym biofilmy stanowi¹ równie¿
problem z punktu widzenia ekonomicznego. Tworz¹c siê na elementach ruchomych
maszyn powoduj¹ wzrost tarcia, a tak¿e utrudniaj¹ transfer ciep³a na wymieniaczach
[47]. Bakterie, które wykazuj¹ przyczepnoæ do powierzchni s¹ bardziej oporne na
dzia³anie rodków dezynfekcyjnych, co ma bardzo istotne znaczenie dla utrzymania
higieny i przyczynia siê do nieefektywnoci procesów mycia i dezynfekcji [6, 7].
Mikroorganizmy przyczepione do powierzchni metalowych mog¹ powodowaæ ich
korozjê (najbardziej znanym przyk³adem tego typu oddzia³ywañ s¹ problemy zwi¹zane z przyleganiem drobnoustrojów do materia³ów pokrycia statków).
Adhezja drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych ma tak¿e aspekty pozytywne. Niektóre gatunki mikroorganizmów (Pseudomonas putida i Rhodococcus sp.)
mog¹ byæ wykorzystywane w ochronie powierzchni stalowych przed korozj¹.
S¹ one zdolne do biologicznego wi¹zania fosforanów na powierzchniach stalowych
(po³¹czenie to pozostaje trwa³e nawet po usuniêciu biofilmu), co mo¿e stanowiæ
ochronê tych powierzchni przed korozj¹ [79]. Bioreaktory z biofilmem s¹ szeroko
wykorzystywane w degradacji substancji organicznych, denitryfikacji cieków, usuwaniu fosforu z miejskich i przemys³owych oczyszczalni cieków oraz odgrywaj¹
znacz¹c¹ rolê w procesach wi¹zania metali z ró¿nych rodowisk [49, 55, 70]. Zdolnoci adhezyjne mikroorganizmów do warstwy woskowej (kutikuli), pokrywaj¹cej
niektóre czêci rolin, mo¿e tak¿e warunkowaæ ich wykorzystanie w biologicznej
ochronie p³odów rolnych [1]. Adhezja rizobiów odgrywa kluczow¹ rolê w ustaleniu
symbiozy pomiêdzy tymi bakteriami a rolinami motylkowatymi [37].
Zrozumienie relacji pomiêdzy czynnikami wp³ywaj¹cymi na adhezjê drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych pomo¿e opracowaæ strategie inhibicji i zapobiegania wystêpowaniu tego zjawiska. Poznanie interakcji komórka  powierzchnia
mo¿e tak¿e pozwoliæ na praktyczne wykorzystanie tego procesu.
2. Mechanizmy procesu adhezji
Tworzenie biofilmu jest z³o¿onym procesem, który rozpoczyna siê od przyczepienia do powierzchni pojedynczych komórek. Czas niezbêdny do tego jest relatywnie
krótki i zale¿y od otaczaj¹cego rodowiska, rodzaju powierzchni i drobnoustroju [9].
Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e pierwszym etapem tworzenia bakteryjnego biofilmu na czystej powierzchni jest adsorbcja warstwy organicznej ze rodowiska
wodnego (tworzenie tzw. warstwy kontaktowej) [81]. Nie ma jednak ostatecznej
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jasnoci czy obecnoæ tej warstwy jest absolutnie niezbêdna. Zaobserwowano tak¿e,
¿e komórki mikroorganizmów mog¹ wchodziæ w kontakt molekularny z substartem
bez porednictwa warstwy organicznej. Tworzenie pierwszej warstwy biofilmu powoduje znacz¹cy wzrost si³ adhezji i powstanie tzw. efektu siatki, czyli zajmowania
wolnych przestrzeni przez kolejne komórki, co jest bardzo istotne w ci¹g³ym procesie adhezji w statycznych przestrzeniach [81].
Klasyczne teorie adhezji okrelaj¹ przebieg procesu jako kilkuetapowy [16, 18,
47, 57, 62, 76, 81]:
● O d d z i a ³ y w a n i a f i z y c z n e  przemieszczanie siê komórek ze rodowiska p³ynnego w kierunku powierzchni nonika. Na tym etapie istotn¹
rolê odgrywaj¹ si³y hydrodynamiczne, dyfuzja, grawitacja, si³y termodynamiczne (ruchy Browna) i ruchliwoæ samych komórek.
● A d h e z j a n i e s p e c y f i c z n a (pocz¹tkowa) do ods³oniêtych fragmentów powierzchni  najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ tutaj si³y przyci¹gania komórek do powierzchni  si³y Van der Waalsa, przyci¹ganie siê przeciwnych
³adunków i si³y termodynamiczne  energia swobodna powierzchni, napiêcie
powierzchniowe i hydrofobowoæ. Istotne s¹ te¿ si³y chemiczne  wi¹zania
wodorowe, tworzenie par i kompleksów jonowych.
● A d h e z j a s p e c y f i c z n a. Ten etap procesu adhezji wi¹¿e siê g³ównie
z oddzia³ywaniami mikrobiologicznymi, powoduj¹cymi unieruchamianie
komórek, takimi jak: produkcja egzopolimerów zewn¹trzkomórkowych,
zmiany metaboliczne i genetyczne indukowane przez rodowisko i tworzenie
agregatów komórkowych. Wszystkie te procesy u³atwiaj¹ i wzmacniaj¹ interakcje komórka  komórka.
● N a m n a ¿ a n i e przyczepionych bakterii na powierzchni substratu. Tworzy
siê w ten sposób trójwymiarowa struktura unieruchomionych komórek, która
modelowana jest przez si³y hydrodynamiczne.
Etapy procesu adhezji mo¿na podzieliæ na (a) adhezjê odwracaln¹, w której komórki s¹ zwi¹zane z powierzchni¹ g³ównie przez si³y elektrostatyczne i (b) adhezjê
nieodwracaln¹, gdzie komórki trudniej usun¹æ z powierzchni, bakterie produkuj¹
zewn¹trzkomórkowe metabolity (egzopolisacharydy, bia³ka itp.) tworz¹ce matrix
(glikokaliks) mocno zwi¹zany z substratem. B³ony powsta³e w etapie adhezji
odwracalnej s¹ zazwyczaj ³atwo usuwane przy pomocy zwyk³ych rodków myj¹cych. Utworzenie warstwy glikokaliksu powoduje ³atwoæ adsorbcji na nim cz¹stek
organicznych, dodatkowo obecnoæ jonów wapnia sprzyja jego umocnieniu (sieciowanie polisacharydów). Proporcje tych etapów zmieniaj¹ siê zale¿nie od warunków rodowiska, typu mikroorganizmu i wielu innych czynników. Najszybciej
zachodzi proces adhezji odwracalnej, w porównaniu do niego pozosta³e etapy s¹
stosunkowo powolne.
Najistotniejszymi oddzia³ywaniami w pierwszych etapach adhezji s¹ si³y van der
Waalsa oraz bezporednio z tym zwi¹zane oddzia³ywania hydrofobowe. Relatywnie
szerokie spektrum ich dzia³ania (ponad 50 nm od powierzchni) pozwala na przezwyciê¿enie niekorzystnych oddzia³ywañ i aktywne zbli¿enie siê komórki do powierzchni. Przy odleg³ociach poni¿ej 20 nm rywalizacja si³ elektrostatycznego
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przyci¹gania i odpychania odgrywa coraz bardziej istotn¹ rolê i efektem tego jest
zmniejszenie dystansu pomiêdzy komórk¹ a powierzchni¹. Je¿eli komórki zbli¿¹ siê
do powierzchni na odleg³oæ mniejsz¹ ni¿ 1,5 nm pojawiaj¹ siê oddzia³ywania specyficzne, w których bior¹ udzia³ wystêpuj¹ce na powierzchni komórek adhezyny
bia³kowe takie jak flagelle, fimbrie, pili oraz polimery polisacharydowe. Nastêpuje
wtedy nieodwracalna adhezja komórek do pod³o¿a [9, 73, 80].
Elektrostatyczne interakcje komórkapowierzchnia s¹ czasem rozpatrywane
w kontekcie klasycznej teorii koloidów  teoria DLVO (od nazwisk Derjaguin,
Landau, Vervy i Overbeck). Teoria ta sformu³owana w 1948 roku, zak³ada ¿e, na
powierzchni cz¹stki koloidalnej (w tym przypadku komórki bakteryjnej) znajduje
siê silnie zwi¹zana i prawie nieruchoma warstwa jonów. Promieñ sfery, w której
mo¿na zamkn¹æ tê sztywn¹ warstwê, nosi nazwê promienia cinania, a jego wartoæ
stanowi g³ówny czynnik decyduj¹cy o ruchliwoci cz¹stek. Potencja³ elektryczny
na powierzchni strefy zakrelonej promieniem cinania, mierzony wzglêdem potencja³u wewn¹trz fazy zwartej nosi nazwê potencja³u elektrokinetycznego lub potencja³u zeta (>). £adunek powierzchniowy cz¹stki przyci¹ga przeciwnie na³adowan¹
atmosferê jonow¹ powoduj¹c powstanie podwójnej warstwy elektronowej. Ta silna
chmura jonowa pog³êbia dystans miedzy cz¹stk¹ a powierzchni¹, utrudniaj¹c ich
po³¹czenie. Wzrost koncentracji jonów w otoczeniu powoduje kondensacjê podwójnej warstwy i spadek potencja³u elektrokinetycznego. W warunkach s³abego odpychania elektrostatycznego nastêpuje zbli¿enie siê cz¹stek. Teoria ta ma zastosowanie w przypadku adhezji drobnoustrojów do powierzchni, kiedy wzrost koncentracji
elektrolitów w pod³o¿u u³atwia kontakt pomiêdzy komórk¹ a pod³o¿em [5, 71].
Po adhezji do powierzchni pojedynczych komórek, zaczynaj¹ one namna¿aæ siê.
Kolonie rosn¹, pokrywaj¹c stopniowo ca³¹ powierzchniê i z jednej komórki która
uleg³a adhezji mo¿e utworzyæ siê biofilm. Biofilmy s¹ obecnie definiowane jako
z³o¿one, wielokomórkowe struktury bakterii otoczone warstw¹ substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje, wykazuj¹ce adhezjê do powierzchni biologicznych i abiotycznych [9, 17, 67]. Biofilmy s¹ zdolne do
tworzenia siê w wilgotnych, niesterylnych rodowiskach. Tworzenie biofilmu jest
odpowiedzi¹ bakterii na warunki rodowiska, umo¿liwia ich prze¿ycie i rozwój [23].
3. Czynniki warunkuj¹ce adhezjê
3.1. Hydrofilowoæ/hydrofobowoæ powierzchni komórek
Znajomoæ charakterystyki powierzchni komórki mikroorganizmu jest konieczna
w badaniach nad mechanizmami adhezji. W³aciwoci hydrofobowe/hydrofilowe
drobnoustrojów s¹ jednym z wa¿niejszych niespecyficznych czynników adhezji
i maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla kolonizacji okrelonej powierzchni. Niektórzy autorzy uwa¿aj¹ ten czynnik za g³ówny parametr kontroluj¹cy adhezjê do powierzchni
stali, silikonu, polistyrenu, szk³a i komórek eukariotycznych [8, 18, 23]. Powierzchnia wiêkszoci bakterii na³adowana jest ujemnie, a wiele struktur powierzchniowych,
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bia³ek czy lipidów, podnosi jej hydrofobowoæ [41]. Silne w³aciwoci hydrofobowe
powierzchni wp³ywaj¹ na autoagregacjê komórek bakteryjnych i oznaczaj¹ wy¿szy
stopieñ przywieralnoci do hydrofilnych powierzchni [22]. Wyizolowane ze rodowisk naturalnych szczepy wykazuj¹ wiêksz¹ hydrofobowoæ, co prawdopodobnie
zwi¹zane jest mechanizmami adaptacyjnym do rodowisk o ma³ym dostêpie sk³adników od¿ywczych. Obserwuje siê tak¿e wzrost adhezji drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych wraz ze wzrastaj¹c¹ hydrofobowoci¹ szczepów [3]. Drobnoustroje
wykazuj¹ce zdolnoci autoagregacji i wiêksz¹ hydrofobowoæ charakteryzuj¹ siê
równie¿ wiêksz¹ przyczepnoci¹ do powierzchni biologicznych [20].
Zdolnoæ drobnoustrojów do zmiany w³aciwoci powierzchniowych mo¿e im
u³atwiaæ zajmowanie ró¿nych nisz ekologicznych [23, 54]. Szczepy hydrofobowe
ró¿ni¹ siê od hydrofilowych aktywnoci¹ enzymatyczn¹ i zdolnociami do asymilacji ró¿nych róde³ wêgla niedostêpnych dla bakterii o w³aciwociach hydrofilowych [72]. Bakterie hydrofobowe s¹ zdolne do utylizacji fosforanów szybciej ni¿
bakterie hydrofilowe. Jest to szczególnie istotne w rodowiskach wodnych, gdzie
fosfor jest limitowany i mo¿e to prowadziæ do dominacji bakterii hydrofobowych na
drodze konkurencji o sk³adniki pokarmowe [46].
Wykazano równie¿, ¿e hydrofobowoæ jest procesem dynamicznym, zale¿nym
od rodzaju pod³o¿a, temperatury i czasu prowadzenia hodowli [56]. Cecha ta jest
wynikiem oddzia³ywania hydrofobin (zwi¹zków promuj¹cych hydrofobowoæ)
i hydrofilin (zwi¹zków obni¿aj¹cych hydrofobowoæ), które wspó³wystêpuj¹ na
powierzchni komórki. U Serratia marcescens wi¹¿e siê to z obecnoci¹ bia³ka
powierzchniowego o masie cz¹steczkowej 70 kDa o charakterze hydrofobowym,
zwanego serrafobin¹. Potwierdzaj¹ to badania innych autorów, którzy wskazuj¹ na
fakt, ¿e warunki wzrostu drobnoustrojów wp³ywaj¹ na ich w³aciwoci hydrofobowe
[33, 65]. Obecnoæ pewnych substancji w pod³o¿u hodowlanym mo¿e równie¿ wp³ywaæ na hydrofobowoæ powierzchni komórek bakteryjnych. Dodatek do pod³o¿a
hodowlanego melatoniny i witaminy E powoduje obni¿enie hydrofobowoci Escherichia coli, co prawdopodobnie spowodowane jest syntez¹ de novo bia³ek powierzchniowych i efekt ten nie zmienia siê w obecnoci inhibitorów syntezy bia³ek [76].
Warunki hodowli mog¹ tak¿e kszta³towaæ w³aciwoci hydrofilowe lub hydrofobowe Listeria monocytogenes [19]. Wzrost tego gatunku w optymalnych warunkach
temperatury i dostêpu sk³adników od¿ywczych, warunkuje hydrofilowoæ powierzchni komórek. W niesprzyjaj¹cych warunkach (kwasowoæ pod³o¿a, wzrost stê¿enia
NaCl, przechowywanie w pró¿ni lub w niskich temperaturach) obserwuje siê ich
transformacjê do hydrofobowych. Zmiany hydrofilowoci nie dotycz¹ wszystkich
szczepów w tym samym stopniu. Niektóre z nich s¹ szczególnie podatne na transformacje do hydrofobowych, podczas gdy inne pozostaj¹ hydrofilowe. Przyczyn¹
stosunkowo ma³ej iloci przypadków listeriozy spowodowanych obecnoci¹ tej grupy
drobnoustrojów w ¿ywnoci, mo¿e byæ spowodowana wrodzonymi lub nabytymi
w³aciwociami hydrofilowymi szczepów (prawdopodobnie zmiana w³aciwoci na
bardziej hydrofilowe, czyni je mniej gronymi dla konsumenta).
Publikowane s¹ tak¿e prace, w których nie zaobserwowano wp³ywu hydrofobowoci komórek na ich adhezjê do powierzchni nieo¿ywionych [26, 36, 64].
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Wielu autorów wskazuje na fakt, ¿e stopieñ hydrofobowoci lub hydrofilowoci
powierzchni komórek zale¿y tak¿e od metody jego pomiaru. Metody okrelaj¹ce
hydrofobowoæ powierzchni komórki s¹ raczej technikami okrelaj¹cymi adhezjê
tych komórek do hydrofobowych substratów (powinowactwo do wêglowodorów
aromatycznych, adhezja do sefarozy lub do filtrów nitrocelulozowych, agregacja
w roztworach soli). Metoda oznaczania powinowactwa do wêglowodorów aromatycznych (MATH, microbial adhesion to hydrocarbons) daje stosunkowo najbardziej
powtarzalne wyniki, ale wybór nieodpowiedniej fazy organicznej mo¿e powodowaæ uszkodzenia komórek (najczêciej stosowane fazy organiczne to ksylen, oktan,
heksadekan i dichlorometan) [8, 11].
Niektórzy autorzy wykazuj¹, ¿e szczepy charakteryzuj¹ce siê nisk¹ hydrofobowoci¹, równie¿ silnie adheruj¹ do powierzchni nieo¿ywionych [35]. Dowodzi
to faktu, ¿e inne mechanizmy oprócz hydrofobowoci komórek mog¹ byæ tak¿e odpowiedzialne za adhezjê mikroorganizmów do powierzchni abiotycznych.
3.2. Wytwarzanie pozakomórkowych biopolimerów
Za powstawanie specyficznych skupisk drobnoustrojów, jakimi s¹ biofilmy, odpowiedzialne s¹ tak¿e pozakomórkowe biopolimery (EPS  extracellular polymeric
substances). Obejmuj¹ one ró¿ne klasy makromoleku³, takie jak: bia³ka, polisacharydy, kwasy nukleinowe czy fosfolipidy [43]. W procesach adhezji mikroorganizmów do powierzchni abiotycznych najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ bia³ka i polisacharydy [25, 52, 61].
Bia³ka powierzchni komórek drobnoustrojów odgrywaj¹ istotn¹ rolê w adhezji
zarówno do powierzchni biologicznych jak i abiotycznych. Badania nad rol¹ bia³ek
w procesach adhezji wykaza³y, ¿e pe³ni¹ one dwie funkcje. W pierwszej fazie, bia³ka
zostaj¹ zakumulowane na powierzchni komórki, a nastêpnie, gdy zostaj¹ uwolnione
do roztworu, adsorbuj¹ na powierzchni docelowej. Wzrost koncentracji bia³ek
w strefie miêdzyfazowej inicjuje pierwsze etapy adhezji. W kolejnych stadiach, gdy
czas kontaktu miêdzy tymi powierzchniami siê wyd³u¿a, nastêpuje sekrecja bia³ek
in situ, co prowadzi z jednej strony do nasilenia adhezji, a z drugiej zapewnia stabilne zakotwiczenie komórek na powierzchni docelowej [12, 41, 42].
Wp³yw warstwy bia³kowej na zjawisko adhezji t³umaczy siê modyfikacj¹ oddzia³ywañ typu van der Waalsa, elektrostatycznych i hydrofobowych. Powi¹zanie
bia³ek z powierzchni¹ determinuj¹ takie zjawiska jak redystrybucja na³adowanych
grup w strefie miêdzyfazowej, zmiana hydratacji powierzchni komórki, powierzchni docelowej oraz bia³ka, a tak¿e doprowadzenie do zmian trzeciorzêdowej struktury bia³ek. Do tych oddzia³ywañ nale¿y jeszcze dodaæ specyficzne interakcje, ³¹cznie
z molekularnym rozpoznaniem, miêdzy adhezyn¹ bia³kow¹, a powierzchni¹ docelow¹ [12, 63, 75]. Istotn¹ rolê bia³ek powierzchniowych w adhezji mikroorganizmów
do powierzchni nieo¿ywionych potwierdzaj¹ badania wielu autorów. Wykazano,
¿e adhezja Streptococcus oralis do powierzchni zêbów i ich wype³nieñ jest uzale¿niona od ekspresji bia³ek adhezyjnych [38]. Udowodniono tak¿e, ¿e adhezja Azospirillum brasiliense do powierzchni szk³a i polistyrenu jest zale¿na od stê¿enia bia³ek
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na powierzchni komórek [21]. Usuniêcie zewnêtrznej warstwy bia³kowej za pomoc¹ trypsyny lub siarczanu dodecylu (SDS) powoduje znaczn¹ (nawet 100-krotn¹)
redukcjê adhezji Enterococcus sp. i Bacillus sp. do powierzchni stali [26, 64].
Wyranie obni¿a siê te¿ odsetek komórek Staphylococcus aureus przylegaj¹cych
do szk³a, po dzia³aniu proteazy, co potwierdza istotn¹ rolê bia³ek powierzchniowych
w procesie nieswoistego przywierania gronkowców do powierzchni sta³ych [22].
Pozbawienie komórek bakteryjnych warstwy zewnêtrznej bia³ek mo¿e tak¿e wp³ywaæ na zmianê ich w³aciwoci powierzchniowych (np. hydrofobowoci) [1, 61].
Egzopolisacharydy odgrywaj¹ istotn¹ rolê w adhezji drobnoustrojów do powierzchni i s¹ okrelane mianem polisacharydów adhezyjnych [15, 43, 61]. Mog¹
one poredniczyæ zarówno w kohezji jak i adhezji komórek i odgrywaj¹ kluczow¹
rolê w utrzymaniu integralnoci biofilmu. Ich zawartoæ w biofilmach jest oko³o
piêæ razy wiêksza ni¿ bia³ek [49]. Niektórzy autorzy twierdz¹, ¿e odgrywaj¹ one
istotn¹ rolê w tworzeniu warstwy kondycjonuj¹cej (kontaktowej) stwarzaj¹c korzystniejsze warunki do adhezji [62]. U¿ycie substancji specyficznie wi¹¿¹cych polimery
cukrowe mo¿e byæ skuteczn¹ metod¹ badania ich wp³ywu na adhezjê drobnoustrojów do powierzchni sta³ych. Do zwi¹zków takich nale¿¹ kationy metali, lecytyny
oraz niektóre barwniki. Zastosowanie takiej techniki pozwoli³o wykazaæ inhibicjê
adhezji mikroorganizmów do powierzchni hydrofilowych [43]. By³o to szczególnie
widoczne w pocz¹tkowych etapach procesu.
Badania nad adhezj¹ termofilnych Bacillus sp. do powierzchni stali wykaza³y, ¿e
zastosowanie czynników usuwaj¹cych zewnêtrzn¹ warstwê egzopolisacharydów
(kwas trichlorooctowy, lizozym, merkaptan sodu) zwiêkszy³o liczbê komórek wegetatywnych ulegaj¹cych adhezji (o 0,5  1,5 log10  w zale¿noci od zastosowanego czynnika). Traktowanie przetrwalników tymi czynnikami mia³o mniejszy wp³yw
na ich adhezjê w porównaniu do komórek wegetatywnych. W badaniach tych nie
stwierdzono natomiast korelacji pomiêdzy iloci¹ syntetyzowanych polisacharydów,
a adhezj¹ tych mikro-organizmów [64]. Podobne obserwacje (zmniejszenie adhezji)
poczynili inni autorzy badaj¹c adhezjê mutantów wytwarzaj¹cych EPS i nie wytwarzaj¹cych [2]. Produkcja egzpolisacharydów przez drobnoustroje mo¿e byæ stymulowana przez obecnoæ w pod³o¿u kwasów organicznych, ale z drugiej strony
kwasy te hamuj¹ flokulacjê komórek bakteryjnych. Efekt ten mo¿e byæ równowa¿ony przez obecnoæ jonów wapnia (kompetycja z resztami karboksylowymi polisacharydów i kwasów alifatycznych). Promocja syntezy polisacharydów przez kwasy
organiczne mo¿e byæ wyjaniona przez kataboliczn¹ represjê (glukoza równie¿
wyranie hamowa³a t¹ syntezê) [24, 60].
Synteza egzopolisacharydów jest stymulowana na pod³o¿ach ubogich w sk³adniki od¿ywcze, ale mechanizmy tego zjawiska nie zosta³y do koñca wyjanione. Wiêksze napowietrzanie, ruch po¿ywki, si³y odrywania powoduj¹ zwiêkszenie wydzielania egzoplisacharydów, co powoduje stabilizacjê struktury biofilmu przy danych
warunkach. Najwiêksza produkcja tych zwi¹zków jest obserwowana we wczesnych
etapach tworzenia biofilmu, co wspomaga w pocz¹tkowym etapie przyczepiania siê
komórek do powierzchni sta³ych [49]. Niektóre z tych substancji nie s¹ wymagane
do tworzenia biofilmu, a jedynie do tworzenia jego trójwymiarowej struktury.
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Obserwowana jest liniowa zale¿noæ pomiêdzy gêstoci¹ biofilmu a zawartoci¹
egzopolisachrydów w biofilmie. Zwiêkszanie wydzielania egzopolisacharydów na
skutek du¿ych si³ oddzia³ywuj¹cych na biofilm skutkuje bardziej trwa³ym i gêstym
biofilmem, ale s¹ to raczej oddzia³ywania fizyczne ni¿ biologiczne. Nie mniej jednak oddzia³ywania takie mog¹ powodowaæ zmiany metaboliczne i przekszta³caæ siê
porednio w oddzia³ywania biologiczne.
Niektóre bakterie zdolne s¹ do syntezy zewn¹trzkomórkowych substancji takich
jak biosurfaktanty, które mog¹ mieæ bardzo du¿y wp³yw na proces adhezji. Zwi¹zki
te mog¹ adsorbowaæ siê na powierzchni komórki i modyfikowaæ jej hydrofobowoæ.
Pewne szczepy Bacillus subtilis wytwarzaj¹ lipopeptydy (surfaktina, iturina i fengycina) o w³aciwociach antybiotycznych i powierzchniowo-czynnych [1]. Substancje te modyfikowa³y w³aciwoci powierzchniowe komórek, które je wytwarza³y
a efekt ten by³ ró¿ny w zale¿noci od szczepu, typu lipopeptydu i jego stê¿enia.
Adsorbcja lipopeptydów zwiêksza³a hydrofobowoæ szczepów hydrofilowych, ale
zmniejsza³a hydrofobowoæ szczepów hydrofobowych.
3.3. Czynniki zwi¹zane z rodzajem i charakterem powierzchni
Rodzaj i charakter powierzchni, do której przyczepiaj¹ siê drobnoustroje, jest
czynnikiem warunkuj¹cymi adhezjê drobnoustrojów. To, w jaki sposób te w³aciwoci mog¹ celowo wspomagaæ lub inhibowaæ adhezjê nie jest do koñca wyjanione. Zdania badaczy s¹ w tej kwestii podzielone. Wielu autorów wykaza³o wzrost
adhezji drobnoustrojów wraz ze wzrostem chropowatoci powierzchni [7, 9, 32].
Inni nie wykazywali korelacji pomiêdzy nieregularnociami powierzchni, a zdolnoci¹ bakterii do adhezji [13, 28, 47]. Zale¿noæ ta mo¿e byæ determinowana wielkoci¹ komórki mikroorganizmu, która mo¿e byæ w danym miejscu przyczepiona.
Je¿eli wymiary komórki (np. rednica) s¹ wiêksze ni¿ wielkoæ por danej powierzchni, jej adhezja mo¿e byæ utrudniona. Dotyczy to w szczególnoci komórek
grzybów (dro¿d¿e i zarodniki pleni), które s¹ du¿o wiêksze od bakterii [62].
Efekt wp³ywu porowatoci powierzchni na adhezjê mo¿e te¿ byæ hamowany
przez obecnoæ w pod³o¿u makromoleku³ (np. bia³ek) [74]. Nieregularnoci powierzchni mog¹ mieæ wp³yw tylko na pocz¹tkowe etapy rozwoju biofilmu. Adhezja
paciorkowców jamy ustnej do powierzchni akrylu dentystycznego o dwóch ró¿nych
stopniach g³adkoci wzrasta³a liniowo w 2 pierwszych godzinach, przy czym by³a
wiêksza dla bardziej porowatego, ale po 4 h nie mia³o to ju¿ znaczenia [58]. Inne
hipotezy zak³adaj¹, ¿e adhezja bakterii nie zale¿y od chropowatoci powierzchni,
ale jest g³ównie determinowana hydrodynamik¹ ca³ego uk³adu. W rodowiskach nie
nara¿onych na stresy hydrodynamiczne nie ma ró¿nic w adhezji w zale¿noci od
porowatoci. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e stopieñ wykoñczenia powierzchni
decyduje o ³atwoci usuniêcia z niej osadzonych bakterii [47]. Adhezji sprzyja te¿
obecnoæ na powierzchni zarysowañ, skaz itp. [32]. Ten oczywisty konflikt w dwóch
opozycyjnych obserwacjach zale¿y prawdopodobnie od stopnia porowatoci badanych powierzchni, rodzaju testowanych bakterii, fizyko-chemicznych parametrów
powierzchni, warunków rodowiskowych itp. Jest to problem, który regulowany jest
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w niektórych krajach ustawami. W USA okrelono, ¿e powierzchnie kontaktuj¹ce
siê z ¿ywnoci¹ musz¹ posiadaæ odpowiedni stopieñ wykoñczenia powierzchni
(No 4), a standardy przemys³u mleczarskiego okrelaj¹, ¿e porowatoæ nie mo¿e
przekraczaæ 0,8 :m [82]. Ponadto g³adkoæ stali jest równie¿ oceniana wizualnie
pod katem nieobecnoci zadrapañ, rys, skaz itp. [27, 28].
Do powierzchni nieo¿ywionych, na których najczêciej stwierdza siê obecnoæ
biofilmów nale¿¹ powierzchnie szklane, ze stali nierdzewnej i innych metali oraz
powierzchnie z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, polistyren, teflon, silikon i guma. Nawet kiedy s¹ one nowe, mog¹ mieæ zarysowania, szczeliny, pêkniêcia itp., wystarczaj¹ce do zaczepienia siê drobnoustrojów [9, 32]. Powierzchnie nieo¿ywione mog¹ byæ tak¿e substratami do rozwoju bakteryjnych biofilmów. Dodatki
polimerowe i plastyczne do powierzchni s³u¿¹ jako ród³o wêgla dla wzrostu niektórych grup mikroorganizmów [31].
Powierzchnie materia³ów mo¿na scharakteryzowaæ tak¿e pod wzglêdem ich hydrofobowoci/hydrofilowoci oraz energii swobodnej. S. aureus i Salmonella s.v.
Typhimurium wykazuj¹ ró¿ne mechanizmy adhezji, ale maj¹ relatywnie zbli¿on¹
ilociowo adhezjê do powierzchni hydrofilowych i hydrofobowych. Ró¿nice w adhezji tych grup drobnoustrojów wskazuj¹ na to, ¿e musz¹ istnieæ inne czynniki
oprócz hydrofobowoci, które warunkuj¹ intensyfikacjê adhezji. Wykazano, ¿e energia swobodna materia³u do którego przyczepiaj¹ siê te drobnoustroje, silniej wp³ywa
na si³ê ich wi¹zania ni¿ hydrofobowoæ powierzchni [69]. Szk³o i stal s¹ uwa¿ane za
materia³y hydrofilowe a guma i plastik za hydrofobowe (materia³em o najbardziej
hydrofobowym charakterze i najni¿szej energii swobodnej jest politetrafluoroetylen
 PTFE). Nawet stal nie mo¿e byæ jednak uwa¿ana za materia³ zupe³nie hydrofilowy, gdy¿ zawiera regiony w których jest hydrofobowa.
O stanie energetycznym powierzchni w znacz¹cym stopniu mog¹ tak¿e decydowaæ procesy mycia. Mycie powierzchni detergentami alkalicznymi i kwasem azotowym pozostawia powierzchniê hydrofilow¹, podczas gdy etanol lub aceton zmieniaj¹ jej charakter na hydrofobowy [47]. Wykazano tak¿e istotn¹ statystycznie
korelacjê pomiêdzy energi¹ swobodn¹ powierzchni oraz zmianami tej energii po
procesach mycia i dezynfekcji i stopniem adhezji [69].
Adhezja termofilnych bakterii z rodzaju Enterococcus do negatywnie na³adowanych powierzchni by³a wiêksza ni¿ do powierzchni na³adowanych dodatnio,
a usuniêcie warstwy zoksydowanej powodowa³o redukcjê liczby przyczepionych
bakterii, co wskazuje na to, ¿e jest to czynnik wzmagaj¹cy ten proces [28]. Zaobserwowano tak¿e, ¿e adsorpcja bia³ek i adhezja komórek mikroorganizmów do powierzchni hydrofilowych, pozbawionych ³adunku, zachodzi wolniej [10, 18]. Istnieje
tak¿e istotna zale¿noæ pomiêdzy chemizmem powierzchni a adsorpcj¹ bia³ek, a ta
z kolei jest skorelowana z krótkoterminow¹ adhezj¹ drobnoustrojów. Preadsorbcja
albuminy surowicy wo³owej (BSA) powoduje spowolnienie adhezji komórek bakteryjnych nawet do 24 godzin. Istota tego efektu zmienia siê wraz z rodzajem mikroorganizmów, rodzajem substratu i bia³ka. Wykazano wyrane obni¿enie pocz¹tkowej adhezji S.aureus, L.monocytogenes i S.marcescens o oko³o 20% po pokryciu
powierzchni stali bia³kami mleka [7]. Jednak zastosowanie stê¿enia bia³ek poni¿ej
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1% zwiêksza³o adhezjê, co sugeruje mo¿liwoæ podwójnego efektu bia³ek, porednio hamuj¹cego adhezjê bakterii, przy wzrastaj¹cej dostêpnoci powierzchni ¿elaza.
Dodatek do pod³o¿a hodowlanego jonów ¿elaza równie¿ hamowa³ adhezjê, prawdopodobnie wskutek os³abienia si³ powoduj¹cych wi¹zanie bakterii z powierzchni¹
¿elaza. Dla powierzchni traktowanych bia³kami mleka, dodatek kationów ¿elaza do
pod³o¿a powodowa³ zwiêkszenie adhezji. Móg³ byæ to wynik interakcji z bia³kami
wi¹¿¹cymi siê do ich powierzchni lub tworzenia siê mostków kationowych pomiêdzy bakteriami i bia³kami, lub te¿ oddzia³ywañ krzy¿owych bia³ek mleka, powoduj¹cych w ten sposób potencjaln¹ redukcjê oddzia³ywañ bakterie  powierzchnia.
Znaczenie tego w badaniach adhezji komórek in vivo wskazuje, ¿e hydrofilowe pasywne grupy, je¿eli s¹ roz³o¿one równomiernie i w odpowiedniej gêstoci mog¹ byæ
najlepsz¹ metod¹ zapobiegania adhezji bakterii do powierzchni nieo¿ywionych [18].
Tworzenie siê warstwy kontaktowej na powierzchni mo¿e byæ odpowiedzialne
za zmianê jej w³aciwoci fizykochemicznych i mo¿e byæ czynnikiem wp³ywaj¹cym na adhezjê [7, 14]. Bezporedni kontakt komórki z powierzchni¹ mo¿e braæ
tak¿e udzia³ w indukcji unikalnego fenotypu, charakterystycznego dla drobnoustrojów posiadaj¹cych zdolnoci do tworzenia biofilmów [75].
3.4. Czynniki rodowiskowe
Wiêkszoæ badañ nad adhezj¹ drobnoustrojów do powierzchni nieo¿ywionych
prowadzona jest w warunkach optymalnych dla u¿ywanych mikroorganizmów.
Pod³o¿a te nie zawsze odpowiadaj¹ rodowiskom, w których drobnoustroje wystêpuj¹ naturalnie. Warunki inne od optymalnych, mog¹ modyfikowaæ w³aciwoci
powierzchni komórek mikroorganzimów i w rezultacie mog¹ wp³ywaæ na ich w³aciwoci adhezyjne. Badania wykaza³y, ¿e najwa¿niejsze czynniki rodowiskowe,
które warunkuj¹ przyczepianie siê bakterii, to dostêpnoæ sk³adników od¿ywczych,
si³a jonowa pod³o¿a, jego pH, a tak¿e obecnoæ w rodowisku ró¿nych specyficznych substancji [19, 33, 48, 51, 56]. Zmiany tych parametrów mog¹ wp³ywaæ
zarówno na sposób jak i szybkoæ przyczepiania siê komórek do powierzchni abiotycznych [33, 56, 65].
W pimiennictwie spotyka siê doniesienia, w których autorzy wykazuj¹, ¿e dostêpnoæ sk³adników od¿ywczych jest czynnikiem stymuluj¹cym adhezjê komórek
bakteryjnych [55]. Dodatek glukozy do pod³o¿a hodowlanego dla Pseudomonas
aeruginosa i Citrobacter amalonaticus natychmiast powodowa³ intensyfikacjê przyczepiania siê komórek do powierzchni szk³a [55]. Wielu badaczy wykazuje jednak
brak wp³ywu sk³adu po¿ywek hodowlanych na szybkoæ tworzenia siê biofilmu
i jego gruboæ [6, 66, 75]. Obecnoæ w pod³o¿u hodowlanym rozpuszczalnych cz¹steczek, które mog¹ ulegaæ adsorbcji na powierzchni, tworz¹c warstwê kondycjonuj¹c¹, mo¿e mieæ wp³yw na przebieg procesu adhezji. Istotn¹ rolê w poredniczeniu
pomiêdzy komórk¹ a powierzchni¹ odgrywaj¹ np. bia³ka. Powierzchnie pozostaj¹ce
w kontakcie z mieszanin¹ bia³ek stosunkowo szybko ulegaj¹ pokryciu ich warstw¹,
co prowadzi do zmian w oddzia³ywaniach cieczcia³o sta³e. Zaadsorbowane bia³ka
pozostaj¹ na powierzchni i mog¹ inhibowaæ lub u³atwiaæ adhezjê drobnoustrojów.
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Zazwyczaj powierzchnia zostaje pokryta warstw¹ bia³kow¹ we wczesnych etapach
procesu, podczas gdy komórki ulegaj¹ adhezji nieco póniej. Formowanie biofilmu
jest wtedy zale¿ne od sposobu w jaki uformowa³a siê zaadsorbowana warstwa bia³kowa. Bia³ka mog¹ byæ tak¿e zastêpowane prze inne rozpuszczalne sk³adniki po¿ywek
o wiêkszym powinowactwie do danej powierzchni [34, 50]. Wa¿nym kierunkiem rozwoju tego zagadnienia jest kontrola interakcji pomiêdzy komórk¹ a zaadsorbowanym bia³kiem w rodowiskach gdzie substancje te powszechnie wystêpuj¹. Dotyczy
to zarówno przemys³u spo¿ywczego jak i medycyny, gdzie materia³y biomedyczne
maj¹ sta³y kontakt z bia³kami p³ynów ustrojowych. Badania prowadzone nad adhezj¹ Listeria monocytogenes do powierzchni sta³ych wykaza³y, ¿e fibrynoektyna
zaadsorbowana do powierzchni zwiêksza adhezjê i dalsze rozprzestrzenianie siê
komórek, podczas gdy albumina zapobiega takim oddzia³ywaniom [4]. Najwiêkszy
wp³yw na przebieg tego procesu mia³a specyfika bia³ka. Istniej¹ zatem pewne oddzia³ywania molekularne zwi¹zane z adsorbcj¹ sk³adników po¿ywek na powierzchniach sta³ych, które wp³ywaj¹ na adhezjê drobnoustrojów.
Warunki od¿ywcze wp³ywaj¹ na wzrost drobnoustrojów, zarówno tych w zawiesinie jak i zaadsorbowanych na powierzchni, wp³ywaj¹ tak¿e na transport komórkowy i stopieñ adsorbcji i desorbcji komórek do substratu [30, 44]. Transport
komórkowy jest podstawowym procesem w adhezji mikroorganizmów i mo¿e byæ
czynnikiem limituj¹cym kolonizacjê powierzchni. Drobnoustroje w warunkach g³odowych szybciej ulegaj¹ adsorbcji do substartu, a szybkoæ desorbcji jest prawie
równa zeru. W warunkach g³odowych adhezja komórek mo¿e byæ strategicznym
mechanizmem przetrwania  powoduje wzrost przep³ywu i dostêpnoci sk³adników
od¿ywczych wskutek zmiany kszta³tu komórek (redukcja wymiarów) [59].
Wielu autorów wskazuje na istotny wp³yw si³y jonowej pod³o¿a na adhezjê drobnoustrojów, co zgodne jest z za³o¿eniami teorii DLVO. rodowiska o wysokiej sile
jonowej mog¹ os³abiaæ si³y elektrostatycznego odpychania komórkapowierzchnia
i powodowaæ zbli¿enie siê komórki do powierzchni. Badania adhezji Pseudomonas
fluorescens do materia³ów filtracyjnych, wykaza³y ponad 100% wzrost adhezji tej
grupy drobnoustrojów przy dziesiêciokrotnym zwiêkszeniu si³y jonowej pod³o¿a
hodowlanego [39]. Podobne zale¿noci (zwiêkszenie przyczepnoci ró¿nych drobnoustrojów wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê si³¹ jonow¹ po¿ywki) zaobserwowali równie¿
inni autorzy [29, 40, 68, 75]. W dostêpnej literaturze pojawiaj¹ siê tak¿e doniesienia, w których nie wykazano wp³ywu si³y jonowej pod³o¿a na iloæ komórek
przyczepionych do powierzchni np. E. coli do szk³a [78].
Badania prowadzone przez Lindsay i wsp. [48] wykaza³y, ¿e pH pod³o¿a hodowlanego ma wp³yw na w³aciwoci powierzchniowe komórek. Badaj¹c wzrost szczepów
Bacillus sp. izolowanych z zasadowych roztworów myj¹cych zak³adów mleczarskich
w Po³udniowej Afryce przy ró¿nych wartociach pH, stwierdzili oni, ¿e najmniejsza
hydrofobowoæ komórek wystêpuje przy pH 4 w porównaniu do 7 i 10. Korelacjê
pomiêdzy t¹ cech¹ a adhezj¹ komórek stwierdzono tylko dla Bacillus cereus.
Sporód ró¿norodnych substancji, które s¹ obecne w po¿ywkach hodowlanych
i mog¹ mieæ wp³yw na adhezjê mikroorganizmów do powierzchni sta³ych, nale¿y
wymieniæ zwi¹zki obni¿aj¹ce napiêcie powierzchniowe [72]. Inn¹ grup¹ substancji
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analizowanych pod k¹tem ich wp³ywu na adhezjê jest obecnoæ w rodowiskach
hodowlanych mikroelementów. Jony metali maj¹ istotny wp³yw na funkcje od¿ywcze, transportowe i enzymatyczne w komórce mikroorganizmu. Ich udzia³
w metabolizmie komórkowym zale¿y od gatunku drobnoustroju, sk³adu pod³o¿a
i po¿¹danej aktywnoci. McEldowney i Fletcher [53] wykazali pozytywny wp³yw
niskich stê¿eñ jonów Na+, Mg2+ i Ca2+ na pocz¹tkowe etapy procesu adhezji.
Nie wyjaniono tego zjawiska, przedstawiaj¹c dwie prawdopodobne hipotezy: wi¹zanie jonów przez komórki bakteryjne i wskutek tego zmiana ich metabolizmu
i w³aciwoci powierzchniowych oraz konkurencja z komórkami bakteryjnymi na
powierzchni substratu.
Warunki rodowiskowe mog¹ powodowaæ transformacje komórek i zmieniaæ
ich zdolnoci do przyczepiania siê do powierzchni sta³ych. W tej dziedzinie pozostaje jednak wiele niezbadanych jeszcze dotychczas zale¿noci.
3.5. Inne czynniki
Du¿e znaczenie w pocz¹tkowych etapach adhezji ma zdolnoæ do aktywnego
zbli¿ania siê komórki bakteryjnej do powierzchni sta³ej za pomoc¹ bakteryjnego
aparatu ruchu  rzêsek. Mog¹ one umo¿liwiaæ przezwyciê¿enie si³ odpychaj¹cych
pomiêdzy ujemnie na³adowan¹ powierzchni¹ komórki a powierzchni¹ docelow¹.
Szczepy posiadaj¹ce rzêski przy³¹czaj¹ siê do powierzchni sta³ych du¿o szybciej
i wydajniej od szczepów bezrzêskowych [59, 75]. Dostêpne obecnie techniki mikroskopowe pozwalaj¹ na obserwacje ruchu bakterii w pobli¿u powierzchni nieo¿ywionych. Przeprowadzono dowiadczenia, w których wykazano, ¿e komórki
E.coli przebywaj¹c w pobli¿u szklanej powierzchni poruszaj¹ siê ruchem kolistym,
którego prêdkoæ znacz¹co zmniejsza siê w miarê zbli¿ania siê do powierzchni [78].
Ruch komórek mo¿e równie¿ odgrywaæ rolê w tworzeniu nowych ognisk adhezji
w wyniku aktywnej migracji komórek, które odrywaj¹ siê od biofilmu [49]. Zaobserwowano przemieszczanie siê populacji biofilmu w kolonizacji powierzchni
sta³ych (np. na szk³ach kontaktowych, w instalacjach wodnych). Zjawisko to wystêpuje nawet wtedy gdy dzia³aj¹ przeciwne si³y odrywania (np. w cewnikach).
Nie wyjaniono do koñca tego fenomenu, jednak czynnikiem powoduj¹cym ten
proces jest na pewno sama struktura biofilmu (wzrost bakterii w postaci mikrokolonii). W nierównomiernie rosn¹cym biofilmie powstaj¹ wypustki lub te¿ filamenty
wystaj¹ce do rodowiska zewnêtrznego, które mog¹ siê odrywaæ i zasiedlaæ nowe
nisze [67, 75]. Zaobserwowano tak¿e zjawisko samoistnego odrywania siê komórek
od pod³o¿a, na skutek wyczerpania siê sk³adników od¿ywczych lub produkcji metabolitów porednich i/lub koñcowych [55].
Czynnikiem, który znacz¹co wp³ywa na adhezjê jest tak¿e faza wzrostu drobnoustrojów. Komórki w fazie logarytmicznego wzrostu znacznie szybciej i wiêkszym
stopniu ulegaj¹ adhezji ni¿ komórki fazy stacjonarnej [55, 66].
Niektórzy autorzy wykazuj¹, ¿e ¿ywotnoæ komórek nie jest istotnym czynnikiem w adhezji i martwe komórki np. poddane dzia³aniu temperatury, formaldehydu
lub promieniowania UV, ulega³y adhezji w takim samym stopniu jak komórki ¿ywe.
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wiadczy to o tym, ¿e w komórkach martwych nie ma syntezy nowych substancji
lub s¹ to substancje, które nie maj¹ istotnego wp³ywu na adhezjê. Ogrzewanie
zawiesiny bakterii powoduje koagulacjê bia³ek powierzchniowych i strukturalne
uszkodzenia b³ony, ale po³¹czenia bia³kowe s¹ ca³y czas dostêpne dla procesu adhezji. Promieniowanie UV nie powoduje wystarczaj¹cych zmian na powierzchni
komórki wegetatywnej aby zmieniæ adhezjê. Dzia³anie formaldehydu prawdopodobnie mog³oby zmieniaæ adhezjê (obni¿aæ) poprzez powstawanie poprzecznych
wi¹zañ w bia³kach powierzchniowych, czyni¹c je niedostêpnymi dla procesu
adhezji, ale mo¿e to tak¿e powodowaæ zlepianie siê komórek i zwiêkszenie adhezji.
Martwe komórki drobnoustrojów mog¹ mieæ jednak wp³yw na proces adhezji poprzez kondycjonowanie powierzchni [45, 64].
Czynnikiem warunkuj¹cym proces adhezji jest równie¿ obecnoæ w rodowisku
innych mikroorganizmów. Niektóre komórki bakterii nie ulegaj¹ adhezji je¿eli
s¹ u¿yte w czystych kulturach, ale w hodowlach mieszanych obserwuje siê znacz¹c¹ ich adhezjê, co wiadczy o tym, ¿e w³¹czaj¹ siê one w ju¿ istniej¹cy biofilm.
Obecnoæ populacji mieszanych w rodowisku mo¿e zatem przyspieszaæ proces
adhezji, a tak¿e powodowaæ przyczepianie siê komórek patogennych, które nie
posiadaj¹ takich uzdolnieñ. Obecnoæ innych bakterii mo¿e tak¿e zmniejszaæ liczbê
komórek danego gatunku w biofilmie na zasadzie konkurencji. Zjawisko to mo¿e
byæ tak¿e praktycznie wykorzystane np. w skróceniu czasu martwego bioreaktorów z biofilmem [6].
4. Podsumowanie
Tworzenie biofilmów bakteryjnych na powierzchniach nieo¿ywionych jest procesem bardzo z³o¿onym. Pierwszym, a zarazem jednym z wa¿niejszych jego etapów,
jest adhezja pojedynczych komórek. Czynniki, które warunkuj¹ przebieg tego procesu
to: wydzielanie przez komórkê mikroorganizmu substancji zewn¹trzkomórkowych,
g³ównie polisacharydów i bia³ek, hydrofilowoæ/hydrofobowoæ oraz ³adunek
powierzchni komórki, faza wzrostu bakterii, rodzaj i charakter powierzchni (natura
substratu), czynniki rodowiskowe (pH, temperatura, dostêpnoæ sk³adników od¿ywczych, si³a jonowa, obecnoæ specyficznych substancji itp.), obecnoæ adhezyn
i wspó³zawodnictwo mikroorganizmów. Adhezja jest procesem, który zale¿y czêciowo od w³aciwoci pod³o¿a, a czêciowo od w³aciwoci powierzchni komórek,
które go tworz¹. Rozwijaj¹ce siê techniki in¿ynierii genetycznej pozwalaj¹ wyraniej zarysowaæ problem tworzenia biofilmów i przybli¿aj¹ jego biologiê molekularn¹. Komórki, które ulegaj¹ adhezji zmieniaj¹ swój metabolizm i ekspresjê materia³u
genetycznego. Transformacje komórek mog¹ byæ powi¹zane z warunkami hodowli
i mog¹ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w szeregu informacji genetycznych w biofilmie.
Ponadto w dostêpnej literaturze pojawia siê wiele rozbie¿noci odnonie czynników warunkuj¹cych tworzenie siê biofilmów. Dotycz¹ one g³ównie faktu, ¿e
dowiadczenia prowadzone s¹ w ró¿nych warunkach eksperymentalnych, stosowane s¹ odmienne metody oceny stopnia adhezji drobnoustrojów, powierzchnie s¹
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czasami niedok³adnie charakteryzowane zarówno pod wzglêdem aktualnego chemizmu grup funkcyjnych jak i gêstoci. W konsekwencji tego trudno jest porównywaæ
badania ró¿nych autorów i nie ma prostej zale¿noci miêdzy nimi. Lepsze zrozumienie mechanizmów adhezji i czynników odpowiedzialnych za ten proces pomo¿e
zapobiegaæ temu zjawisku, u³atwi usuwanie biofilmów, a tak¿e pozwoli na efektywne wykorzystanie tego procesu.
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ZNACZENIE AKTYWNOCI
HYDROLAZY SOLI ¯Ó£CI
U BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS
Ma³gorzata Ziarno

1. Wstêp. 2. Funkcja hydrolazy soli ¿ó³ci. 3. Wystêpowanie aktywnoci hydrolazy soli ¿ó³ci u Lactobacillus. 4. Wp³yw hydrolazy soli ¿ó³ci na przemiany ¿ó³ci. 5. Wp³yw hydrolazy soli ¿ó³ci na cholesterol. 6. Oznaczanie aktywnoci hydrolazy soli ¿ó³ci. 7. Zmiennoæ genotypowa. 8. Podsumowanie
The significance of bile salts hydrolase activity of bacteria from Lactobacillus genus
Abstract: Lactobacilli are detected in large number in human and animal living environment and
gastrointestinal tracts. Although bile salts hydrolysis in intestinal tract is known, the significance of
this activity is not still well understood. This review describes current knowledge on bile salts hydrolase detected in bacteria from Lactobacillus genus, on genotypic factors influencing on its activity
and on the impact of this activity on bile and cholesterol metabolisms in host gut.
1. Introduction. 2. Function of bile salts hydrolase. 3. Appearance of bile salts hydrolase activity at
Lactobacillus. 4. Impact of bile salts hydrolase on bile metabolism. 5. Impact of bile salts hydrolase on
cholesterol. 6. Determination of bile salts hydrolase activity. 7. Genotypic changeability. 8. Conclusion

1. Wstêp
Bakterie z rodzaju Lactobacillus wystêpuj¹ w uk³adzie pokarmowym i rodowisku bytowania ludzi oraz zwierz¹t, s¹ tak¿e przez nich spo¿ywane z pokarmem lub
preparatami farmaceutycznymi i wp³ywaj¹ korzystnie na ich organizmy. Najczêciej w ¿ywieniu ludzi lub zwierz¹t stosowane s¹ nastêpuj¹ce gatunki: L. acidophilus,
L. amylovarus, L. brevis, L. casei, L. cellobiosus, L. crispatus, L. curvatus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. fermentum, L. gallinarum, L. gasseri, L. helveticus,
L. johnsonii, L. lactis, L. paracasei, L. pentosus, L. plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius, chocia¿ nie wszystkie z nich maj¹ udokumentowane naukowo
w³aciwoci probiotyczne [3, 8, 18, 21, 30, 43, 72].
Uwa¿a siê, ¿e prze¿ywalnoæ Lactobacillus w uk³adzie pokarmowym skorelowana jest ze zdolnoci¹ tych bakterii do wytwarzania enzymu, hydrolazy soli ¿ó³ci,
bêd¹cego mechanizmem obrony przed szkodliwym dzia³aniem soli ¿ó³ciowych lub
przed pozosta³¹ mikroflor¹ obecn¹ w ich rodowisku bytowania.
2. Funkcja hydrolazy soli ¿ó³ci
Hydrolaza soli ¿ó³ci (bile salts hydrolase, BSH, E.C.3.5.1.24) katalizuje hydrolizê
soli ¿ó³ciowych skoniugowanych (czyli sprzê¿onych) z tauryn¹ lub glicyn¹ do
S³owa kluczowe: BSH, dekoniugacja, hydrolaza soli ¿ó³ci, Lactobacillus, sole ¿ó³ci
Key words: bile salt hydrolase, bile salts, BSH, deconjugation, Lactobacillus
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wolnych aminokwasów oraz wolnych kwasów ¿ó³ciowych (nazywanych równie¿
kwasami zdekoniugowanymi lub pierwotnymi) [34, 56].
Bakterie jelitowe, w tym enterokoki, Bacteroides, Lactobacillaceae, Clostridium
wykazuj¹ aktywnoæ BSH [4, 8, 33, 42]. Na zdolnoæ pa³eczek Lactobacillus izolowanych z przewodu pokarmowego ludzi, zwierz¹t lub innych rodowisk do dekoniugacji
kwasów ¿ó³ciowych wskazuje wiele danych literaturowych. Aktywnoæ BSH stwierdza siê miêdzy innymi u L. acidophilus, L. brevis, L. buchneri, L. casei, L. delbrueckii,
L. fermentum, L. gasseri, L. johnsonii, L. plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius [3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 23, 24, 31, 35, 3941, 45, 47, 53, 62, 64, 65, 73].
Bakterie z rodzaju Lactobacillus mog¹ wytwarzaæ jeden enzym BSH lub jednoczenie
nawet kilka izoenzymów o takich w³aciwociach. U Lactobacillus reuteri CRL 1098
wykazano obecnoæ pojedynczego enzymu BSH o masie cz¹steczkowej oko³o 80 kDa
[69]. Równie¿ u L. acidophilus wykryto jeden enzym BSH maj¹cy masê ok. 126 kDa
[12, 13]. Natomiast u L. johnsonii 100100 zaobserwowano cztery postaci tego enzymu BSH A, B, C, D, o masie cz¹steczkowej odpowiednio 115, 105, 95, 80 kDa.
Wszystkie cztery wymienione izoenzymy sk³adaj¹ siê prawdopodobnie z 1 lub 2 peptydów (" i $). Badania wskazuj¹ na nastêpuj¹ce mo¿liwe kombinacje uk³adu tych
peptydów w poszczególnych izoenzymach: "3, "2$1, "1$2, $3 [3941].
Uwa¿a siê, ¿e istnieje cis³y zwi¹zek miêdzy aktywnoci¹ BSH i naturalnym
rodowiskiem wystêpowania Lactobacillus. Prawdopodobnie dekoniugacja kwasów
¿ó³ciowych jest mechanizmem ochrony komórek Lactobacillus przed toksycznym
dzia³aniem kwasów z soli ¿ó³ciowych obecnych w rodowisku bytowania tych bakterii [7, 9, 40, 41, 57, 69]. Pierwotne kwasy ¿ó³ciowe s¹ syntetyzowane w w¹trobie
z cholesterolu i nastêpnie wi¹zane (koniugowane, sprzêgane) z glicyn¹ lub tauryn¹
[1, 4, 33, 53]. Na ryc. 1 przedstawiono w sposób schematyczny przebieg syntezy
dwóch podstawowych kwasów ¿ó³ciowych (cholowego i chenodeoksycholowego)
z cholesterolu. Synteza tych kwasów z cholesterolu obejmuje hydroksylacjê i nasycenie wi¹zania podwójnego w piercieniu sterolowym, epimeryzacjê grupy 3$-hydroksylowej do 3"-hydroksylowej, nastêpnie przy³¹czenie grupy 7"-hydroksylowej
(z lub bez obecnoci grupy 12"-hydroksylowej w piercieniu sterolowym), skrócenie bocznego ³añcucha wêglowego o 3 atomy wêgla oraz przekszta³cenie koñcowego wêgla do grupy karboksylowej [1, 4]. W koñcowym etapie powsta³e kwasy s¹
koniugowane z tauryn¹ lub glicyn¹. W po³¹czeniu z jonami sodu lub potasu kwasy
¿ó³ciowe tworz¹ ³atwo rozpuszczalne sole ¿ó³ciowe. ¯ó³æ, oprócz skoniugowanych
i zdekoniugowanych soli ¿ó³ciowych, barwników ¿ó³ciowych (g³ównie bilirubiny),
bia³ek i sole nieorganicznych zawiera równie¿ cholesterol, fosfolipidy (g³ównie
lecytynê) i inne lipidy [42]. Dziêki swoim silnym w³aciwociom emulguj¹cym,
¿ó³æ bierze udzia³ w trawieniu pokarmów przez emulgowanie lipidów. Wydzielana
z w¹troby odp³ywa do jelita (dwunastnicy), gdzie ma za zadanie tak¿e zobojêtniaæ
kwan¹ miazgê pokarmow¹ opuszczaj¹c¹ ¿o³¹dek [4, 29, 38]. Ponad 97% soli ¿ó³ciowych jest aktywnie reabsorbowana w jelicie krêtym i zwracana do w¹troby przez
¿y³ê wrotn¹. Reszta soli ¿ó³ciowych przechodzi przez jelito grube, gdzie poddawana
jest degradacji bakteryjnej lub jest wydalana z organizmu. Pod wp³ywem hydrolazy
soli ¿ó³ci, kwasy taurocholowy i glikocholowy, obecne w solach ¿ó³ciowych, s¹
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Rys. 1. Schemat biosyntezy g³ównych pierwotnych kwasów ¿ó³ciowych
(cholowego i chenodeoksycholwego) z cholesterolu [1, 4, 42]

dekoniugowane do kwasu cholowego i odpowiednio tauryny lub glicyny. Kwasy
taurochenodeoksycholowy i glikochenodeoksycholowy s¹ dekoniugowane do
kwasu chenodeoksycholowego i odpowiednio tauryny lub glicyny [4, 23, 31, 38].
Po hydrolizie w³aciwoci fizykochemiczne soli ¿ó³ciowych znacznie zmieniaj¹ siê,
m.in. obni¿a siê ich rozpuszczalnoæ, szczególnie w niskim pH oraz pogarszaj¹ siê
zdolnoci emulguj¹ce [28, 42].
3. Wystêpowanie aktywnoci hydrolazy soli ¿ó³ci u Lactobacillus
Aktywnoæ enzymu BSH stwierdza siê u wiêkszoci szczepów Lactobacillus izolowanych z uk³adu pokarmowego, gdzie s¹ nara¿one na kontakt z solami ¿ó³ciowymi.
Wysuwana jest hipoteza, ¿e aktywnoæ BSH jest mechanizmem obrony przed toksycznym dzia³aniem skoniugowanych soli ¿ó³ci na komórkê bakteryjn¹, pomimo, ¿e
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zdekoniugowane kwasy ¿ó³ciowe s¹ bardziej szkodliwe dla komórek bakteryjnych, co
wykazano w wielu badaniach w warunkach in vitro i in vivo [6, 25, 38, 40, 41, 45, 57,
62, 63]. Jednak niektóre badania nie wykazuj¹ zwi¹zku miêdzy aktywnoci¹ BSH
i opornoci¹ Lactobacillus na ¿ó³æ [7072]. St¹d inne wyt³umaczenie zjawiska wystêpowania aktywnoci BSH u Lactobacillus zasiedlaj¹cych uk³ad pokarmowy. Sugeruje
siê, ¿e jest to element mechanizmu reguluj¹cego sk³ad i iloæ mikroflory uk³adu
pokarmowego gospodarza [25, 63]. Wytwarzanie zdekoniugowanych kwasów ma
na celu broniæ komórki Lactobacillus przez rozwojem mikroflory konkurencyjnej.
Wród gatunków i szczepów Lactobacillus izolowanych z innych rodowisk
ni¿ uk³ad pokarmowy ssaków, aktywnoæ BSH jest zró¿nicowana. W mlecznych
napojach fermentowanych, rodowiskach rolinnych lub innych ekosystemach,
w których komórki bakteryjne nie maj¹ kontaktu z solami ¿ó³ciowymi, tylko sporadycznie albo wcale nie stwierdza siê aktywnoci BSH u Lactobacillus [10, 62].
Jak podaje pimiennictwo, aktywnoæ BSH jest mechanizmem obrony komórki
bakteryjnej, jednak stwierdza siê zró¿nicowanie gatunków i szczepów Lactobacillus
pod wzglêdem zdolnoci do hydrolizy poszczególnych kwasów ¿ó³ciowych [9, 23,
45]. Szczepy poszczególnych gatunków Lactobacillus mog¹ wykazywaæ ró¿nice
miêdzy sob¹ w aktywnoci BSH. Ró¿nice takie zaobserwowano na przyk³ad
u L. acidophilus i L. amylovorus [10, 24, 25]. Natomiast u badanych szczepów
L. gasseri takich ró¿nic nie stwierdzono [31]. Pimiennictwo podaje wiele danych
na temat zdolnoci Lactobacillus do wybiórczej dekoniugacji poszczególnych
soli ¿ó³ciowych. Wyniki uzyskiwane przez badaczy zale¿¹ nie tylko od zastosowanych gatunków pa³eczek Lactobacillus, ale równie¿ od warunków ich inkubacji,
u¿ytych soli ¿ó³ciowych i procedury badawczej. Najczêciej obserwuje siê zjawisko
silniejszej aktywnoci BSH (czyli szybszej dekoniugacji) wobec soli ¿ó³ciowych
zawieraj¹cych glicynê ni¿ wobec soli skoniugowanych z tauryn¹, a nawet czasami
brak zdolnoci do dekoniugacji tych drugich soli. Stwierdzono to w warunkach
in vitro u szczepów L. acidophilus, L. reuteri CRL 1098, L. casei, L. plantarum
[2, 9, 12, 13, 25, 40, 41, 57, 69]. Jedynie u szczepu L. animalis i niektórych
L. acidophilus zaobserwowano szybsz¹ hydrolizê kwasu taurocholowego ni¿ glikocholowego. Kwasy ¿ó³ciowe sprzê¿one z glicyn¹ dominuj¹ w solach ¿ó³ciowych
uk³adu pokarmowego ludzi i s¹ bardziej toksyczne dla bakterii ni¿ kwasy skoniugowane z tauryn¹, co dodatkowo przemawia za hipotez¹, ¿e aktywnoæ BSH jest mechanizmem obronnym komórek bakterii [9, 25]. Zjawisko wybiórczej dekoniugacji
soli ¿ó³ciowych mo¿na wyt³umaczyæ równie¿ w prosty sposób. Hydrolaza soli ¿ó³ci
jest enzymem wewn¹trzkomórkowym, umiejscowionym w b³onie cytoplazmatycznej. Z tego powodu, substraty reakcji katalizowanych przez ten enzym musz¹ byæ
dostarczane do wnêtrza komórki na zasadzie transportu aktywnego lub biernego.
Kwasy skoniugowane z glicyn¹ s¹ s³abymi kwasami (pKa np. kwasu glikodeoksycholowego wynosi oko³o 3,8, dla porównania kwasu taurodeoksycholowego oko³o 1).
W pH bliskim 4 s¹ prawie w po³owie w postaci niezjonizowanej, przy wzrocie pH
s³abe kwasy staj¹ siê donorami protonów i przechodz¹ w formê zjonizowan¹, anionow¹. Wiadomo, ¿e formy niezjonizowane s³abych elektrolitów (kwasów lub zasad)
³atwiej ulegaj¹ dyfuzji biernej przez b³ony komórkowe ni¿ formy zjonizowane
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elektrolitów. Dlatego prawdopodobnie kwasy sprzê¿one z glicyn¹ maj¹ u³atwiony
transport (na zasadzie dyfuzji biernej) do wnêtrza komórek bakteryjnych [5, 20,
25, 28]. Tylko w jednych badaniach stwierdzono, ¿e szczep L. johnsonii 100100
posiada transport aktywny kwasu taurocholowego do wnêtrza komórek [17]. Byæ
mo¿e to jest wyt³umaczeniem ró¿nic w zdolnoci do hydrolizy kwasów skoniugowanych z glicyn¹ lub tauryn¹. Z drugiej strony, nie wykryto mechanizmu usuwania
zdekoniugowanych kwasów z wnêtrza komórek [36, 37].
Aktywnoæ BSH mo¿e równie¿ zale¿eæ od stê¿enia skoniugowanych soli ¿ó³ci
w rodowisku bytowania bakterii [39]. Obecnoæ soli ¿ó³ciowych w rodowisku
bytowania Lactobacillus mo¿e indukowaæ zmiany w profilu lipidowym b³ony komórkowej, co jest odpowiedzi¹ komórki na bodce zewnêtrzne. Zmiany te mog¹
wp³ywaæ na zmianê przepuszczalnoci b³ony komórkowej oraz interakcje miêdzy
b³on¹ i rodowiskiem bytowania komórki. Obecnoæ soli ¿ó³ciowych w rodowisku
L. reuteri CRL 1098 BSH-dodatniego powodowa³a w b³onie komórkowej oko³o
2-krotny spadek zawartoci fosfolipidów i glikolipidów, wzrost zawartoæ kwasów
nienasyconych (blisko 25-krotnie), za zawartoæ nasyconych kwasów t³uszczowych
prawie nie uleg³a zmianie [66].
Ponadto, zaobserwowano, ¿e bakterie Lactobacillus najszybciej dekoniuguj¹ sole
¿ó³ciowe w logarytmicznej lub stacjonarnej fazie wzrostu, co mo¿na t³umaczyæ
czynnikami zwi¹zanymi z budow¹ struktur komórkowych [24, 25, 31, 6972].
4. Wp³yw hydrolazy soli ¿ó³ci na przemiany ¿ó³ci
W badaniach in vivo wykazano, ¿e dekoniugacja soli ¿ó³ci wspomaga wydalanie
soli ¿ó³ciowych z uk³adu pokarmowego [6, 11, 23, 26, 56, 68]. Zjawisko to jest
t³umaczone gorsz¹ absorbcj¹ z jelita cienkiego kwasów zdekoniugowanych ni¿ form
skoniugowanych [31]. Ponadto, zdekoniugowane kwasy ¿ó³ciowe s¹ s³abiej rozpuszczalne ni¿ formy skoniugowane i w niskim pH ³atwo ulegaj¹ precypitacji. pKa kwasów ¿ó³ciowych skoniugowanych z tauryn¹ wynosi 1,9, z glicyn¹  3,9, a form
nieskoniugowanych  5,0 [2, 5, 7, 20, 28]. Dlatego w niskim pH rodowiska, jakie
stwarzaj¹ bakterie mlekowe, zdekoniugowane kwasy ¿ó³ciowe precypituj¹, za skoniugowane  nie precypituj¹ lub tylko czêciowo, ale bez ich hydrolizy [4, 9, 15, 28].
Dane z pimiennictwa sugeruj¹, ¿e aktywnoæ hydrolazy soli ¿ó³ci czêsto stwierdzana u bakterii probiotycznych jest dyskusyjna. Nadmierna dekoniugacja soli ¿ó³ciowych w jelitach mo¿e wywo³aæ efekt z³ego wch³aniania lipidów oraz witamin
rozpuszczalnych w t³uszczach, a tak¿e spowodowaæ powstanie cytotoksycznych
wtórnych soli ¿ó³ciowych (secondary bile salts, SBS) [43, 44, 52]. To ostatnie
wymienione przypuszczenie wynika z obserwacji, ¿e czêæ zdekoniugowanych soli
¿ó³ciowych zawraca do uk³adu w¹trobowego i do jelit, gdzie pod wp³ywem mikroflory jelitowej mo¿e ulec 7"-dehydroksylacji z wytworzeniem toksycznych lub/i
mutagennych wtórnych kwasów ¿ó³ciowych i tym samym przyczyniæ siê do powstawania kamieni ¿ó³ciowych lub nawet zwiêkszyæ ryzyko raka jelit [19, 42, 51].
W uk³adzie pokarmowym najwa¿niejszymi i dominuj¹cymi ilociowo wtórnymi
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Ryc. 2. Metabolizm g³ównych pierwotnych kwasów ¿ó³ciowych (cholowego i chenodeoksycholwego)
do g³ównych wtórnych kwasów ¿ó³ciowych (deoksycholowego i litocholowego)
na drodze 7-dehydroksylacji [42]

kwasami ¿ó³ciowymi s¹ kwasy deoksycholowy i litocholowy, powstaj¹ce przez usuniêcie grupy 7"-hydroksylowej z pierwotnych kwasów ¿ó³ciowych, odpowiednio
cholowego i chenodeoksycholowego (Ryc. 2). Wtórne kwasy ¿ó³ciowe, podobnie
jak pierwotne kwasy ¿ó³ciowe, s¹ koniugowane z glicyn¹ lub tauryn¹ [4, 42].
Badania nad zwi¹zkiem miêdzy aktywnoci¹ BSH i 7"-dehydroksylacj¹ oraz nad
zdolnoci¹ pa³eczek Lactobacillus do 7"-dehydroksylacji trwaj¹ blisko 25 lat i dane
pimiennictwa zawieraj¹ liczne dowody na to, ¿e pa³eczki Lactobacillus nie przyczyniaj¹ siê do przekszta³cania pierwotnych kwasów ¿ó³ciowych do kwasów wtórnych. Ju¿ w badaniach prowadzonych na pocz¹tku lat 80-tych ubieg³ego stulecia,
wród mikroflory izolowanej z uk³adu pokarmowego nie stwierdzano bakterii z rodzaju Lactobacillus zdolnych do 7"-dehydroksylacji [27]. Bakterie jelitowe zdolne
do przeprowadzenia 7"-dehydroksylacji pierwotnych kwasów ¿ó³ciowych reprezentuj¹ jedynie niewielki odsetek ludzkiej mikroflory jelitowej i nie obejmuj¹ bakterii
kwasu mlekowego takich jak Lactobacillus [61]. U ¿adnego z badanych szczepów
Lactobacillus (w tym: L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. reuteri, L. acidophilus, L. gasseri, L. plantarum), izolowanych zarówno z uk³adu pokarmowego
ssaków, jak i z fermentowanych produktów mleczarskich, nie stwierdzono zdolnoci do 7"-dehydroksylacji w warunkach beztlenowych [2, 6, 7, 30, 48, 61].
Z danych pimiennictwa wynika równie¿, ¿e pa³eczki Lactobacillus mog¹ wrêcz
przyczyniaæ siê do ochrony organizmu gospodarza przez powstaj¹cymi toksycznymi
wtórnymi kwasami ¿ó³ciowymi. B o e v e r i wsp. [6] badaj¹c dekoniugacjê soli
¿ó³ciowych przez L. reuteri w symulatorze ekosystemu mikroflory jelitowej cz³owieka (Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem, SHIME) stwierdzili,
¿e badany szczep L. reuteri wzmaga³ precypitacjê zdekoniugowanych kwasów ¿ó³290

ciowych w niskim pH lub wi¹za³ ich cz¹steczki do swoich komórek, przez co by³y
one mniej biodostêpne dla pozosta³ej mikroflory. Efekt precypitacji zdekoniugowanych kwasów ¿ó³ciowych jest czêsto obserwowany, gdy¿ ich pKa jest bliskie 5
[5, 7, 20, 28]. Zjawisko wi¹zania lub akumulacji zdekoniugowanych kwasów ¿ó³ciowych stwierdzano równie¿ u szczepów L. delbrueckii subsp. bulgaricus JCM
1002, L. salivarius subsp. salicinus JCM 1044, L. sakei subsp. sakei JCM 1157,
L. acidophilus JCM 1132 i L. fermentum 20 [36, 37].
5. Wp³yw hydrolazy soli ¿ó³ci na cholesterol
Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania dekoniugacj¹ soli ¿ó³ciowych przez pa³eczki Lactobacillus zwi¹zany jest równie¿ z mo¿liwoci¹ wykorzystania tego mechanizmu do obni¿enia stê¿enia poziomu cholesterolu we krwi
ludzi z hipercholesterolemi¹ lub zapobieganiem hipercholesterolemii u osób zdrowych [21, 24, 32, 38, 46, 56, 59, 60, 7073]. Uwa¿a siê, ¿e L. acidophilus izolowane
z uk³adu pokarmowego ssaków s¹ zdolne do dekoniugacji soli ¿ó³ciowych i aktywniej ni¿ komercyjne kultury L. acidophilus przyczyniaj¹ siê do obni¿ania poziomu
cholesterolu [10].
Dekoniugacja kwasów ¿ó³ci mo¿e prowadziæ do redukcji cholesterolu w organizmie na trzy sposoby. Pierwsza hipoteza sugeruje, ze wzrost iloci zdekoniugowanych kwasów ¿ó³ciowych mo¿e powodowaæ wiêksze wydalanie kwasów ¿ó³ciowych
z przewodu pokarmowego, gdy¿ s¹ one s³abiej reabsorbowane z jelit [11]. Zwiêkszone wydalanie kwasów ¿ó³ciowych stymuluje syntezê nowych kwasów z cholesterolu, co prowadzi do obni¿enia jego poziomu w organizmie, gdy¿ synteza kwasów jest homeostatycznie regulowana przez iloæ kwasów ¿ó³ciowych zawracanych
do w¹troby [50, 55]. Drugi mo¿liwy mechanizm t³umacz¹cy efekt obni¿ania poziomu cholesterolu w organizmie, to zmniejszanie iloci cholesterolu pokarmowego
absorbowanego przez organizm z uk³adu pokarmowego [23, 31, 49]. Uwa¿a siê,
¿e zdekoniugowane kwasy ¿ó³ciowe os³abiaj¹ jelitow¹ absorpcjê lipidów, w tym
cholesterolu przez organizm [18, 50]. Trzecia mo¿liwoæ wp³ywu aktywnoci BSH
na obni¿anie poziomu cholesterolu, to wywo³ywanie jego precypitacji ze zdekoniugowanymi sola ¿ó³ciowymi w niskim pH rodowiska [22, 34].
Zjawisko obni¿ania poziomu cholesterolu lub jego precypitacji ze zdekoniugowanymi kwasami ¿ó³ciowymi stwierdzono w warunkach in vitro i in vivo miêdzy innymi
u L. acidophilus, L. casei, L. reuteri, L. fermentum [2, 26, 47, 55, 61, 67, 68, 7072].
6. Oznaczanie aktywnoci hydrolazy soli ¿ó³ci
Aktywnoæ BSH u Lactobacillus mo¿na okrelaæ metod¹ p³ytkow¹ na po¿ywce
MRS lub Rogosa SL z dodatkiem 0,5% jednego z kwasów: taurodeoksycholowego,
taurocholowego lub taurochenodeoksycholowego. Inkubacjê posiewów prowadzi siê
w warunkach beztlenowych w optymalnej temperaturze wzrostu bakterii. Aktywnoæ
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BSH u Lactobacillus objawia siê tworzeniem wokó³ kolonii halo sprecypitowanych
zdekoniugowanych kwasów ¿ó³ciowych lub tworzeniem nieprzejrzystych ziarnistych bia³ych kolonii bez halo sprecypitowanych kwasów [14].
Innym sposobem pomiaru aktywnoci tego enzymu jest oznaczenie iloci hydrolizowanego glikocholanu lub taurocholanu sodu w p³ynnej po¿ywce podczas inkubacji w warunkach optymalnych dla badanych bakterii i przy pH zapobiegaj¹cemu
precypitacji kwasów ¿ó³ciowych. Badania takie mo¿na zrealizowaæ wykorzystuj¹c
do oznaczenia iloci kwasów na przyk³ad chromatografiê (HPLC lub GC) [13].
Mo¿liwe jest tak¿e oznaczenie iloci aminokwasów uwalnianych z soli ¿ó³ciowych podczas inkubacji badanych bakterii w p³ynnej po¿ywce zawieraj¹cej skoniugowane sole ¿ó³ciowe. Iloæ aminokwasów mo¿na szybko wyznaczyæ metod¹
enzymatyczn¹ [25, 62].
7. Zmiennoæ genotypowa
Dane pimiennictwa wskazuj¹ na zmiennoæ nie tylko fenotypow¹, ale tak¿e
genotypow¹ ró¿nych gatunków Lactobacillus pod wzglêdem aktywnoci BSH. Ró¿nice takie zaobserwowano miêdzy innymi u L. acidophilus, L. brevis, L. buchneri,
L. delbrueckii, L. plantarum, L. gasseri, L. fermentum [16, 17, 54]. U szczepu
L. johnsonii 100100 hydrolaza soli ¿ó³ci jest kodowana na 2 osobnych loci. Jeden
locus koduje bia³ko cbsHâ, za drugi locus  cbsHa, drugi enzym BSH. E l k i n s
i wsp. [16, 17] stwierdzili, ¿e wiêkszoæ szczepów Lactobacillus izolowanych z uk³adu pokarmowego cz³owieka by³a cbsH$-dodatnia, co sugeruje, ¿e ten locus jest
istotny dla bakterii zasiedlaj¹cych uk³ad pokarmowy [16, 17].
S h u h a i m i i wsp. [54] zsekwencjonowali gen koduj¹cy BSH u szczepu z gatunku Bifidobacterium longum i stwierdzili jego podobieñstwo w 42% do genu
wystêpuj¹cego u Lactobacillus. Ponadto, sekwencjonowanie wykaza³o, ¿e ORF
(otwarta ramka odczytu) genu BSH zawiera 954 par zasad koduj¹cych 317 aminokwasów (o masie cz¹steczkowej 35 kDa).
Zmiennoæ genotypowa aktywnoci BSH nie jest do koñca wyjaniona. Nie wiadomo na przyk³ad czy gen koduj¹cy BSH jest uwarunkowany jeszcze dodatkowo
innymi bia³kami. Dalszych badañ wymaga równie¿ wyjanienie, czy brak aktywnoci BSH oznacza brak genu koduj¹cego ten enzym czy te¿ gen jest zinaktywowany
przez mechanizm reguluj¹cy lub mutacje. Jest to szczególnie interesuj¹ce w przypadku tych gatunków, u których stwierdza siê równoczenie szczepy BSH-dodatnie
i BSH-ujemne [62].
8. Podsumowanie
Wiedza na temat aktywnoci BSH u bakterii takich jak pa³eczki z rodzaju Lactobacillus mo¿e u³atwiæ dok³adne poznanie ich oddzia³ywania na otoczenie, a szczególnie na organizm gospodarza (ludzi lub zwierz¹t).
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Mo¿liwoæ regulacji aktywnoci tego enzymu mo¿e byæ w przysz³oci pomocna
do badania zdolnoci bakterii Lactobacillus do zasiedlania uk³adu pokarmowego,
ale mo¿e równie¿ zostaæ wykorzystana do zapobiegania hipercholesterolemii lub
kamieni ¿ó³ciowych u ludzi lub zwierz¹t, a tak¿e otrzymywania produktów probiotycznych zawieraj¹cych pa³eczki mlekowe o udokumentowanych w³aciwociach
prozdrowotnych. Jednak do osi¹gniêcia tego celu wci¹¿ potrzebne s¹ podstawowe
badania in vitro i in vivo z tego zakresu.
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1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka bakterii z rodzaju Erwinia. 3. Wykrywanie, identyfikacja
i ró¿nicowanie bakterii z rodzaju Erwinia. 3.1. Testy biochemiczno-fizjologiczne 3.2. Testy serologiczne. 3.3. Analiza kwasów t³uszczowych. 3.4. Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA.
3.5. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. 3.6. Reakcja ³añcuchowa polimerazy (PCR) i jej modyfikacje. 3.7. Reakcja ³añuchowa ligazy (LCR). 3.8. Sekwencjonowanie DNA. 4. Taksonomia bakterii
z rodzaju Erwinia. 5. Podsumowanie
Characteristcs, identification, differentiation and taxonomy of plant pathogenic bacteria
from the genus Erwinia
The genus Erwinia, which was proposed in 1917, consists of several species of gram-negative, nonspore-forming, peritrichous, fermentative rod-shaped bacteria and belongs to the family Enterobacteriaceae. This genus was proposed for plant-associated bacteria that are pathogens, saprophytes and
epiphytes. The majority of species of the genus Erwinia are identified by biochemical features. Only
for species like Erwinia amylovora, E. carotovora subsp. atroseptica, E. carotovora subsp.
carotovora, E. chrysanthemi and Erwinia stewardii causing the highest losses of fruit or vegetables
the serological and molecular tools for detection, identification and differentiation were developed.
Although taxonomic structure of the genus Erwinia has been proven using both phenotypic and
genotypic data, the taxonomic position of this genus is discussed. The difficulties are based mainly
on the heterogeneity of the genus Erwinia and the unclear relationships among its members and with
other taxa of the Enterobacteriaceae.
Several independent intensive studies of 16S rDNA sequences aimed to resolve the taxonomic
relationships of different species and groups of the Erwinia genus and their position within the
Enterobacteriaceae, but they gave incoherent results. Some authors proposed that the genus Erwinia
should be divided into four new genera, namely Erwinia, Pectobacterium, Pantoea, and Brenneria,
while others suggested that the genera Pectobacterium and Brenneria should be grouped together.
Also the phylogenetic position of phytopathogens within the Enterobacteriaceae is problematic. The
results of some authors indicated that species belonging into former Erwinia genus form one group
well separated from other genera from Enterobacteriaceae family. The other scientists obtained
different results indicating that among the genera from former Erwinia genus, there are also other
genera from Enterobacteriaceae family.
1. Introduction. 2. Characteristic of Erwinia genus. 3. Detection, identification and differentiation
of bacteria from Erwinia genus. 3.1. Biochemical and physiological tests. 3.2. Serological tests.
3.3. Analysis of free fatty acids composition. 3.4. Restriction fragment length polymorphism of
chromosomal DNA. 3.5. Nucleic acids hybridisation. 3.6. Polymerase Chain Reaction (PCR) based
DNA fingerprinting. 3.7. Ligase Chain Reaction (LCR). 3.8. DNA sequencing. 4. Taxonomy of the
Erwinia genus. 5. Summary
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1. Wprowadzenie
Bakterie z rodzaju Erwinia wystêpuj¹ powszechnie w przyrodzie. Izolowane s¹
przede wszystkim z tkanek rolinnych, wody, powietrza, gleby, ale równie¿ z tkanek
zwierzêcych i materia³ów pochodz¹cych od cz³owieka. Organizmy zaliczane od
1917 roku do rodzaju Erwinia s¹ niezwykle zró¿nicowane [94]. Od oko³o 100 lat
wiadomo, ¿e mog¹ powodowaæ choroby rolin i byæ przyczyn¹ znacznych strat
ekonomicznych [72]. Heterogennoæ bakterii nale¿¹cych do tego rodzaju jest przyczyn¹ trudnoci z identyfikacj¹ oraz z opracowaniem poprawnej, akceptowanej przez
wiêkszoæ badaczy systematyki. Opisano prawie 30 odmiennych fenotypowo i genomowo gatunków bakterii nale¿¹cych do rodzaju Erwinia, jednak¿e tylko w przypadku
nielicznych, bêd¹cych przyczyn¹ znacznych strat gospodarczych opracowano metody
serologiczne lub molekularne pozwalaj¹ce na szybk¹ i efektywn¹ identyfikacjê.
Identyfikacja pozosta³ych gatunków opiera siê na klasycznych testach biochemiczno-fizjologicznych.
Zastosowanie, w ostatnich latach, analizy porównawczej sekwencji 16S rDNA
bakterii z rodzaju Erwinia nie pozwoli³o na rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych
z identyfikacj¹ i taksonomi¹ bakterii nale¿¹cych do tego rodzaju. Dane z pimiennictwa oraz badania przeprowadzone w naszym laboratorium pozwalaj¹ na postawienie tezy, i¿ odpowiedzi na pytania zwi¹zane z taksonomi¹ bakterii z rodzaju
Erwinia mo¿na bêdzie uzyskaæ w oparciu o metody molekularne umo¿liwiaj¹ce
porównanie szeregu ró¿nych, konserwatywnych ewolucyjnie genów, w tym genów
koduj¹cych 16S i 23S rRNA, sekwencji ITS oraz analizy sekwencji DNA w obrêbie
ca³ego genomu bakteryjnego.
2. Charakterystyka bakterii z rodzaju Erwinia
Bakterie z rodzaju Erwinia zaliczane do rodziny Enterobacteriaceae s¹ nietworz¹cymi przetrwalników, urzêsionymi, fakultatywnymi anaerobami. Wykazuj¹
typowe cechy tej rodziny: fermentuj¹ glukozê, wytwarzaj¹ katalazê, nie wytwarzaj¹
oksydazy i redukuj¹ azotany do azotynów [45]. Optymalne temperatury wzrostu
to 2335°C, za maksymalne 3247°C. Ich wymiary mieszcz¹ siê w granicach
0,51,0×1,03,0 :m [45]. Wystêpuj¹ pojedynczo, w parach, czasami tworz¹ krótkie
³añcuchy, s¹ ruchliwe, wiêkszoæ jest urzêsiona perytrichalnie (Rys. 1).
Drobnoustroje zaklasyfikowane do rodzaju Erwinia to g³ównie patogeny rolin,
ale nale¿¹ tu równie¿ gatunki epifityczne i saprofity [45]. Patogeny te maj¹ szeroki
zakres gospodarza i w wiêkszoci nie wykazuj¹ specyficznoci w stosunku do gatunków rolin, na których wywo³uj¹ objawy chorobowe. Najwa¿niejszym z gospodarczego punktu widzenia gatunkiem z rodzaju Erwinia jest Erwinia amylovora powoduj¹ca
zarazê ogniow¹ drzew owocowych [70]. Kolejne gatunki z rodzaju Erwinia powoduj¹ce du¿e straty gospodarcze rolin uprawnych to bakterie pektynolityczne z gatunku
E. carotovora i E. chrysanthemi. Pektynolityczne Erwinia pora¿aj¹ przede wszystkim roliny ziemniaka, ale tak¿e inne, liczne roliny ogrodnicze i rolnicze: pomidory,
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Rys 1. Fotografia przedstawiaj¹ca obraz z mikroskopu elektronowego komórek bakterii
z podgatunku Erwinia carotovora subsp. atroseptica, Erwinia carotovora subsp. carotovora
oraz Erwinia chrysanthemi.
Zdjêcie wykonane przez Dr Gra¿ynê Konopê, Katedra Biologii Molekularnej BGiO, Uniwersytet Gdañski
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marchew, seler, buraki cukrowe, trzcinê cukrow¹, cykoriê, kukurydzê czy pigwê
(Tab. I) [49, 60]. Bakterie z rodzaju Erwinia infekuj¹ tak¿e roliny ozdobne, takie jak:
chryzantemy, godziki, sêpolie, difenbachie, czy filodendrony (Tab. I) [60, 68].
Objawy chorobowe wywo³ywane przez bakterie z rodzaju Erwinia na rolinach
to przede wszystkim mokre zgnilizny, narola, zgorzele, wiêdniêcie naczyniowe,
plamistoæ lici, odbarwianie tkanek roliny oraz zgnilizny podstawy pêdu ró¿nych
gatunków rolin [45, 63, 79]. Bakterie dostaj¹ siê do tkanek rolinnych poprzez
uszkodzenia mechaniczne powsta³e w trakcie uprawy, zbioru lub transportu plonów,
a tak¿e poprzez naturalne otwory takie jak aparaty szparkowe, przetchlinki lub przewody nektarowe kwiatów. Rozwój choroby bakteryjnej jest efektem wzajemnej
interakcji miêdzy patogenem i rolin¹. Zale¿y on od procesów metabolicznych indukowanych w skaleczonej i zainfekowanej przez patogen tkance rolinnej, aktywnoci
bakteryjnych czynników warunkujacych patogeneze, np. enzymów degradujacych
sk³adniki cian komórkowych oraz warunków rodowiskowych. Dlatego te¿ obecnoæ bakterii na powierzchni lub wewn¹trz tkanek rolinnych nie zawsze oznacza
rozwój procesu chorobowego. Objawy chorobowe powstaj¹ tylko w okrelonych,
korzystnych dla rozwoju choroby warunkach. Czêsto mamy do czynienia z infekcj¹
latentn¹ ujawniaj¹c¹ siê dopiero w warunkach sprzyjaj¹cych rozwojowi choroby
(wysoka wilgotnoæ i koncentracja pary wodnej, deficyt tlenowy spowodowany
wysok¹ aktywnoci¹ oddechow¹ uszkodzonych mechanicznie tkanek lub czêciej
obecnoci¹ filmu wodnego na powierzchni organów rolinnych). Rozwój choroby
zale¿y poza warunkami rodowiskowymi od odpornoci gatunku lub odmiany roliny
na infekuj¹ce j¹ patogeny [99], oraz od wirulencji szczepów bakterii zasiedlaj¹cych
rolinê [49, 60, 63]. Infekcje latentne s¹ z jednej strony trudne do wykrycia,
a z drugiej mog¹ byæ ród³em patogena, który w sprzyjaj¹cych warunkach rozprzestrzenia siê szybko i mo¿e powodowaæ powa¿ne straty gospodarcze.
Poszczególne gatunki i podgatunki pektynolitycznych bakterii z rodzaju Erwinia
wywo³uj¹ rozwój symptomów choroby w odmiennych temperaturach, np.: E. carotovora subsp. atroseptica w temperaturach ni¿szych ni¿ 25°C, E. carotovora subsp.
carotovora w temperaturach 2530°C za E. chrysanthemi, zwykle powy¿ej 33°C
[61]. Szczepy nale¿¹ce do ró¿nych podgatunków E. carotovora czêsto wystêpuj¹ na
tej samej rolinie, a udzia³ poszczególnych podgatunków w populacji zasiedlaj¹cej
rolinê zale¿y tak¿e od warunków rodowiskowych [01, 61]. Zaobserwowano,
¿e bakterie z niektórych gatunków Erwinia przez d³ugi okres mog¹ bytowaæ na
powierzchni roliny jako epifity. Wiêkszoæ to epifity lici zdolne do rozmna¿ania
siê wzd³u¿ nerwów oraz u podstawy w³osków, tam gdzie wycieki substancji od¿ywczych s¹ czêstsze. Zdolnoæ do pozostawania w fazie epifitycznej opisano w przypadku dwóch podgatunków: E. carotovora subsp. atroseptica i E. carotovora subsp.
carotovora i dwóch gatunków E. salicis i E. amylovora [61].
Natomiast do gatunku Erwinia herbicola nale¿¹ bakterie, które s¹ przede wszystkim epifitami wielu gatunków rolin i tylko w sporadycznych sytuacjach nabieraj¹
cech patogena. Wiêkszoæ szczepów nale¿¹cych tego gatunku wytwarza ¿ó³ty barwnik, który prawdopodobnie chroni komórki bakterii przed promieniowaniem UV,
cechê tê uwa¿a siê za przystosowanie do epifitycznego trybu ¿ycia. Czêæ szczepów
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Tabela I
Bakterie z rodzaju Erwinia wywo³uj¹ce choroby na rolinach
Gatunek lub podgatunek

Nazwa choroby

Atakowane roliny

E. carotovora subsp. atroseptica czarna nó¿ka

ziemniak i in. warzywa

E. c. subsp. carotovora

mokra zgnilizna

wiele gatunków rolin rosn¹cych
w klimacie umiarkowanym

E. c. subsp. betavasculorum

bakteryjna zgorzel naczyniowa

burak cukrowy

E. c. subsp. odorifera

mokra zgnilizna

cykoria

E. c. subsp. wasabiae

mokra zgnilizna

chrzan japoñski

E. chrysanthemi

mokra zgnilizna, bakteryjne
wiele gatunków rolin rosn¹cych
wiêdniêcie, bakteryjna zgorzel w klimacie tropikalnym
i subtropikalnym

E. cacticida

mokra zgnilizna

kaktusy

E. cypripedii

br¹zowa zgnilizna

storczyki

E. amylovora

zaraza ogniowa

Rosaceae

E. tracheiphila

wiêdniêcie naczyniowe

ogórki, melony

E. psidii

zgnilizna

Psidium guajava

E. mallotivora

plamistoæ lici

Mallotus japonicus

E. persicinus

zgnilizna

pomidor, banan, ogórek

E. rhapontici

zgnilizna i ró¿owienie ziaren
pszenicy, wewnêtrzne br¹zowienie cebul hiacynta

rabarbar, pszenica, hiacynt

E. alni

guzowatoæ

olsza

E. nigrifluens

nekrozy kory

orzech w³oski

E. paradisiaca

zgnilizna korzeni

banan

E. salicis

bakteryjne wiêdniêcie

wierzba

E. rubrifaciens

nekrozy floemu

orzech w³oski

E. quercina

zgnilizna i opadanie ¿o³êdzi

d¹b

E. nimipressuralis

zgnilizna

wi¹z

E. cancerogenus

bakteryjne zamieranie

topola

E. dissolvens

zgnilizna

db³a zbó¿

E. stewartii

wiêdniêcie naczyniowe

kukurydza

E. indologenes

plamistoæ lici,
zgnilizna

trawy
ananas

E. ananas

zgnilizna

ananas, trzcina cukrowa

E. herbicola

br¹zowienie, czernienie,
cebula, ananas, grejpfrut,
plamistoæ,
kukurydza, soja, koniczyna
brak odpornoci na zniszczenia
wywo³ywane przez mróz

E. milletiae

plamistoæ

s³odlin japoñski (glicynia)
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tego gatunku wytwarza tzw. ice-nucleation proteins, dzia³aj¹ce jako zarodki kryszta³ów lodu, które s¹ przyczyn¹ strat plonów kukurydzy wywo³ywanych przez mróz
[47]. Ponadto niektóre szczepy z gatunku E. herbicola [46] i Erwinia. [59] wykazuj¹
zdolnoæ do infekowania tkanek cz³owieka i zwierz¹t.
3. Wykrywanie, izolacja, identyfikacja i ró¿nicowanie bakterii z rodzaju Erwinia
Izolacja patogenicznych bakterii z rodzaju Erwinia z zainfekowanych tkanek
rolinnych jest doæ prosta dziêki mo¿liwoci zastosowania selektywnych i pó³selektywnych po¿ywek hodowlanych. Jednak¿e okrelenie liczby bakterii w próbach
gleby, wody i zdrowych tkanek rolinnych jest trudniejsze ze wzglêdu na potrzebê
czêstego, równoczesnego zastosowania selektywnych pod³ó¿ i technik pozwalaj¹cych na wzbogacenie populacji bakterii (enrichment procedures). Trudnoci
wynikaj¹ czêsto z faktu, i¿ organizmy patogenne charakteryzuj¹ siê wolniejszym
wzrostem na po¿ywkach hodowlanych ni¿ bakterie saprofityczne zasiedlaj¹ce tkanki
rolinne, glebê i wodê.
Do wykrywania i identyfikacji bakterii z rodzaju Erwinia stosuje siê poza izolacj¹ na selektywnych pod³o¿ach, tak¿e obserwacjê morfologii kolonii, oznaczanie
cech fizjologiczno-biochemicznych i zdolnoci chorobotwórczych. Ponadto wykorzystuje siê metody serologiczne, oznaczanie zawartoci kwasów t³uszczowych,
oznaczenie wra¿liwoci na specyficzne bakteriofagi lub bakteriocyny. Do identyfikacji i badania zró¿nicowania w obrêbie poszczególnych gatunków wykorzystuje
siê w ostatnich latach metody molekularne, takie jak hybrydyzacja kwasów nukleinowych, technika PCR i jej modyfikacje, technika LCR oraz analiza restrykcyjna
i sekwencjonowanie poszczególnych genów [50].
3.1. Testy biochemiczno-fizjologiczne
Do izolacji pektynolitycznych gatunków z rodzaju Erwinia wykorzystuje siê
selektywno-ró¿nicuj¹c¹ po¿ywkê CVP (Crystal Violet Pectate medium) zawieraj¹c¹
kwas poligalakturonowy i fiolet krystaliczny [13, 62]. Pektynolityczne bakterie tworz¹ na tym pod³o¿u charakterystyczne zag³êbienia, powstaj¹ce na skutek degradacji
kwasu poligalakturonowego.
Do izolacji kultur E. amylovora z tkanek rolin z objawami chorobowymi oraz
z tkanek bez objawów choroby, stosuje siê pó³selektywne pod³o¿a, np. po¿ywkê MS
[57]. Szczepy E. salicis ³atwo izoluje siê z soku wyciniêtego z m³odych, zainfekowanych pêdów stosuj¹c agar od¿ywczy z 1% glicerolem lub 5% sacharoz¹ [40, 45].
Na po¿ywce z sacharoz¹ szczepy E. rhapontici wytwarzaj¹ po 48 godz. inkubacji
w temp. 25°C ró¿owy, dyfunduj¹cy barwnik [68]. Natomiast na agarze z eozyn¹
E. nigrifluens wytwarza ciemnofioletowe kolonie z zielono-metalicznym po³yskiem,
za E. rubrifaciens tworzy ró¿owe lub pomarañczowo-czerwone kolonie [68].
3.2. Testy serologiczne
Do wykrywania i identyfikacji bakterii z rodzaju Erwinia stosuje siê kilka ró¿nych technik serologicznych. Test aglutynacji p³ytkowej stosowano do identyfikacji
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takich gatunków jak: E. amylovora [43] i E. salicis [40, 95]. Technika immunofluorescencji (IF) zosta³a wykorzystana do wykrywania i identyfikacji E. amylovora
[35]. Natomiast immunofluorescencyjne barwienie kolonii (IFC) zastosowano
do wykrywania szczepów E. carotovora subsp. atroseptica i E. chrysanthemi [82].
Do wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku E. amylovora stosuje siê tak¿e test
immunofluorescencyjny [46] oraz test ELISA (enzyme-linked immunosorbent
assay) [29] z przeciwcia³ami monoklonalnymi. Test ELISA z przeciwcia³ami monoklonalnymi jest wykorzystywany tak¿e do wykrywania bakterii z gatunku E. chrysanthemi [31] i podgatunku E. carotovora subsp. atroseptica [30].
Ró¿norodne testy serologiczne, takie jak: podwójna immunodyfuzja [15, 85],
immunohybrydyzacja (ang. immunobloting), hybrydyzacja typu western ( western
blotting), immunoelektrotransfer [1], testy immunofluorescencyjne [3], zmodyfikowane testy aglutynacyjne [53], immunofluorescencyjne barwienie kolonii (IFC)
[81] oraz test ELISA z u¿yciem przeciwcia³ poliklonalnych [36] i monoklonalnych
[17, 35, 37], opracowano w celu wykrywania i identyfikacji szczepów E. carotovora
subsp. atroseptica oraz do ich odró¿nienia od szczepów nale¿¹cych do podgatunku
E. carotovora subsp. carotovora.
Powa¿nym problemem wystêpuj¹cym w trakcie stosowania metod serologicznych s¹ fa³szywie pozytywne wyniki uzyskiwane ze wzglêdu na nisk¹ specyficznoæ przeciwcia³ poliklonalnych stosowanych w testach ELISA i IFC oraz z powodu reakcji krzy¿owych stosowanych przeciwcia³ z saprofitami [63]. Ponadto test
ELISA w wielu przypadkach mo¿e nie byæ wystarczaj¹co czu³y. Za pomoca
klasycznego testu ELISA mo¿na wykrywaæ bakterie, gdy ich liczba jest wiêksza ni¿
106 jednostek tworz¹cych kolonie w 1g tkanki [36]. Podwy¿szenie czu³oci testu
ELISA mo¿na osi¹gn¹æ poprzez modyfikacjê tej techniki polegaj¹c¹ na wczeniejszym rozmno¿eniu bakterii na po¿ywkach selektywnych, tzw. wzbogacony
test ELISA tzw. E-ELISA (enrichment-ELISA). E-ELISA pozwala na obni¿enie
poziomu wykrywalnoci patogena do 102 103 jtk w 0,1 ml ekstraktu uzyskanego
z tkanki roslinnej. Metoda E-ELISA zosta³a opracowana do wykrywania szczepów
E. amylovora [29] oraz E. carotovora subsp. atroseptica [48].
W chwili obecnej komercyjnie dostêpne s¹ przeciwcia³a monoklonalne do
wykrywania bakterii nale¿¹cych do serogrupy I podgatunku E. carotovora subsp.
atroseptica. Jednak¿e ze wzglêdu na fakt, i¿ w niektórych krajach, np. w Polsce
serogrupa I stanowi tylko 60% populacji E. carotovora subsp. atroseptica, a podgatunek ten stanowi zaledwie 51% polskiej populacji E. carotovora [74, 75], test
ELISA z tymi przeciwcia³ami wydaje siê mieæ ograniczone zastosowanie do wykrywania infekcji wywo³ywanej przez E. carotovora subsp. atroseptica.
3.3. Analiza kwasów t³uszczowych
Analiza sk³adu kwasów t³uszczowych zawartych w komórkach bakterii jest uznawana za czu³¹, dok³adn¹ i wysoce powtarzaln¹ metodê pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê
bakterii z rodzaju Erwinia. Kolejne etapy badañ to: izolacja wy¿szych kwasów t³uszczowych, uzyskanie ich metylowych pochodnych i oznaczenie ich sk³adu jakociowego i ilociowego metod¹ chromatografii gazowej (Fatty Acid Methyl Esters,
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FAME). Porównanie uzyskanych wyników z baz¹ danych zawieraj¹c¹ informacje
o sk³adzie kwasów t³uszczowych, w komórkach najwa¿niejszych gatunków patogenów rolin sprawia, ¿e identyfikacja nieznanych izolatów jest szybka i stosunkowo
³atwa [66]. Istotn¹ wad¹ tej metody identyfikacji bakterii jest potrzeba uzyskania
czystych kultur identyfikowanych szczepów. Technikê FAME wykorzystano do
identyfikacji i ró¿nicowania szczepów nale¿¹cych do podgatunków: E. carotovora
subsp. atroseptica i E. carotovora subsp. carotovora [16, 64].
3.4. Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA
Niezwykle czu³¹ metod¹ badania zró¿nicowania szczepów jest porównanie wzorów DNA uzyskanych w wyniku elektroforezy pulsowej chromosomalnego DNA
trawionego rzadko tn¹cymi (rozpoznaj¹cymi d³u¿sze ni¿ czteronukleotydowe sekwencje DNA) enzymami restrykcyjnymi, PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis). Technikê PFGE stosuje siê z powodzeniem do identyfikacji i ró¿nicowania szczepów
nale¿¹cych do niezwykle homogennego gatunku E. amylovora [98].
3. 5. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych
Technika bazuj¹ca na hybrydyzacji DNA/DNA jest wykorzystywana przede
wszystkim w badaniach taksonomicznych bakterii z rodzaju Erwinia. Natomiast do
wykrywania E. carotovora metod¹ hybrydyzacji, skonstruowano sondê DNA specyficzn¹ dla bakterii z tego gatunku i wykorzystano j¹ w metodzie hybrydyzacji
kropkowej (dot blot hybridization) [92]. Ze wzglêdu na fakt, i¿ sonda jest znakowana digoksygenin¹, hybrydyzacja mo¿e byæ stosowana do wykrywana E. carotovora
w laboratoriach nie maj¹cych mo¿liwoci pracy z izotopami promieniotwórczymi
najczêciej stosowanymi w technikach bazuj¹cych na hybrydyzacji.
3. 6. Reakcja ³añcuchowa polimerazy (PCR) i jej modyfikacje
Technika PCR polega na selektywnym powielaniu (amplifikacji) fragmentów
DNA w warunkach in vitro [65]. Testy PCR s¹ bardzo czu³e i pozwalaj¹ na wykrycie nawet ladowych iloci DNA. Wysoka czu³oæ, szybkoæ oraz mo¿liwoæ zastosowania reakcji PCR do wykrywania i identyfikacji patogenów bez koniecznoci
wczeniejszej ich izolacji z zainfekowanej tkanki lub gleby spowodowa³a coraz
czêstsze stosowanie tej techniki oraz jej licznych modyfikacji do wykrywania, identyfikacji i ró¿nicowania bakteryjnych patogenów rolin.
W celu wykrywania i identyfikacji bakterii z rodzaju Erwinia opracowano specyficzne startery do reakcji PCR. Reakcjê PCR z u¿yciem starterów pozwalaj¹cych
na identyfikacjê gatunku lub podgatunku bakterii stosuje siê do wykrywania szczepów z gatunków E. amylovora [5, 6, 32]. W reakcji tej pocz¹tkowo wykorzystywano startery komplementarne do fragmentów sekwencji plazmidu pEA29, który uznano za uniwersalny dla wszystkich szczepów E. amylovora [5]. Wykazano jednak, ¿e
niektóre szczepy utraci³y ten plazmid oraz, ¿e mo¿e on ulec transferowi do innych
gatunków bakterii. W efekcie trudno by³o uznaæ ten test za gatunkowo specyficzny.
Powy¿sze fakty przyczyni³y siê do opracowania starterów bazuj¹cych na sekwencji
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kompleksu chromosomalnych genów amsA, amsB, amsC, koduj¹cych enzymy bior¹ce udzia³ w syntezie amyloworanu [6].
Reakcjê PCR z u¿yciem starterów pozwalaj¹cych na identyfikacjê gatunku lub
podgatunku bakterii stosuje siê do wykrywania szczepów z gatunku: E. chrysanthemi
[38, 58, 69] oraz dwóch podgatunków E. carotovora tj. subsp. atroseptica [14, 18,
26, 69] i carotovora [100]. T o t h i wsp. [76] opisali tak¿e bazuj¹c¹ na tecie PCR
metodê pozwalaj¹c¹ na wykrywanie bakterii z gatunku E. carotovora w rozmna¿anym in vitro materiale. Metoda ta nie pozwala na identyfikacjê poszczególnych
podgatunków E. carotovora.
D a r r a s s e i wsp. [14] zaproponowali startery specyficzne dla gatunku E. carotovora bazuj¹ce na sekwencji genów z grupy pelY. Jednak¿e startery te nie s¹ uniwersalne. Produkt reakcji z ich u¿yciem otrzymuje siê z DNA matrycowym wyizolowanym z czterech podgatunków E. carotovora tj. atroseptica, carotovora, odorifera
i wasabiae. Natomiast w przypadku zastosowania jako matrycy DNA izolowanego
z E. carotovora subsp. betavasculorum nie uzyskuje siê produktu PCR. Równie¿
startery opisane przez D e B o e r i W a r d [18] a stosowane do identyfikacji
E. carotovora subsp. atroseptica nie s¹ uniwersalne. W przypadku wielu izolatów
z terenu Polski, oznaczonych biochemicznie i serologicznie jako E. carotovora
subsp. atroseptica, nie uzyskano produktów amplifikacji czyli pozytywnego wyniku
w reakcji PCR z tymi starterami [74]. Obecnie najbardziej uniwersalnymi wydaj¹
siê byæ startery opisane przez F r e c h o n i wsp. [26].
Aby usprawniæ mo¿liwoæ identyfikacji bakterii z rodzaju Erwinia i umo¿liwiæ
badanie zró¿nicowania genomowego zastosowano liczne modyfikacje testu PCR.
Do identyfikacji szczepów E. amylovora zastosowano tzw. wewnêtrzny PCR (nested
PCR). Zastosowanie dwóch par starterów w kolejnych etapach testu, umo¿liwia
przeprowadzenie dwuetapowej amplifikacji. Pierwsza reakcja PCR prowadzona
jest z par¹ starterów pozwalaj¹cych uzyskaæ produkt stanowi¹cy matrycê dla kolejnej reakcji PCR z drug¹ par¹, znacznie bardziej specyficznych starterów. Zastosowanie wewnêtrznego PCR nie tylko zwiêksza czu³oæ i specyficznoæ reakcji, ale
pozwala na obni¿enie stê¿enia ewentualnych inhibitorów polimerazy DNA w mieszaninie reakcyjnej [54].
W celu zwiêkszenia czu³oci wykrywania E. amylovora w reakcji PCR, ³¹czono
reakcjê PCR z technikami hybrydyzacji: PCR-dot-blot i PCR-reverse-blot [54].
Mimo, i¿ techniki te s¹ bardzo czu³e i pozwalaj¹ na wykrycie nawet pojedynczej
komórki E. amylovora to maj¹ tak¿e wady. PCR-dot-blot jest metod¹ czasoch³onn¹
i pracoch³onn¹ natomiast PCR-reverse-blot jest wprawdzie technik¹ szybk¹ i prost¹,
ale wymaga wczeniejszej izolacji czystych kultur bakterii.
Od dwóch do kilku par starterów stosuje siê w reakcji multiplex PCR. Ka¿da
para starterów jest komplementarna do sekwencji ró¿nych genów charakterystycznych dla ró¿nych gatunków lub podgatunków bakterii. Multiplex PCR wykorzystano w naszym laboratorium do wykrywania i identyfikacji dwóch podgatunków
E. carotovora [75]. W tym przypadku zastosowano startery specyficzne dla podgatunku E. carotovora subsp. atroseptica [18] i startery uniwersalne dla gatunku
E. carotovora [14]. W efekcie mo¿na by³o stwierdziæ czy w badanej tkance znajduj¹
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siê szczepy E. carotovora subsp. atroseptica czy te¿ innych podgatunków E. carotovora, przede wszystkim E. carotovora subsp. carotovora [75].
Popularn¹, coraz czêciej u¿ywan¹, przede wszystkim do ró¿nicowania szczepów w obrêbie gatunku czy podgatunku jest metoda rep-PCR (Repetitive Element
Based-PCR) oparta na wystêpuj¹cych w genomach bakterii sekwencjach repetytywnych. Pozwala ona na okrelenie stopnia podobieñstwa DNA ró¿nych szczepów
bakterii. Reakcjê PCR z u¿yciem starterów ERIC1 i ERIC2 [84], komplementarnych do sekwencji repetytywnych typu ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic
Consensus Sequences], charakterystycznych dla bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, przeprowadzono tak¿e w celu zbadania zró¿nicowania szczepów nale¿¹cych
do podgatunku E. carotovora subsp. atroseptica [77].
W celu odró¿nienia szczepów nale¿¹cych do podgatunków E. carotovora subsp.
atroseptica i E. carotovora subsp. carotovora mo¿na tak¿e stosowaæ reakcjê ³añcuchow¹ polimerazy z losowo wybranymi starterami, RAPD (Random Amplified
Polymorphic DNA) [51, 75]. Jednak¿e metoda ta jest krytykowana ze wzglêdu na
nisk¹ powtarzalnoæ wyników.
Kolejn¹ metod¹, któr¹ wykorzystano do badania zró¿nicowania genomowego
szczepów nale¿¹cych do jednego gatunku jest amplifikacja wybranych fragmentów restrykcyjnych AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism). Metoda
ta pos³u¿y³a do zbadania zró¿nicowania szczepów E. carotovora i E. chrysanthemi
[4] oraz E. salicis [34]
Kolejn¹ modyfikacj¹ testu PCR stosowan¹ do identyfikacji i badania zró¿nicowania szczepów bakterii jest analiza restrykcyjna produktów PCR, czyli PCR-RFLP.
Metoda PCR-RFLP zosta³a zastosowana do identyfikacji i ró¿nicowania bakterii
z gatunków E. carotovora [14] i E. chrysanthemi [58]. Test z u¿yciem starterów
opartych na sekwencjach genów z rodziny pelY i enzymów restrykcyjnych zastosowany przez D a r r a s s e [14] pozwala na identyfikacjê bakterii nale¿¹cych do dwóch
podgatunków E. carotovora subsp. atroseptica i E. carotovora subsp. wasabiae. Nie
pozwala natomiast na odró¿nienie podgatunków: E. carotovora subsp carotovora
i E. carotovora subsp odorifera. N a s s a r i wsp. [58] opracowali startery pozwalaj¹ce na amplifikacjê konserwatywnego regionu obejmuj¹cego grupê genów pelADE
charakterystycznych dla E. chrysanthemi. Analiza restrykcyjna produktu reakcji
PCR pozwoli³a na opisanie kilku profili genetycznych w obrêbie gatunku E. chrysanthemi. Ostatnio T o t h i wsp. [78] zaproponowali do identyfikacji gatunków
z rodzaju Erwina wywo³uj¹cych mokr¹ zgniliznê, analizê restrykcyjn¹ amplifikowanych fragmentów regionów znajduj¹cych siê miêdzy genami koduj¹cymi 16S i 23S
rRNA tzw. ITS-PCR-RFLP. Jednak metoda ta nie pozwala na odró¿nienie dwóch podgatunków E. carotovora subsp. carotovora i E. carotovora subsp. odorifera.
W naszym laboratorium do identyfikacji ró¿nych gatunków bakterii nale¿¹cych
do rodzaju Erwinia z powodzeniem wykorzystano analizê RFLP amplifikowanych
in vitro fragmentów genów konserwatywnych: gyrA [87], recA [89] i rpoS [90].
Wymienione metody pozwalaj¹ nie tylko na identyfikacjê oko³o 30 gatunków i podgatunków bakterii z rodzaju Erwinia, ale równie¿ na zbadanie zró¿nicowania genomowego wewn¹trz gatunku E. chrysanthemi i podgatunków E. carotovora [88, 89].
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Na podstawie analizy recA PCR-RFLP potwierdzono du¿¹ zmiennoæ genomow¹
obrêbie gatunku E. chrysanthemi (wród 93 przebadanych szczepów wyodrêbniono
15 ró¿nych profili restrykcyjnych) i podgatunku E. carotovora subsp. carotovora
(wród 158 przebadanych szczepów wyodrêbniono do 18 profili restrykcyjnych)
oraz stosunkowo wysok¹ homogennosæ gatunku E. amylovora (1 profil w przypadku
39 przebadanych szczepów) i podgatunku E. carotovora subsp. atroseptica (2 profile
w przypadku 106 przebadanych szczepów) [88, 89].
3. 7. Technika LCR
Metoda ³añcuchowej reakcji ligazy jest bardzo czu³a i specyficzna, poniewa¿
pozwala na zidentyfikowanie organizmów, w przypadku których sekwencje koduj¹ce okrelony gen ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ jedn¹ par¹ zasad. Metoda ta jest u¿ywana
do odró¿niania bakterii wystêpuj¹cych na kukurydzy, a nale¿¹cych do gatunku
Erwinia stewartii lub E. herbicola [93].
3. 8. Sekwencjonowanie DNA
Najprecyzyjniejsz¹ metod¹ badania zró¿nicowania genomowego w obrêbie
poszczególnych taksonów jest sekwencjonowanie DNA oraz analiza porównawcza
sekwencji silnie konserwatywnych genów koduj¹cych rybosomalne 16S RNA
i 23S RNA [25, 41, 73, 97], dehydrogenazê 3-fosforo-glicero-aldehydow¹ [7], gyrazê
[87], rekombinazê [89] lub podjednostkê sigma polimerazy RNA, rpoS [90].
4. Taksonomia bakterii z rodzaju Erwinia
Bakterie jako czynnik sprawczy chorób rolin opisa³ po raz pierwszy Burrill,
który w 1882 roku og³osi³, i¿ zaraza ogniowa drzew owocowych jest powodowana
przez bakterie, które nazwa³ Micrococcus amylovorus [12]. Zanim bakterie, które
opisa³ zosta³y zaliczone do rodzaju Erwinia nadawano im ró¿ne nazwy, np.: Bacillus amylovorus, Bacterium amylovorus [72].
Kilka lat po odkryciu B u r r i l l a pojawi³y siê pierwsze opisy bakterii pektynolitycznych z rodzaju Erwinia. W 1889 roku Heinz po raz pierwszy opisa³ symptomy
mokrej zgnilizny hiacynta, a bakterie które wywo³ywa³y objawy chorobowe nazwa³
Bacillus hyacinthi septicus. W 1901 P o t t e r badaj¹c zgniliznê rzepy wyizolowa³
organizm, który nazwa³ Pseudomonas destructans [72]. W tym samym roku
J o n e s opisa³ organizm Bacillus carotovorus jako czynnik sprawczy mokrej zgnilizny warzyw. Rok póniej, w 1902, v a n H a l l opisa³ organizm bêd¹cy przyczyn¹ czarnej nó¿ki ziemniaka i nazwa³ go Bacillus atrosepticus. W tym samym roku
A p p e l wyizolowa³ organizm, który nazwa³ Bacillus phytiphtorus. Kolejne nazwy
zaproponowane dla mikroorganizmów wywo³uj¹cych mokr¹ zgniliznê to: Bacillus
omivorus (v a n H a l l, 1902), B. aroideae (T o w n s e n d, 1904), B. oleraceae
(H a r r i s o n, 1904), B. melonis (G i d d i n g s, 1910) [72].
Rodzaj Erwinia pierwsi opisali W i n s l o w i wsp. w roku 1917 [94]. Rodzaj
ten pierwotnie obejmowa³ peritrichalnie urzêsione bakterie, które by³y patogenami
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rolin. Tak¹ w³anie nazwê rodzajow¹ nadano bakteriom ku czci amerykañskiego
fitopatologa E r w i n a S m i t h a. S m i t h skomentowa³ ten fakt nastêpuj¹co:
nie zgadzam siê z tymi, którzy grupuj¹ wszystko bez ró¿nicy, gatunki które badam
nie mog¹ byæ zaliczane do jednego rodzaju tylko dlatego, ¿e s¹ patogenami rolin.
Sugestie S m i t h a posz³y w zapomnienie, a szczepy bakterii wytwarzaj¹ce toksynê
amyloworynê oraz szczepy wytwarzaj¹ce enzymy pektynolityczne, okrelono jako
typowe dla rodzaju Erwinia [72].
Poniewa¿ nazwy gatunków bakterii opiera³y siê na nazwach rolin z których
mikroorganizm by³ izolowany, a badania zakresu gospodarzy infekowanych przez
dan¹ bakteriê by³y rzadko prowadzone, opisano wiele gatunków bakterii, po wykonaniu dok³adnych badañ biochemicznych i genetycznych okaza³y siê byæ bardzo
podobne lub identyczne. Takie postêpowanie doprowadzi³o do opisania wielu synonimowych nazw gatunków bakterii, które nieustannie by³y i s¹ weryfikowane.
W efekcie powsta³ du¿y chaos w systematyce bakteryjnych patogenów rolin.
W okresie kilkudziesiêciu lat od ukazania siê publikacji W i n s l o w a [94] nie
dopracowano siê precyzyjnego opisu rodzaju Erwinia, ani nawet pe³nej akceptacji
proponowanych w jego obrêbie nazw gatunkowych.
Taksonomia rodzaju Erwinia jest z³o¿ona i ulega³a zmianom zale¿nie od metody
stosowanej do identyfikacji bakterii. Wiêkszoæ badaczy zajmuj¹cych siê bakteriami nale¿¹cymi do tego rodzaju sugerowa³a rozdzielenie tego taksonu na dwa
albo wiêcej rodzajów lub te¿ przeklasyfikowanie przynajmniej niektórych gatunków do innych dobrze ju¿ scharakteryzowanych rodzajów nale¿¹cych do rodziny
Enterobacteriaceae, pomijaj¹c niejako ich fitopatologiczny charakter [72]. W 1945
W a l d e e zaproponowa³ podzia³ ograniczaj¹cy rodzaj Erwinia jedynie do gatunków niepektynolitycznych, natomiast dla bakterii pektynolitycznych zaproponowa³ utworzenie nowego rodzaju Pectobacterium [86]. Podzia³ ten zosta³ zaakceptowany tylko przez czêæ badaczy, reszta w dalszym ci¹gu pos³ugiwa³a siê nazw¹ Erwinia równie¿ w odniesieniu do bakterii pektynolitycznych [20, 52, 60]. Tak¿e w roku
1947 S ã v u l e s c u nie podtrzyma³ propozycji przedstawionej przez W a l d e e
i pozostawi³ rodzaj Erwinia, w obrêbie którego wyodrêbni³ trzy naturalne grupy:
A m y l o v o r a, C a r o t o v o r a i H e r b i c o l a [67]. B u r k h o l d e r w siódmej edycji Bergeys Manual of Determinative Bacteriology z 1957 r. [11] równie¿ nie uwzglêdni³ nowego rodzaju Pectobacterium, jednak¿e odnotowa³ tê propozycjê sugeruj¹c, ¿e wymaga ona dalszych dok³adnych badañ porównawczych.
B u r k h o l d e r zaliczy³ do rodzaju Erwinia 17 gatunków (Tab. II), z których tylko
10 pokrywa³o siê z gatunkami wymienionymi przez Sãvulescu [11].
Pierwsze zakrojone na szerok¹ skalê badania zmierzaj¹ce do wyjanienia i zdefiniowania rodzaju Erwinia i weryfikacji synonimowych gatunków przeprowadzi³ D y e,
który opisa³ na podstawie cech biochemiczno-fizjologicznych i przebiegu patogenezy, cztery grupy bakterii w obrêbie tego rodzaju, by³y to: A m y l o v o r a [19],
C a r o t o v o r a [20], H e r b i c o l a [21] i E r w i n i a nietypowe (Tab. II), [22].
W ósmej edycji Bergeys Manual of Determinative Bacteriology [45], L e l l i o t t
tak¿e nie uwzglêdni³ postulatu wyodrêbnienia rodzaju Pectobacterium, a podzieli³
rodzaj Erwinia na 15 gatunków (Tab. II). By³ to konsensus opinii uzyskanych
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w oparciu o ówczesny stan wiedzy czêsto niespójnej i sprzecznej, opartej na analizie
cech biochemiczno-fizjologicznych, podobieñstwa sekwencji DNA-DNA, taksonomii
numerycznej i patogenicznoci badanych bakterii. Interesuj¹c¹ obserwacjê opublikowa³ D y e w 1981 [ 23]. Opracowa³ on cztery ró¿ne klasyfikacje gatunków z rodzaju
Erwinia w oparciu o te same dane, ale przy pomocy czterech ró¿nych metod analizy
numerycznej. Podobn¹ trudnoæ sprawia³o interpretowanie wyników badania podobieñstwa DNA-DNA, poniewa¿ niejasne by³o jaki procent homologii DNA-DNA
ma decydowaæ o przynale¿noci do tego samego gatunku. Osobny problem zwi¹zany
jest z niewielk¹ liczb¹ szczepów reprezentuj¹cych takie gatunki jak: E. cypripedii,
E. nigrifluens, E. quercina, E. rubrifaciens, E. tracheiphila, E. uredovora.
W wyniku zastosowania w badaniach taksonomicznych hybrydyzacji DNA-DNA
potwierdzono wyniki prac B r e n n e r a [810] oraz G a r d n e r a i K a d o [27]
i powróci³a koncepcja wyodrêbnienia rodzaju Pectobacterium, do którego zaliczono
piêæ gatunków: P. carnegieana, P. carotovorum, P. chrysanthemi, P. cypripedii
i P. rhapontici (Tab. II). W rodzaju Erwinia znalaz³y siê nastêpuj¹ce gatunki: E. amylovora, E. nigrifluens, E. quercina, E. rubrifaciens, E. salicis, E. tracheiphila (Tab. II).
Natomiast E. cassavae i E. milletiae przeniesiono do gatunku Enterobacter agglomerans. Taka klasyfikacja nie zosta³a jednak zaakceptowana i w roku 1984 L e l l i o t
i D i c k e y opieraj¹c siê na taksonomii numerycznej i badaniach sekwencji DNA
zaliczyli wszystkie omawiane gatunki do jednego rodzaju Erwinia (Tab. II), [45].
Ve r d o n c k i wsp. [83] przeprowadzili analizê numeryczn¹ 72 cech fenetycznych 529 szczepów bakterii, wród których 421 nale¿a³o do 21 gatunków z rodzaju
Erwinia. Pozosta³e szczepy nale¿a³y do innych rodzajów z rodziny Enterobacteriaceae. Wyniki badañ potwierdzi³y heterogenn¹ naturê rodzaju Erwinia, jednak¿e nie
zaproponowano ¿adnych podzia³ów, pozostaj¹c przy nazwie Erwinia. Wyodrêbniono natomiast 27 fenotypów charakterystycznych dla tego rodzaju. E. amylovora,
E. carotovora, E. chrysanthemi, E. cypripedii, E. mallotivora, E. nigrifluens, E. paradisiaca, E. quercina, E. rubrifaciens, E. salicis, E. stewartii i E. rhapontici
tworzy³y odrêbne grupy fenotypowe. Do tej samej grupy zaliczono E. herbicola,
E. milletiae i Enterobacter agglomerans, a do kolejnej E. ananas i E. uredovora.
Uzyskane wyniki sugerowa³y, ¿e gatunki E. dissolvens i E. nimipressuralis powinny
byæ przeniesione do rodzaju Enterobacter. Wykonanie analizy numerycznej cech
fenetycznych pozwoli³o na okrelenie pozycji taksonomicznej nowo opisanego
gatunku bakterii Erwinia cacticida [2].
Analiza porównawcza sekwencji 16S rDNA zosta³a wykorzystana w celu weryfikacji taksonomii rodzaju Erwinia niezale¿nie przez kilku badaczy [33, 42, 56, 71,
73]. Wed³ug H a u b e n [33] oraz M e r g a e r t [56] gatunki z rodzaju Erwinia s¹
wyranie oddzielone od innych rodzajów Enterobacteriaceae i grupuj¹ siê w 4 zbiory.
Badacze ci zaproponowali wyró¿nienie ze starego rodzaju Erwinia czterech nowych
rodzajów: Erwinia, Pectobacterium, Brenneria i Pantoea (Tab. II).
W rodzaju Erwinia pozosta³y tzw. typowe erwinia E. amylovora, E. mallotivora,
E. persicinus, E. psidii, E. rhapontici i E. tracheiphila. H a u b e n powróci³a do
propozycji rodzaju Pectobacterium z roku 1945 [86] jako nazwy rodzaju grupuj¹cego pektynolityczne gatunki z rodziny Enterobacteriaceae [33]. Propozycja ta
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Tabela II
Lista gatunków proponowanych w wa¿niejszych opracowaniach taksonomicznych rodzaju Erwinia
Sãvulescu,
1947 [67]
1 grupa

Burkholder,
1957 [11]

E. amylovora
E. salicis

Powoduj¹ce
suche nekrozy
E. amylovora
E. cassavae

E. tracheiphila

E. milletiae

2 grupa

E. salicis

E. carotovora

E. tracheiphila

E. aroideae

E. vitivora

E. ananas

Powoduj¹ce
mokr¹ zgniliznê

E. citrimaculans

E. ananas

E. carnegieana

E. aroideae

E. cytolytica

Martinec i Kocur,
1963 [52]

E. amylovora
E. amylovora
var. salicis
E. carotovora

Dye (1968, 1969)
[18, 19, 20, 21]
Grupa
Amylovora
E. amylovora
E. amylovora
var. nigrifluens
E. amylovora
var. quercina
E. amylovora
var. salicis
E. amylovora
var. tracheiphila

Brenner
(1973, 1974) [8, 9]

E. amylovora
E. nigrifluens
E. quercina
E. rubrifaciens
E. salicis
E. tracheiphila

Grupa Herbicola
Grupa Herbicola
E. herbicola
var. herbicola

E. cypripedii
Pectobacterium
carnegieana

E. atroseptica

E. herbicola
var. ananas
E. stewartii

E. erivanensis

E. carnegieana

E. uredovora

E. flavida

E. carotovora

Grupa Carotovora

E. phytophthora

E. chrysanthemi

3 grupa

E. dissolvens

E. lathyri

E. mangiferae

E. mangiferae

E. minipressuralis

E. milletiae

E. rhapontici

E. carotovora
var. carotovora
E. carotovora
var. chrysanthemi
E. carotovora
var. rhapontici
E. carotovora
var. cypripedii
Atypowe erwinie

Pectobacterium
carotovorum
Pectobacterium
chrysanthemi
Pectobacterium
cypripedii
Pectobacterium
rhapontici

E. minipressuralis
E. proteamaculans
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Tabela II c.d.

Lelliott
(1974) [44]

Lelliot i Dickey
(1984) [45]

Verdnock i in.
(1987) [83]

Kwon i in.
(1997) [42]

Hauben i in.
(1998) [33]

Grupa Amylovora
E. amylovora
E. nigrifluens

Rodzaj Erwinia
E. amylovora
E. nigrifluens

Rodzaj Erwinia
E. amylovora
E. ananas

Rodzaj Erwinia
Klaster I
E. ananas

Rodzaj Erwinia
E. amylovora
E. ananas

E. quercina

E. cancerogena

E. herbicola

E. persicinus

E. carnegieana

E. milletiae

E. psidii
E. rhapontici

E. uredovora

E. tracheiphila

Grupa Herbicola

E. cypripedii

Klaster II

E. herbicola

E. herbicola

E. carotovora
subsp. atroseptica
E. carotovora subsp.
betavasculorum
E. carotovora
subsp. carotovora
E. chrysanthemi

E. stewartii

E. tracheiphila

E. carotovora
subsp. atroseptica
E. carotovora subsp.
betavasculorum
E. carotovora
udsp. carotovora
E. chrysanthemi

Rodzaj
Pectobcterium
P. cacticidum

E. stewartii

E. mallotivora

E. cypripedii

E. cypripedii

E. uredovora

E. nigrifluens

E. dissolvens

E. persicinus

Grupa Carotovora E. quercina

E. herbicola

E. rhapontici

E. carotovora
var. atroseptica

E. rhapontici

E. mallotivora

Klaster III

E. carotovora
var. carotovora
E. chrysanthemi

E. rubrifaciens

E. milletiae

E. salicis

E. nigrifluens

E. cypripedii

E. stewartii

E. nimipressuralis

E. rhapontici

E. tracheiphila

E. paradisiaca

E. carotovora
subsp. carotovora
E. carotovora subsp.
betavasculorum
E. carotovora
subsp. wasabiae
E. chrysanthemi

Gatunki w³¹czone
dodatkowo
E. cancerogena

E. uredovora

E. quercina

Klaster IV

B. alni

Gatunki w³¹czone
dodatkowo
E. cancerogena
E. carnegieana
E. dissolvens
E. nimipressuralis

E. rhapontici

E. nigrifluens

B. nigrifluens

E. rubrifaciens
E. salicis
E. stewartii
E. tracheiphila
E. uredovora

E. rubrifaciens
E. salicis

B. paradisiaca
B. quercina
B. rubrifaciens
B. salicis
Rodzaj Pantoea
P. ananatis
P. agglomerans
P. stewartii
subsp. indologenes
P. stewartii
subsp. stewartii
Rodzaj Enterobacter
E. cancerogenus
E. dissolvens

E. rubrifaciens
E. salicis

E. carnegieana
E. dissolvens
E. nimipressuralis
E. salmonis
E. sinocalami

E. amylovora

P. carotovorum
subsp. atrosepticum
P. carotovorum
subsp. betavasculorum
P. carotovorum
subsp. carotovorum
P. carotovorum
subsp. odoriferum
P. carotovorum
subsp. wasabiae
P. chrysanthemi
P. cypripedii
Rodzaj Brenneria
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zosta³a uwzglêdniona. Zarówno rodzaj Pectobacterium jak i gatunki P. carotovorum, P. chrysanthemi, P. cypripedii i P. rhapontici zosta³y wpisane na listê zatwierdzonych nazw bakterii (Approved Lists of Bacterial Names) i pozostaj¹ na niej do
chwili obecnej (http://www.bacterio.cict.fr).
Do rodzaju Pectobacterium H a u b e n zaliczy³a gatunek E. carotovora z piêcioma podgatunkami, oraz gatunki pektynolityczne: E. cacticida, E. chrysanthemi
i E. cypripedii za wyj¹tkiem E. rhapontici zmieniaj¹c ich nazwy na: Pectobacterium
carotovorum subsp. atrosepticum, P. carotovorum subsp. carotovorum, P. carotovorum subsp. betavasculorum, P. carotovorum subsp. odoriferum, P. carotovorum
subsp. wasabiae, P. cacticidum, P. chrysanthemi i E. cypripedii. Dla homogennej
grupy utworzonej przez gatunki E. alni, E. nigrifluens, E. paradisiaca, E. quercina,
E. rubrifaciens i E. salicis stworzony zosta³ nowy rodzaj Brenneria.
Do kolejnego rodzaju Pantoea H a u b e n w³¹czy³a: E. ananas, E. herbicola,
E. milletiae, E. stewartii, E. uredovora [28, 55] Nowy podzia³ taksonomiczny zosta³
potwierdzony przez opisanie charakterystycznych substytucji nukleotydowych
w obrêbie tzw. sekwencji podpisu (ang. signature positions) wchodz¹cych w sk³ad
sekwencji koduj¹cych 16S rRNA. By³y one specyficzne dla opisanych przez
H a u b e n rodzajów i pozwala³y na ich odró¿nienie [33].
Prowadzone w tym samym czasie przez grupy K w o n, S p r ö e r i S u t r a
badania nie wykaza³y, aby gatunki nale¿¹ce do rodzaju Erwinia tworzy³y odrêbn¹
grupê w stosunku do innych gatunków rodziny Enterobacteriaceae [42, 71, 73].
Chocia¿, podobnie jak H a u b e n [33] badacze ci wyodrêbnili 4 zbiory w obrêbie
dawnego rodzaju Erwinia stwierdzili, i¿ pomiêdzy nimi ulokowane by³y inne gatunki nale¿¹ce do ró¿nych rodzajów z rodziny Enterobacteriaceae. Dodatkowo
S p r ö e r i wsp. [71] wykazali, ¿e rodzaje Pectobacterium i Brenneria opisane przez
K w o n i wsp. [42] oraz H a u b e n i wsp. [33], jako odrêbne filogenetycznie,
odseparowane zbiory lub rodzaje, pozostaj¹ ze sob¹ w cis³ym zwi¹zku. Badacze ci
wykazali, ze nie ma podstaw do wydzielenia ich jako dwa odrêbne rodzaje, zw³aszcza, ¿e niektóre gatunki z rodzaju Brenneria wytwarzaj¹ enzymy pektynolityczne. Nie
potwierdzono równie¿, aby signature sequences [33] by³y silnie konserwatywne i
charakterystyczne dla poszczególnych zbiorów opisanych jako nowe rodzaje [71].
S u t r a i wsp. [73] przedstawili wyniki analizy filogenetycznej danych uzyskanych w wyniku porównania sekwencji 16S rDNA z wykorzystaniem trzech ró¿nych
metod: dystansu genetycznego, maksymalnej parsymonii i maksymalnego podobieñstwa. ¯adna z tych metod nie potwierdzi³a, aby rodzaj Erwinia stanowi³ odrêbn¹ grupê.
Do odtworzenia powi¹zañ filogenetycznych bakterii z rodzaju Erwinia zosta³a
tak¿e wykorzystana analiza porównawcza sekwencji ITS, regionu znajduj¹cego siê
miêdzy genami koduj¹cymi 16S rRNA i 23 rRNA [25, 41, 78, 97]. Równie¿ ta
metoda nie potwierdzi³a, aby dawny rodzaj Erwinia tworzy³ jednorodn¹, odrêbn¹
grupê oddzielon¹ od innych rodzajów z rodziny Enterobacteriaceae. Na drzewie
filogenetycznym zrekonstruowanym na podstawie analizy sekwencji ITS bakterie
z ró¿nych gatunków Erwinia znajdowa³y siê w ró¿nych grupach, ulokowanych
pomiêdzy innymi gatunkami i rodzajami bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
Podobne rezultaty uzyskano stosuj¹c metodê AFLP [4].
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Rys. 2. Porównanie wyników analizy sekwencji ró¿nych genów bakterii z dawnego rodzaju
Erwinia. Przedstawione schematycznie drzewa filogenetyczne skonstruowano wykorzystuj¹c
program CLUSTAL i metodê Neighbor-Joining

Badania prowadzone w naszym laboratorium w oparciu o sekwencje genów
pe³ni¹cych podstawowe funkcje w komórce (housekeeping genes): recA i rpoS
potwierdzaj¹ wczeniejsze dane uzyskane przez grupy S p r ö e r i S u t r a [89,
90]. Wynika z nich, ze rodzaj Erwinia nie stanowi jednolitej grupy w obrêbie
rodziny Enterobacteriaceae. Uzyskane dane dowodz¹ tak¿e, i¿ wyró¿nione jako
odrêbne grupy, rodzaje Pectobacterium i Brenneria nie ró¿ni¹ siê na tyle istotnie
by wyodrêbniaæ je w niezale¿ne taksony (Rys. 2) [89].
Pomimo up³ywu 86 lat od ustanowienia rodzaju Erwinia i 121 od opisania przez
B u r r i l l a organizmu wywo³uj¹cego zarazê ogniow¹, czyli dzisiejszego gatunku
E. amylovora, ci¹gle nie opracowano taksonomii i nomenklatury rodzaju Erwinia,
która zosta³aby zaakceptowana przez wszystkich badaczy. Nawet zastosowanie
najnowszych technik nie przynios³o rozwi¹zania problemów taksonomicznych ani
w obrêbie rodzaju Erwinia, ani ca³ej rodziny Enterobacteriaceae. Po uwzglêdnieniu nowych nazw rodzajowych i gatunkowych proponowanych przez H a u b e n
[33] w wykazie obowi¹zuj¹cych nazw: Validation list no. 68 (Int. J. Syst. Bacteriol.
1999, 49: 13), na stronie internetowej http://www.bacterio.cict.fr zawieraj¹cej
listê nazw bakterii o ustalonej nomenklaturze (Approved List of Bacterial Names),
z dat¹ ostatniej aktualizacji 9.07.2003, znajduj¹ siê zarówno nowe jak i stare nazwy
rodzajowe i gatunkowe. Obowi¹zuj¹ce s¹ wiêc ró¿ne nazwy dla tej samej jednostki
taksonomicznej.
Nowa propozycja systematyki bakterii, proponowana w drugim wydaniu Bergeys
Manual of Systematic Bacteriology, której zapowied jest przedstawiona na stronie
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internetowej www.cme.msu.edu/Bergeys, uwzglêdnia stan wiedzy z kwietnia
2001 roku i jest wci¹¿ uaktualniana. Z zapowiedzi internetowej wynika jednak, ¿e
autorzy drugiego wydania Bergeys Manual of Systematic Bacteriology zaakceptowali propozycjê H a u b e n i wsp. [33] i dawny rodzaj Erwinia zosta³ podzielony
na cztery rodzaje: Erwinia, Pectobacterium, Brenneria, Pantoea.
5. Podsumowanie
Podstaw¹ do prawid³owej klasyfikacji i ustalenia poprawnej nomenklatury bakterii jest ich poprawna identyfikacja. Jak dot¹d zaawansowane metody identyfikacji
oparte na analzie molekularnej opracowano jedynie dla kilku gatunków z rodzaju
Erwinia: E. amylovora, E. carotovora, E. chrysanthemi, E. stewartii i podgatunku
E. carotovora subsp. atroseptica. W przypadku pozosta³ych gatunków i podgatunków identyfikacja wci¹¿ bazuje na testach biochemiczno-fizjologicznych. Jedyn¹
kompleksow¹, alternatyw¹ jest opracowana w naszym laboratorium metoda recA
PCR-RFLP, pozwalaj¹ca na identyfikacjê wiêkszoci gatunków Erwinia w oparciu
o markery molekularne. Konieczne s¹ dalsze prace nad opracowaniem skutecznych
i niekosztownych metod identyfikacji i ró¿nicowania szczepów w obrêbie rodzaju
i gatunku. Proponowane metody najczêciej opieraj¹ siê na analizie polimorfizmu
konserwatywnych ewolucyjnie genów: 16S rDNA, 23S rDNA, gapDH, hsp, recA,
gyrA, rpoS. Uzyskane przy u¿yciu wy¿ej wymienionych metod dane wykorzystaæ
mo¿na tak¿e do analizy filogenetycznej. Wydaje siê, ¿e do opracowania akceptowanej
przez badaczy taksonomii bakterii z rodzaju Erwinia konieczna jest analiza filogenetyczna bazuj¹ca na sekwencjach wielu konserwatywnych ewolucyjnie genów
koduj¹cych bia³ka pe³ni¹ce wa¿ne funkcje w metabolizmie komórki. Zastosowanie
taksonomii wielofazowej (polyphasic taxonomy) powinno rozwi¹zaæ problemy wynikaj¹ce z faktu, ¿e historia ewolucji pojedynczego genu nie zawsze odzwierciedla
historiê gatunku [96]. Ponadto, zastosowanie odpowiednich programów komputerowych do analizy sekwencji pozwala na wykrywanie poziomego przep³ywu genów
mo¿e byæ pomocne w przewidywaniach filogenetycznych i ustalaniu faktycznego
pokrewieñstwa miêdzy gatunkami i podgatunkami w obrêbie rodzaju Erwinia.
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MUTAGENNE I KARCYNOGENNE
METABOLITY TWORZONE
PRZEZ MIKROFLORÊ
JELITA GRUBEGO CZ£OWIEKA

Adriana Nowak, Zdzis³awa Libudzisz

1. Jelitowa flora bakteryjna zdrowego cz³owieka. 2. Znaczenie i funkcje mikroflory jelitowej.
3. Karcynogenne metabolity w jelicie grubym cz³owieka. 3.1. Aglikony flawonoidowe. 3.2. Indole,
fenole, krezole i skatole. 3.3. N-nitrozozwi¹zki (NOC). 3.4. Heterocykliczne aminy aromatyczne
(HCA). 3.5. Fekapentaeny (FP). 3.6. Drugorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe. 3.7. Barwniki azowe. 4. Antymutagenne i antykarcynogenne dzia³anie bakterii fermentacji mlekowej. 5. Podsumowanie
Mutagenic and carcinogenic metabolites formed by human clonic flora
Abstract: The human colon is host to a diverse range of bacteria with number of species reaching
400500. This population plays a significant role in intestinal metabolism of dietary substrates and in
human health. Some of produkts of this metabolism are associated with mutagenesis and carcinogenesis of the colon. There are several bacterial anzymes involved in carcinogens formation including:
$-glucuronidase, $-glucosidase, $-galactosidase, urease, azoreduktaze and nitroreduktaze. These
enzymes are engaged in dietary metabolism in the gut releasing toxic metabolites such as: phenol,
indols, aromatic, amines, cresols, flavonoid aglycones, N-nitroso compounds and secondary bile
acids. Probiotics are alive cultures of lactic acid bacteria which have a range of healthful effects for
human. Although there are strong indications that probiotics may posses cancer preventive properties, the strict mechanism of their action is still unknown.
1. Normal gut flora of healthy human. 2. Significance and function of intestinal microflora. 3. Carcinogenic metabolites in human colon. 3.1. Flavonoid aglycones. 3.2. Indols, phenols, cresols and skatoles.
3.3. N-nitroso compounds (NOC). 3.4. Heterocyclic aromatic amines (HCA). 3.5. Fekapentaenes.
3.6. Secondary bile acids. 3.7. Azo dyes. 4. Antimutagenic properties of lactic acid bacteria. 5. Summary

1. Jelitowa flora bakteryjna zdrowego cz³owieka
Przewód pokarmowy cz³owieka zasiedla z³o¿ony ekosystem mikroorganizmów,
w sk³ad którego wchodz¹ g³ównie wzglêdne i bezwzglêdne bakterie beztlenowe [44].
Iloæ i sk³ad flory jelitowej jest zmienny w zale¿noci od odcinka przewodu pokarmowego, pH oraz stê¿enia tlenu (Rys. 1).
Wiêkszoæ mikroorganizmów, które znalaz³y siê w jamie ustnej przedostaje siê
do ¿o³¹dka, gdzie w przewa¿aj¹cej czêci s¹ niszczone przez sok ¿o³¹dkowy [3, 44].
W ¿o³¹dku dominuj¹ drobnoustroje wzglêdnie beztlenowe i stanowi¹ je bakterie
Gram-dodatnie, g³ównie z rodzajów Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus
i Lactobacillus w iloci 103 104 cfu (colony forming units  jednostki tworz¹ce
koloniê) na gram ka³u. Bakterie beztlenowe z rodzajów Peptostreptococcus, Fusobacterium i Bacteroides wystêpuj¹ w niewielkiej iloci [11, 44].
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¯o³¹dek (103104 cfu/g)
Enterococcus
Streptococcus
Staphylococcus
Lactobacillus
Jelito krête (106107 cfu/g)
Bacteroides
Bifidobacterium
Fusobacterium
Clostridium
Jelito grube (10111012 cfu/g)
Bacteroides
Bifidobacterium
Eubacterium
Clostridium
Enterococcus
Enterobacteriaceae
Lactobacillus
Rys. 1. Rozmieszczenie, iloæ i sk³ad flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
doros³ego cz³owieka [wg 1, 36, 44]

W proksymalnej czêci jelita cienkiego (dwunastnica i jelito czcze) sk³ad mikroflory jest podobny do tej w ¿o³¹dku. W czêci dystalnej (jelito krête) gatunki Gramujemne zaczynaj¹ przewa¿aæ nad Gram-dodatnimi. Stale obecne s¹ bakterie z grupy
coli, obligatoryjne beztlenowce z rodzaju Bacteroides oraz bakterie Gram-dodatnie
z rodzajów Bifidobacterium, Fusobacterium i Clostridium [1]. Ogólna liczba bakterii zwiêksza siê do 106 107 cfu/g [3, 11].
Najwiêkszy, najliczniejszy (oko³o 1011 1012 cfu/g) i najbardziej zró¿nicowany
ekosystem bakteryjny w organizmie cz³owieka wystêpuje w jelicie grubym. W kale
ludzkim wykryto ponad 400 gatunków bakterii (mikroflora fekalna odpowiada
mikroflorze jelita grubego), jednak¿e tylko od 30 do 40 gatunków bakterii stanowi
99% ca³ego ekosystemu [3, 49, 50].
Zdecydowanie dominuj¹cymi s¹ bakterie wzglêdnie i bezwzglêdnie beztlenowe
Gram-dodatnie z rodzajów Bifidobacterium, Eubacterium oraz Gram-ujemne z rodzajów Bacteroides, a tak¿e z rodziny Enterobacteriaceae (Tab. I), wystêpuj¹ce
w iloci 1081011 cfu/g, nazywane s¹ flor¹ dominuj¹c¹ [3, 44]. Florê subdominuj¹c¹ w iloci od 106 do 108 cfu/g stanowi¹ liczne gatunki bakterii, min. z rodzajów
Streptococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Clostridium i Bacillus [25]. Jest to
tzw. mikroflora autochtoniczna obecna podczas ca³ego ¿ycia osobniczego, niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania organizmu [50]. Ochrania cz³owieka przed
infekcjami i nadmiern¹ proliferacj¹ szkodliwych bakterii.
Uk³ad mikroflory nie jest taki sam przez ca³e ¿ycie cz³owieka [44]. Zasiedlanie,
uprzednio ja³owego przewodu pokarmowego noworodka, rozpoczyna siê natych322

Ta b e l a I
Mikroorganizmy dominuj¹ce w jelicie grubym cz³owieka [wg 41, 56]
Grupa bakterii

Liczba bakterii (log10/g suchej masy ka³u)
Zakres

rednio

Bacteroides

9,213,5

11,3

Eubacterium

5,013,3

10,7

Bifidobacterium

4.913,4

10,2

Clostridium

3,313,1

9,8

Lactobacillus

3,612,5

9,6

Ruminococcus

4,612,8

10,2

Peptostreptococcus

3,812,6

10,1

Peptococcus

5,112,9

10,0

Methanobrevibacterium

7,010,3

8,8

Desulfovibrio

5,210,9

8,4

Propionibacteria

4,312,0

9,4

Streptococcus (beztlenowe)

3,912,3

8,9

Fusobacteria

5,111,0

8,4

Escherichia coli

3.912.3

8,6

miast po urodzeniu i zale¿y od rodzaju porodu oraz ekspozycji na ró¿ne drobnoustroje podczas samego porodu [12]. Bakterie pojawiaj¹ siê w kale noworodków tu¿
po urodzeniu i obserwuje siê szybki, regularny wzrost ich liczby podczas pierwszego tygodnia ¿ycia. Flora bakteryjna w tym okresie jest bardzo niestabilna i mo¿e
nastêpowaæ wiele zmian w jej sk³adzie [17]. W 12 godzin po urodzeniu przewód
pokarmowy noworodka jest stopniowo kolonizowany przez ró¿ne rodzaje bakterii.
Nale¿¹ do nich g³ównie wzglêdne beztlenowce, takie jak niepatogenne szczepy
Escherichia coli i inne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, bakterie z rodzajów
Streptococcus oraz Staphylococcus, wystêpuj¹ce w iloci 1081010 cfu/g ka³u.
Dominuj¹ca obecnoæ wzglêdnych beztlenowców zwi¹zana jest ze zbyt du¿¹
zawartoci¹ tlenu w jelitach, co nie pozwala na kolonizacjê przez bezwzglêdne beztlenowce [17]. Bifidobacterium i Clostridium s¹ obecne tylko w 50%, natomiast
Bacteroides u oko³o 30% noworodków [9]. Mikroflora noworodków jest mniej
z³o¿ona ni¿ u doros³ego cz³owieka, a tak¿e bardziej zale¿na od czynników rodowiskowych. Znaczny wp³yw na mikroflorê noworodków, zw³aszcza w jelicie grubym,
ma sposób karmienia  piersi¹ czy mieszankami z butelki [9]. U dzieci karmionych
piersi¹ nastêpuje szybki wzrost liczebnoci bakterii z rodzaju Bifidobacterium,
które osi¹gaj¹c poziom 1091011 cfu/g ka³u staj¹ siê flor¹ dominuj¹c¹. Po pierwszym tygodniu ¿ycia 90% mikroflory noworodków sk³ada siê z bifidobakterii, Enterobacteriaceae (g³ównie E. coli) stanowi¹ 1%, natomiast bezwzglêdne beztlenowce
(Bacteroides i Clostridium) wystêpuj¹ w znikomej iloci [9]. W kale dzieci karmionych mieszankami sztucznymi obserwuje siê znaczne zró¿nicowanie mikroflory,
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szczególnie z rodzajów Bacteroides, Eubacterium, Peptostreptococcus oraz z rodziny
Enterobacteriaceae [17]. Wraz z wiekiem dziecka, co zwi¹zane jest z urozmaiceniem po¿ywienia, nastêpuje dalsze ró¿nicowanie mikroflory. Od 4 do 24 miesi¹ca
¿ycia, po w³¹czeniu do diety niemowlêcia nowych sk³adników pokarmowych (nabia³, warzywa, owoce, zbo¿a, miêso, ryby, itd.), zró¿nicowanie mikroflory miêdzy
dzieæmi karmionymi piersi¹, a mieszankami sztucznymi zanika [9]. Nastêpuje wzrost
liczby mikroorganizmów z rodziny Enterobacteriaceae (zw³aszcza E. coli) oraz
z rodzajów Enterococcus, Clostridium i Bacteroides; uk³ad mikroflory staje siê podobny, jak u doros³ego cz³owieka.
Wraz ze starzeniem siê organizmu mo¿na zaobserwowaæ charakterystyczne zmiany w mikroflorze jelitowej cz³owieka. Iloæ bakterii z rodzajów Bacteroides, Eubacterium oraz beztlenowych ziarniaków utrzymuje siê na tym samym wysokim poziomie. Natomiast gwa³townie obni¿a siê iloæ bifidobakterii, podczas gdy wzrasta
poziom bakterii z rodzajów Lactobacillus, Clostridium, Enterococcus oraz z rodziny
Enterobacteriaceae.
2. Znaczenie i funkcje mikroflory jelitowej
Mikroflorê jelitow¹ mo¿na podzieliæ na:
 korzystn¹ (autochtoniczn¹), która odgrywa wa¿n¹ rolê w zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania jelit, a tym samym wp³ywa na homeostazê ca³ego
organizmu;
 niekorzystn¹ (allochtoniczn¹), mniej lub bardziej patogenn¹, której dzia³alnoæ przynosi szkodliwe efekty dla gospodarza (Rys. 2).
Jelito grube dziêki obecnoci bogatej flory bakteryjnej bierze udzia³ w trawieniu niemal wszystkich resztek pokarmowych, które nie uleg³y degradacji w jelicie
cienkim [27]. Mikroflora jelitowa poprzez fermentacjê u³atwia trawienie w³óknika
oraz tzw. odpornej skrobi (tj. nie ulegaj¹cej trawieniu przez enzymy glikolityczne
w pocz¹tkowych odcinkach uk³adu pokarmowego). Prowadzi to do wytworzenia
gazów takich jak wodór, dwutlenek wêgla, metan oraz krótko³añcuchowych kwasów t³uszczowych (SCFA  short chain fatty acids)  propionowego, mas³owego,
octowego, które oprócz obni¿ania jelitowego pH stymuluj¹ rozwój tkanki nab³onka
jelitowego (kwas mas³owy), hepatocytów (kwas propionowy) oraz tkanek obwodowych (kwas octowy). Produkty fermentacji reguluj¹ tak¿e metabolizm glukozy
i lipidów. SCFA wp³ywaj¹ na gospodarkê mineraln¹ pobudzaj¹c absorpcjê z jelita
grubego jonów wapnia, magnezu i ¿elaza [39].
Mikroflora jelitowa stanowi ponadto barierê, która zabezpiecza przed kolonizacj¹ przez szkodliwe bakterie egzogenne oraz endogenne, g³ównie dziêki kompetycji
o przestrzeñ ¿yciow¹, o obecne w ograniczonej iloci substancje od¿ywcze, produkcji bakteriocyn, zabójczych dla organizmów patogennych lub hamuj¹cych ich wzrost
[17]. Innym mechanizmem temu sprzyjaj¹cym, jest stworzenie nieprzyjaznego rodowiska ¿ycia poprzez obni¿anie pH. W³aciwoæ tê posiadaj¹ zw³aszcza bakterie
fermentacji mlekowej [8].
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Rys. 2. Uk³ad mikroflory jelitowej [wg o 3, 27, 53]

Inne korzystne dzia³anie mikroflory jelitowej to synteza witamin z grupy B
(g³ównie Bn) oraz witaminy K [36, 39], co jednak za wyj¹tkiem witaminy K nigdy
nie zosta³o naukowo udowodnione [39]. Mikroorganizmy jelitowe zdolne s¹ tak¿e
do obni¿ania poziomu cholesterolu oraz stymulacji uk³adu odpornociowego gospodarza do sta³ego wytwarzania przeciwcia³, co pozwala na szybsz¹ odpowied
immunologiczn¹ w przypadku zaka¿enia drobnoustrojami z zewn¹trz [1].
Mimo, ¿e uk³ad mikroflory cz³owieka jest doæ stabilny, mo¿e ulec zaburzeniu
w wyniku dzia³ania wielu egzo- i endogennych czynników. Czynnikami powoduj¹cymi niekorzystne zmiany w sk³adzie i aktywnoci mikroflory jelitowej s¹ [28]:
operacje chirurgiczne ¿o³¹dka i jelita cienkiego, zaburzenia perystaltyki, zapalenie
jelita grubego, choroby nerek i w¹troby, nowotwory, zaburzenia w funkcjonowaniu
systemu odpornociowego, radioterapia, antybiotykoterapia, starzenie siê, nieodpowiednia dieta, stres. Najczêciej zaburzenia powodowane s¹ podawaniem antybiotyków, co mo¿e byæ przyczyn¹ nadmiernego namno¿enia mikroorganizmów
opornych na dany antybiotyk, u³atwienia transferu materia³u genetycznego miêdzy
bakteriami i powstania patogennych szczepów antybiotykoopornych. W efekcie,
na skutek zbyt intensywnego namno¿enia drobnoustrojów opornych, mo¿e dojæ
do wielu chorób, np. biegunki spowodowanej przez Clostridium dijficile [17].
Wszelkim zmianom w mikroflorze jelitowej towarzyszy biegunka. Stwierdzono,
¿e enterotoksyczne szczepy E. coli s¹ odpowiedzialne za biegunki u dzieci z krajów
rozwijaj¹cych siê oraz u osób podró¿uj¹cych. Natomiast w kale osób z biegunk¹
pochodzenia wirusowego oraz niespecyficzn¹ wykryto gatunki bakterii z rodzajów Klebsiella, Proteus i Pseudomonas [44].
325

Istnieje wiele dowodów na to, ¿e dzia³anie niekorzystnej mikroflory jelitowej
jest przyczyn¹ powstawania nowotworów jelita grubego. Wskazuj¹ na to nastêpuj¹ce fakty [5]:
1. Z ka³u ludzkiego wyizolowano wiele mutagennych, genotoksycznych substancji (tj. zdolnych do wi¹zania siê z DNA komórki i naruszania jego struktury) pochodzenia bakteryjnego;
2. Bakterie jelitowe potrafi¹ z substancji pokarmowych produkowaæ zwi¹zki
genotoksyczne, karcynogenne, o aktywnoci promuj¹cej powstawanie i rozwój guzów (tzw. promotory);
3. Mikroflora jelitowa aktywuje prokarcynogeny (zwi¹zki rakotwórcze wymagaj¹ce wstêpnej aktywacji metabolicznej i dzia³aj¹ce porednio poprzez ich
aktywne metabolity), powoduj¹c powstawanie reaktywnych adduktów DNA;
4. U gnotobiotycznych (z ja³owym przewodem pokarmowym) szczurów, karmionych po¿ywieniem takim jak ludzie, stwierdzono ni¿szy poziom karcynogenów w tkankach, ni¿ u gryzoni z normaln¹ mikroflor¹.
3. Karcynogenne metabolity w jelicie grubym cz³owieka
Mikroflora jelitowa mo¿e przekszta³caæ potencjalne prokarcynogeny, które dostaj¹ siê do organizmu cz³owieka wraz z diet¹ lub s¹ wydzielane wraz z ¿ó³ci¹
do jelita [26]. Enzymatyczna aktywnoæ mikroflory jelitowej ma istotne znaczenie
dla zdrowia cz³owieka, poniewa¿ mo¿e prowadziæ do generowania genotoksycznych i karcynogennych produktów (Tab. II) [15]. Wprowadzone do organizmu
zwi¹zki, bakterie jelitowe mog¹ przekszta³caæ do substancji sprzyjaj¹cych rozwojowi nowotworów jelita grubego. Tworzenie szkodliwych metabolitów przez bakterie jelitowe mo¿e siê odbywaæ w wyniku [4]:
 enzymatycznego usuniêcia z danego zwi¹zku grupy detoksykacyjnej przy³¹czonej do karcynogenu w w¹trobie;
T a b e l a II
Potencjalnie toksykogenne produkty aktywnoci mikroflory jelitowej [wg 15, 56]
Aktywnoæ
Aktywacja promutagenów
i prokarcynogenów do
mutagenów i karcynogenów

Przyk³ad metabolizmu bakteryjnego
●
●
●
●

Synteza karcynogenów
i mutagenów

●
●

Synteza promotorów

●
●
●
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Redukcja nitrozozwi¹zków;
Redukcja barwników azowych;
Formowanie aglikonów z glikozydów flawonoidowych;
Konwersja IQ do 7-OHIQ.
Formowanie zwi¹zków N-nitrozowych ze róde³ endogennych
oraz azotanów/azotynów;
Formowanie fekapentaenów z eterowych fosfolipidów.
Metabolizm kwasu cholowego i chenodeoksycholowego
do deoksycholowego i litocholowego;
Degradacja bia³ek do amoniaku, fenoli, indoli i krezoli;
Formowanie fekapentaenów z eterowych fosfolipidów.

 aktywacji prokarcynogenu;
 metabolizmu endogennych substancji do karcynogenów lub ich promotorów.
Szkodliwe metabolity powstaj¹ce lub przekszta³cane w jelicie grubym przez
mikroflorê jelitow¹ nale¿¹ do nastêpuj¹cych grup zwi¹zków [56]: aglikony flawonoidowe, fenole, krezole, indole, skatole, nitrozoaminy, barwniki azowe, heterocykliczne aminy aromatyczne, fekapentaeny oraz drugorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe.
W powstawanie tych zwi¹zków s¹ zaanga¿owane enzymy bakteryjne zwane fekalnymi, z których najwa¿niejszymi s¹: $-glukuronidaza [EC 3.2.1.31], $-glukozydaza [EC 3.2.1.21], nitroreduktaza [EC 1.7.1.1], 7-"-dehydroksylaza [EC 1.1.1.159],
$-galaktozydaza [EC 3.2.1.23], azoreduktaza [1.7.1.6] [44], hydrolaza glikocholanowa [EC 3.5.1.24], ureaza [EC 3.5.1.5] [22]. Wzrost aktywnoci tych enzymów
w kale wskazuje na niekorzystne zmiany w uk³adzie mikroflory jelitowej.
3.1. Aglikony flawonoidowe
Glikozydy (np.: flawonoidowe) wystêpuj¹ce naturalnie w rolinach, sk³adaj¹ siê
z ró¿nych niecukrowych, niskocz¹steczkowych podstawników (aglikonów) po³¹czonych z czêci¹ cukrow¹. Dzienne spo¿ycie glikozydów przez cz³owieka wynosi
od 50 do 1000 mg, a ich ród³em s¹ owoce, warzywa oraz napoje pochodzenia
rolinnego, takie jak np.: herbata i wino [15]. Glikozydy w spo¿ywanej formie nie s¹
zwykle szkodliwe. Wiêkszoæ z nich nie ulega trawieniu i s¹ wtedy transportowane
do jelita grubego, gdzie pod wp³ywem bakteryjnych $-glikozydaz (trzy g³ówne to:
$-glukuronidaza, $-galaktozydaza, $-glukozydaza) (Tab. III) s¹ rozk³adane do aglikonów oraz czêci cukrowych, które mog¹ byæ wykorzystane jako ród³o energii [15].
Istniej¹ 2 ród³a glikozydów w jelicie grubym: pierwsze to dieta, drugie to przemiany zachodz¹ce w w¹trobie, tj. utlenianie z udzia³em cytochromu P450 do glukuronidów, a nastêpnie wydzielanie ich do jelita grubego wraz z ¿ó³ci¹ [11]. Te natomiast
T a b e l a III
Mikroorganizmy o aktywnoci $-glikozydaz [wg 7]
Enzym

Rodzaje lub gatunki bakterii

$-glukozydaza

Bacteroides uniformis
Bacteroides oratus
Enterococcus faecalis

$-glukuronidaza

Bacteroides fragilis
Bacteroides vulgatus
Bacteroides thetaiotaomicron
Eubacterium eligens
Peptostreptococcus sp.
Escherichia coli
Staphylococcus sp.
Clostridium sp.

$-galaktozydaza

Escherichia coli
Bacteroides distasonis
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Rys. 3. Zwi¹zek flory jelitowej z metabolizmem karcynogenów [wg 4]

s¹ przekszta³cane przez mikroflorê jelitow¹ do biologicznie aktywnych aglikonów,
które wykazuj¹ w³aciwoci toksyczne, mutagenne i karcynogenne [11]. Glukuronizacja ksenobiotyków w w¹trobie ma na celu ich detoksyfikacjê i usuniêcie poza
organizm (Rys. 3). Zwi¹zki transportowane wraz ¿ó³ci¹ poprzez przewód pokarmowy mog¹ zostaæ roz³o¿one przez bakteryjn¹ $-glukuronidazê z uwolnieniem czêci
glukuronidowej oraz toksycznego metabolitu [7]. Wykazano, ¿e aktywnoæ tego
enzymu powoduje formowanie guzów jelit u zwierz¹t poddawanych dzia³aniu karcynogenu 1,2-dimetylohydrazyny (DMH) [54].
Wg H a w k s w o r t h i wsp. [13] do mikroorganizmów o najwy¿szej aktywnoci P-glukuronidazy nale¿¹ E. coli i Clostridium sp., natomiast Bacteroides sp. oraz
Enterococcus faecalis charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ aktywnoci¹ ($-glukozydazy.
$-glukozydaza przekszta³ca rutynê w kwercetynê (Rys. 4) [7], która, jak wykazano,
jest promotorem guzów jelitowych u szczurów [15, 23]. Inny zwi¹zek  cykazyna
wystêpuj¹cy w orzechu tropikalnej palmy, mo¿e byæ hydrolizowany przez mikroflorê jelitow¹ do genotoksycznego metyloazoksymetanolu (MAM) (Rys. 5) [15].
Oba zwi¹zki (rutyna i cykazyna) same w sobie nie s¹ mutagenne, ale mog¹ staæ siê

Rys. 4. Przekszta³cenie rutyny przez mikroflorê jelitow¹ [w oparciu o 7, 23]
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Rys. 5. Bioaktywacja cykazyny przez mikroflorê jelitow¹ [wg 7, 26, 54]

karcynogenami po aktywacji przez mikroflorê jelitow¹ [7]. Natomiast przemianê
robininy (kemferolo-3-O-galaktozydo-ramnozydo-7-O-ramnozyd) do kemferolu,
który jak wykazano w tecie Amesa jest mutagenem, katalizuje P-galaktozydaza.
Zaobserwowano, ¿e reakcjê tê najczêciej przeprowadzaj Bacteroides distasonis [7].
3.2. Indole, fenole, krezole i skatole
Dzienna iloæ bia³ek przedostaj¹cych siê do jelita grubego cz³owieka, g³ównie w
postaci bia³ek (4851%) i peptydów (2030%) wynosi od 3 do 25 g. S¹ to bia³ka
pochodz¹ce zarówno z diety, jak i ze róde³ endogennych, takich jak enzymy w¹trobowe oraz z wydzielania wewnêtrznego (w jamie ustnej, ¿o³¹dku, w¹trobie i jelicie
cienkim). Do jelita grubego przedostaj¹ siê bia³ka w postaci produktów litycznych,
luzu jelitowego, z³uszczonych komórek luzowych, a tak¿e bia³ek wydzielanych
przez bakterie [15, 16, 45]. Rozk³ad bia³ek, które nie uleg³y strawieniu i wch³oniêciu w jelicie cienkim jest przeprowadzany w jelicie grubym przez endopeptydazy
oraz proteinazy rezyduj¹cej tu mikroflory. Pierwszym krokiem proteolizy bia³ek
i oligopeptydów jest ich rozk³ad do aminokwasów, które mog¹ byæ bezporednio
przyswajane przez bakterie w jelicie grubym [24]. Wykorzystywanie bia³ek jako
ród³a energii (tzw. fermentacja bia³kowa) jest bardzo rzadkie i zachodzi wtedy, gdy
zostan¹ wyczerpane zapasy wêglowodanów [15, 45]. Proces ten przeprowadza niewiele bakterii proteolitycznych g³ównie z rodzajów Bacteroides i Propionibacterium oraz mniej liczne Streptococcus, Clostridium, Bacillus i Staphylococcus [24].
Produktami tej fermentacji s¹ SCFA, wodór, CO2 oraz kwasy t³uszczowe o rozga³êzionych ³añcuchach. Amoniak, aminy, fenole i indole powstaj¹ w wyniku reakcji
deaminacji, dekarboksylacji oraz "- i $-eliminacji, która polega na od³¹czeniu dwóch
podstawników od atomu wêgla ("-eliminacja) lub od dwóch s¹siaduj¹cych ze
sob¹ atomów wêgla ($-eliminacja) w cz¹steczce zwi¹zku [15, 16, 46]. W wyniku
rozk³adu aminokwasów aromatycznych (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu)
generowanych jest wiele zwi¹zków fenolowych i indolowych (fenol, p-krezol,
4-etylofenol), które powstaj¹ na drodze deaminacji, transaminacji, dekarboksylacji
i dehydrogenacji (Rys. 6). Normalnie zwi¹zki te ulegaj¹ detoksyfikacji poprzez
sprzêganie z glukuronidami lub siarczanami w w¹trobie, nastêpnie s¹ wydzielane
wraz z ¿ó³ci¹ (Rys. 3) i ostatecznie wydalane wraz z moczem poza organizm [24,
45]. Czêæ nieaktywnych sprzê¿onych zwi¹zków glukuronidowych jest hydrolizowana w jelicie grubym przez P-glukuronidazê bakteryjn¹, co powoduje uwolnienie
fenolu. Póniejszy jego metabolizm prowadzi do powstawania mutagennych i/lub
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Rys. 6. Metabolizm aminokwasów aromatycznych w jelicie grubym cz³owieka [wg 16, 45, 46]

karcynogennych substancji [4]. Fenol jest produkowany g³ównie przez wzglêdne
beztlenowce: E. coli, Proteus sp., Enterococcus faecalis i Staphylococcus sp.;
podczas gdy p-krezol jest tworzony przez beztlenowce: Bacteroides fragilis, Fusobacterium sp., Bifidobacterium sp. i Clostridium sp. Indole wytwarzaj¹ Bacteroides
thetaiotaomicron, E. coli i Citrobacter sp. [16, 55]. Synteza fenoli i indoli przez
jelitowe mikroorganizmy stanowi zagro¿enie wyst¹pienia wielu chorób, zarówno
u ludzi, jak i zwierz¹t. Fenole, indole oraz metabolity tryptofanu maj¹ udzia³
w wystêpowaniu nowotworów, ale zachowuj¹ siê raczej jak ich promotory (czynniki wywo³uj¹ce rozwój guza), ni¿ bezporednie karcynogeny. Dodatkowo wykazano,
¿e fenole zachowuj¹ siê jak kokarcynogeny (czynniki nie inicjuj¹ce nowotworów,
ale zwiêkszaj¹ce dzia³anie zwi¹zków rakotwórczych) [45]. Badania in vitro wykaza³y, ¿e fenol zwiêksza nitrozowanie dimetyloaminy (powstaje karcynogen-dimetylonitrozoamina), a reakcja fenolu z azotanami III prowadzi do powstania mutagenu diazochinonu [16].
3.3. N-nitrozozwi¹zki (NOC)
Wiele N-nitrozozwi¹zków wykazuje w³aciwoci karcynogenne i mutagenne powoduj¹c m.in. alkilowanie DNA. NOC mo¿na znaleæ w kosmetykach, produktach
farmaceutycznych, dymie tytoniowym i w wielu innych ród³ach egzogennych. Jednak¿e wiêkszoæ nitrozozwi¹zków pochodzi z syntezy endogennej [15]. Endogenne
tworzenie nitrozozwi¹zków (nitrozowanie) odbywa siê g³ównie w ¿o³¹dku, czemu
sprzyja niskie pH; mo¿liwe jest tak¿e w innych czêciach uk³adu trawiennego [19].
Wprowadzenie grupy nitrozowej polega na reakcji kwasu azotowego III z aminami
drugorzêdowymi, czego efektem jest powstawanie nitrozoamin [11]. Substratami
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ulegaj¹cymi nitrozowaniu w jelicie grubym mog¹ byæ: aminokwasy, amidy, indole,
fenole oraz kwas glikocholowy [5, 16]. W jelicie grubym mikroaeorofile, takie jak
Enterococcus feacalis oraz beztlenowce z rodzajów Clostridium i Bacteroides, prowadz¹ N-nitrozowanie difenyloaminy [11], natomiast E. coli, co wykazano dla
szczepu A10 mo¿e braæ udzia³ w syntezie N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) [19].
Reakcje te s¹ katalizowane przez nitroreduktazê [19]. Inne bakteryjne szczepy zdolne do takich przemian nale¿¹ do rodzajów Escherichia, Pseudomonas, Proteus,
Klebsiella i Neisseria, co wykazano w badaniach in vitro [15]. Czynnikiem sprzyjaj¹cym endogennemu nitrozowaniu w jelicie grubym jest spo¿ywanie pokarmu bia³kowego w postaci czerwonego miêsa, co w efekcie mo¿e prowadziæ do raka jelita
grubego. Wykazano, ¿e zwiêkszona konsumpcja czerwonego miêsa (od 60 do 600 g
na dzieñ), powoduje 3-krotne wiêksze wydalanie NOC w kale [2]. Dieta ta sprzyja
powstawaniu nitrozoamin ze wzglêdu na konserwowanie ¿ywnoci solami kwasu
azotowego oraz jego pochodnymi. Normalna przemiana azotanów V przez bakterie
beztlenowe odbywa siê w dwóch etapach. Pierwszy krok to redukcja azotanu V do
azotanu III przy udziale reduktazy azotanowej, a nastêpnie jego redukcja do jonu
amonowego NH4+. Jednak¿e przy nadmiarze jonów azotanowych V, a tym samym
azotanowych III w jelicie grubum, nastêpnie ich reakcja z aminami i amidami przy
udziale mikroflory jelitowej z wytworzeniem karcynogennych nitrozoamin [4, 35].
3.4. Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA)
Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) to grupa mutagenów powstaj¹cych
podczas termicznej obróbki ¿ywnoci (gotowanie, sma¿enie, pieczenie)  g³ównie
czerwonego miêsa i ryb. Do najwa¿niejszych nale¿¹ [19,31]:
 2-amino-3-metylo-3H-imidazo[4,5-f]chinolina (IQ);
 2-amino-3,4-dimetylo-3H-imidazo[4,5-f]chinolina (MelQ);
 2-amino-3,8-dimetylo-3H-imidazo[4,5-f]chinoksalina (MelQx);
 2-amino-1-metylo-6-fenylo-1H-imidazo[4,5-b]piridyna (PhIP);
 3-amino-1,4-dimetylo-5H-pirydo[4,3-b]indol (Trp-P-1);
 3-amino-1-metylo-5H-pirydo[3,4-b]indol (Trp-P-2) i imidazole.
Wiêkszoæ HCA ulega w organizmie cz³owieka matabolizmowi i detoksyfikacji i
tylko 14% HCA wykrywa siê w moczu w niezmienionej formie. Mikroflora jelitowa ma zdolnoæ aktywacji amin aromatycznych do mutagenów bezporednich [19].
W przypadku inkubacji IQ z zwiesin¹ treci jelitowej cz³owieka, zwi¹zek ten ulega
hydroksylacji przy udziale bakterii beztlenowych i jest przekszta³cony do 7-hydroksy matabolitu (7-OHIQ) [33, 52]. Wykazano, ¿e reakcjê tê przeprowadzaj¹ bakterie
z rodzajów Clostridium oraz Eubacterium (g³ównie E. moniliforme) [6]. 7-hydroksy-IQ okaza³ siê byæ wysoce mutagenny w tecie Amesa [52], a tak¿e indukowa³
uszkodzenia DNA w komórkach jelit in vitro. Istniej¹ dowody, ¿e inne podobne
metabolity mog¹ powstawaæ ze strukturalnie podobnych amin [6]. G³ównymi metabolitami MelQ i MelQx powsta³ymi beztlenowo podczas inkubacji z mieszanin¹
mikroflory fekalnej cz³owieka by³y formy karbonylowe tych zwi¹zków:
2-amino-3,6-dihydro-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinolino-7-on oraz
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2-amino-3,6-dihydro-3,8-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalino-7-on [19]  oba
okaza³y siê byæ mutagenami bezporednimi.
G³ównym sposobem detoksyfikacji HCA jest reakcja sprzêgania z kwasem glukuronidowym w w¹trobie, po czym metabolit ten jest transportowany wraz z ¿ó³ci¹
do jelit (Rys. 6). Istnieje hipoteza, ¿e mikroflora jelitowa ma zdolnoæ hydrolizy
zwi¹zków sprzê¿onych, co prowadzi do uwolnienia w jelicie grubym metabolitu bezporednio reaguj¹cego z DNA. Konieczne s¹ jednak dalsze badania, aby
potwierdziæ to za³o¿enie [18].
3.5. Fekapentaeny (FP)
Obecnoæ FP w kale cz³owieka zwi¹zana jest prawdopodobnie z diet¹ bogat¹
w bia³ka zwierzêce. Jak wykaza³y badania in vitro zawiesiny treci jelitowej przeprowadzone w warunkach beztlenowych, w powstawanie tych zwi¹zków s¹ zaanga¿owane bakterie jelitowe z rodzaju Bacteroides sp. [15]. Pochodzenie prekursorów
fekapentaenów jest jednak dosyæ niejasne: mog¹ pochodziæ z diety, b³on bakteryjnych lub tkanek jelita grubego. Sugeruje siê natomiast, ¿e syntezie tych zwi¹zków
sprzyjaj¹ kwasy ¿ó³ciowe [19]. FP-12 i FP-14 s¹ zwi¹zkami zbudowanymi z eteru
glicerylowego zawieraj¹cego czêæ pentaenow¹ o d³ugoci ³añcucha od 12 do 14 atomów wêgla (Rys. 7) [15]. W tecie Amesa zwi¹zki te okaza³y siê byæ wysoce genotoksyczne [43]. W badaniach in vitro z wykorzystaniem ludzkich fibroblastów wykazano, ¿e fekapentaeny s¹ mutagenami bezporednimi powoduj¹cymi jednoniciowe
pêkniêcia DNA, mutacje genowe, aberracje chromosomowe, wymiany siostrzanych
chromatyd, a tak¿e niekontrolowan¹ syntezê DNA [15]. Uzyskano tak¿e wyniki
wiadcz¹ce o w³aciwociach FP, jako czynnikach promuj¹cych guzy u szczurów
[15]. Jednak¿e wyniki badañ epidemiologicznych s¹ ca³kowicie sprzeczne, poniewa¿ wskazuj¹ na ni¿szy poziom FP w kale pacjentów z rakiem jelita grubego, ni¿
w próbach kontrolnych, natomiast w kale wegetarian, populacji o ma³ym ryzyku
zachorowalnoci na nowotwory jelit, zwi¹zki te wystêpowa³y w du¿ym stê¿eniu
[43]. Rola fekapentaenów jako karcynogenów jest wiêc nadal niejasna.

Rys. 7. Budowa chemiczna FP-12 (n = l) i FP-14 (n = 3) [wg 15, 19, 52]

3.6. Drugorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe
Kwasy ¿ó³ciowe s¹ g³ównymi produktami metabolizmu cholesterolu powstaj¹cymi w w¹trobie. Pierwszorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe (kwas cholowy i chenodeoksycholowy) s¹ wydzielane wraz z ¿ó³ci¹ w postaci zwi¹zków sprzê¿onych z glicyn¹
i tauryn¹, tworz¹c kwas glikocholowy i taurocholowy. Zwi¹zki te s³u¿¹ jako roz332

Rys. 8. Dehydroksylacja kwasu cholowego i chenodeoksycholowego w jelicie grubym
[w oparciu o 7]

puszczalniki cholesterolu, odgrywaj¹ wiêc wa¿n¹ rolê w trawieniu i absorpcji lipidów w jelicie cienkim. Jednak¿e ponad 95% kwasów ¿ó³ciowych jest reabsorbowanych i powraca do w¹troby. Kwasy ¿ó³ciowe, które nie ulegn¹ absorpcji w jelicie
krêtym, s¹ kierowane do jelita grubego i metabolizowane przy udziale bakteryjnej 7-"-dehydroksylazy. Aktywnoæ 7-"-dehydroksylazy stwierdzono u jelitowych
bakterii: Clostridium leptum, Eubacterium sp., C. bifermentans, C. sordellii, E. coli
oraz Bacteroides sp. [7].
Pierwszym etapem przemiany jest od³¹czenie cz¹steczki aminokwasu (tauryny
lub glicyny) od kwasu taurocholowego i glikocholowego. Drugim etapem jest dehydroksylacja powsta³ych w ten sposób pierwszorzêdowych kwasów ¿ó³ciowych
z wydzieleniem produktów bêd¹cych drugorzêdowymi kwasami ¿ó³ciowymi
(Rys. 8) [32]. Dalsza bakteryjna degradacja w jelicie grubym powoduje powstanie
trzeciorzêdowych kwasów ¿ó³ciowych. Kwas deoksycholowy jest czêciowo absorbowany w okrê¿nicy i wchodzi do kr¹¿enia w¹trobowego, gdzie ulega sprzêganiu,
a nastêpnie zostaje wydzielony z ¿ó³ci¹. Kwas litocholowy nie ulega reabsorbcji
w ogóle. Oba zwi¹zki s¹ wydalane z ka³em i stanowi¹ 95% ca³kowitej iloci wydalanych z organizmu kwasów ¿ó³ciowych [32].
Badania epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e dieta bogata w t³uszcze powoduje zwiêkszon¹ degradacjê i wydalanie kwasów ¿ó³ciowych. Dowiedziono, ¿e drugorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe sprzyjaj¹ rozwojowi raka jelita grubego, zachowuj¹c siê jak
promotory karcynogenezy. Eksperymenty przeprowadzone na kulturach tkankowych
z wykorzystaniem kolonocytów dowiod³y, ¿e drugorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe powoduj¹ uszkodzenia DNA [15].
3.7. Barwniki azowe
Barwniki azowe s¹ zwi¹zkami aromatycznymi zawieraj¹cymi jedn¹ lub wiêcej
grup azowych (R1-N = N-R2). Zwi¹zki te s¹ stosowane na du¿¹ ska³ê, nie tylko
w przemyle tekstylnym, kosmetycznym, farmaceutycznym, drukarstwie i laboratoriach, ale równie¿ w przemyle spo¿ywczym [7, 11, 37]. Rozpuszczalne w wodzie
barwniki azowe s¹ degradowane przez mikroflorê jelitow¹ [11] z uwolnieniem
karcynogennych fenylo- i naftylo-podstawionych amin aromatycznych [7]. Nowotwory jelita grubego s¹ tym czêstsze im bardziej jest zindustrializowany region
i wiêksze u¿ycie barwników azowych [11]. Redukcja barwników do amin odbywa siê
przy udziale bakteryjnej azoreduktazy, czemu towarzyszy wytwarzanie produktów
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porednich  wolnych rodników ³atwo reaguj¹cych z kwasami nukleinowymi. Wytworzone aminy s¹ gromadzone w jelicie grubym, a nastêpnie przy udziale enzymów mikrosomalnych obecnych w luzie jelitowym, s¹ utleniane do karcynogenów [11]. G³ównymi mikroorganizmami zaanga¿owanymi w przemianê zwi¹zków
azowych przy udziale azoreduktazy s¹ bakterie z rodzajów Bacteroides sp., Eubacterium sp., Clostridium sp. oraz Fusobacterium sp. [37]. Wykazano, ¿e Fusobacterium sp. bierze udzia³ w przemianie b³êkitu trypanowego  zwi¹zku nie mutagennego, do o-toluidyny, która, jak dowiedziono w tecie Amesa, jest zwi¹zkiem
mutagennym i karcynogennym [11]. Z kolei inne barwniki ¿ywnoci  ¿ó³cieñ
metylowa oraz oran¿ metylowy s¹ metabolizowane przez jelitowe beztlenowce
do mutagennej N,N-dimetylo-p-fenylenodiaminy [7]. Inne barwniki podlegaj¹ce
redukcji bakteryjnej do produktów mutagennych, b¹d karcynogennych to czerwieñ
bezporednia 2 oraz b³êkit bezporedni 15, które mog¹ byæ przekszta³cone do
3,3-dimetoksybenzydyny [7]. Natomiast produktami redukcji czrni bezporedniej
38 s¹ benzydyna, 4-aminobifenyl, 4-acetyloaminobifenyl oraz monoacetyl benzydyny. Wszystkie te metabolity s¹ mutagenne [7].
4. Antymutagenne dzia³anie bakterii fermentacji mlekowej
W celu utrzymania równowagi w uk³adzie mikroflory zaleca siê stopniowanie
priobiotyków. Priobiotyki s¹ to preparaty farmaceutyczne lub produkty spo¿ywcze
zawieraj¹ce w odpowiedniej iloci ¿ywe bakterie kwasu mlekowego (lactic acid
bacteria  LAB), które wywieraj¹ korzystny wp³yw na zdrowie organizmu [36].
Ide¹ stosowania probiotyków jest zmiana w normalnym sk³adzie mikroflory jelitowej cz³owieka, prowadz¹ca do zmniejszenia liczebnoci bakterii szkodliwych
i zwiêkszenia po¿ytecznych dla gospodarza. Generalnie oznacza to np. redukcjê liczby bakterii z grupy coli i z rodzaju Clostridium, a wzrost iloci bakterii z rodzajów
Lactobacillus i Bifidobacterium [34].
Aby dane szczepy mikroorganizmów uznaæ za priobiotyczne, musz¹ one posiadaæ nastêpuj¹ce cechy [32]:
 opornoæ na enzymy trawienne, kwas ¿o³¹dkowy i ¿ó³æ, co umo¿liwia prze¿ycie w uk³adzie pokarmowym;
 zdolnoæ adhezji do luzówki jelitowej;
 antagonizm w stosunku do mikroflory szkodliwej;
 mieæ udokumentowany klinicznie korzystny wp³yw na zdrowie cz³owieka;
 byæ bezpieczne, tzn. nie wykazywaæ niepo¿¹danych skutków ubocznych;
 cechowaæ siê dobrymi w³aciwociami biotechnologicznymi, tj. stabilnoci¹,
mo¿liwoci¹ produkcji na du¿¹ skalê, tolerancj¹ na tlen.
Najczêciej stosowanymi probiotykami s¹ szczepy bakterii kwasu mlekowego
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium (Tab. IV).
Precyzyjny mechanizm w jaki bakterie fermentacji mlekowej dzia³aj¹ na endogenne toksyczne metabolity tworzone w jelicie grubym przez mikroflorê nie jest
znany. Nie wiadomo, czy jest to reakcja bezporednia z karcynogenami, czy dzia³a334

Szczepy bakterii probiotycznych [wg 34, 42, 57]

T a b e l a IV

Gatunek/szczepy
Lactobacillus acidophilus CPM, DDS-1, SBT-2062, LA-1, La-5, LB, E-94507, NCFO1748,
NCFB1748, R0011 Lactobacillus casei Shirota, DN 114 001 (Immunitas)
Lactobacillus fermentum RC-14, KLD
Lactobacillus gasseri SBT10239, ADH, SBT10241
Lactobacillusjohnsonii Lal, LC1
Lactobacillus lactis LI A, MG 1363
Lactobacillus paracasei CRL431, F19
Lactobacillus plantarum 299v, E-79098
Lactobacillus reuteri SD2112
Lactobacillus rhamnosus GG, GR-1, 271, LB21, E-94505, R0052
Lactobacillus salivarius UCC118, LM2-118
Lactococcus lactis LI A
Bifidobacterium animalis DN 173 010
Bifidobacterium breve Yakult, CSCC1930
Bifidobacterium lactis Bb-12, HN019
Bifidobacterium longum BB536, SBT-2928, DSM2009, CSCC1941

nie porednie poprzez modyfikacjê sk³adu mikroflory jelitowej. Istnieje jednak wiele
dowodów wiadcz¹cych o zdolnoci bakterii kwasu mlekowego do zapobiegania
lub spowalniania procesów prowadz¹cych do nowotworów jelita grubego. Z jednej
strony mo¿e to byæ dzia³anie bezporednie na mikroflorê jelitow¹ poprzez [14, 38]:
(1) aktywacjê odpowiedzi immunologicznej gospodarza do antykarcynogenezy;
(2) zmianê ilociow¹ i/lub jakociow¹ w mikroflorze jelitowej. Wykazano, ¿e konsumpcja fermentowanego mleka zawieraj¹cego Lactobacillus acidophilus spowodowa³a znacz¹c¹ redukcjê liczby bakterii fekalnych z grupy coli oraz spowodowa³a
znaczny wzrost iloci Lactobacillus w jelicie grubym. Potwierdzono tym sposobem,
¿e L. acidophilus korzystnie modyfikuje mikroflorê jelitow¹, wypieraj¹c szkodliwe
mikroorganizmy odpowiedzialne za syntezê karcynogenów lub ich promotorów poprzez (1) produkcjê antymutagennych i antykarcynogennych substancji w jelicie
grubym; (2) zmianê warunków fizykochemicznych w jelicie grubym poprzez obni¿anie pH, co mo¿e prowadziæ do zmiany aktywnoci enzymów bakteryjnych, rozpuszczalnoci kwasów ¿ó³ciowych, wydzielania luzu jelitowego; (3) zmianê aktywnoci
metabolicznej mikroflory jelitowej. Badania na zwierzêtach i ludziach sygnalizuj¹,
¿e przyjmowanie preparatów zawieraj¹cych bakterie mlekowe powoduje obni¿enie
stê¿enia enzymów fekalnych odpowiedzialnych za przekszta³canie prokarcynogenów
w karcynogeny. Fakt ten zosta³ udokumentowany w wielu publikacjach.
Wg L i n g i wsp. [22] dieta zawieraj¹ca ¿ywe kultury Lactobacillus GG powoduje wyrane obni¿enie stê¿enia enzymów fekalnych ($-glukuronidazy, nitroreduktazy i hydrolazy glikocholanowej) w kale. Spadek aktywnoci tego ostatniego enzymu mo¿e hamowaæ syntezê karcynogennych drugorzêdowych kwasów ¿ó³ciowych.
Równie¿ G o l d i n i G o r b a c h [10] wykazali w badaniach na ludziach i szczurach, ¿e podawanie L. acidophilus prowadzi do znacz¹cego obni¿enia stê¿enia
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$-glukuronidazy, nitroreduktazy i azoreduktazy. Badania kliniczne przeprowadzone
przez L i d b e c k a i wsp. [21] na pacjentach z rakiem jelita grubego wykaza³y, ¿e
po za¿ywaniu L. acidophilus nie tylko zwiêkszy³a siê iloæ jelitowych bakterii mlekowych, ale obserwowano jednoczesny spadek stê¿enia enzymów fekalnych w kale.
Wiele gatunków Bifidobacterium i Lactobacillus charakteryzuje siê nisk¹ aktywnoci¹ enzymów fekalnych w porównaniu do innych bakterii bêd¹cych czêci¹ mikroflory jelitowej, takich jak Bacteroides, Eubacterium, lub Clostridium. Uwa¿a siê, ¿e
je¿eli udzia³ LAB w jelitach zostanie zwiêkszony, spowoduje to korzystne zmniejszenie poziomu enzymów tworz¹cych prokarcynogeny [5]. Wg L a n k a p u t h r a
i S h a h [20] w³aciwoci antymutagenne w stosunku do szkodliwych metabolitów
syntetyzowanych przez mikroflorê wykazuj¹ tak¿e kwasy organiczne, produkowane
przez ró¿ne szczepy LAB. Badali oni antymutagenn¹ aktywnoæ 6 szczepów L. acidophilus i 9 szczepów Bifidobacterium sp., a tak¿e kwasów organicznych przez nie wytwarzanych (octowy, mas³owy, mlekowy i pirogronowy), w stosunku do 8 potencjalnych mutagenów lub promutagenów. Najwiêksz¹ antymutagennoci¹ charakteryzowa³
siê kwas mlekowy oraz mas³owy. Kwas mas³owy, jak sugeruj¹ autorzy, przeciwdzia³a
karcynogenezie prawdopodobnie ju¿ na poziomie molekularnym. Zwi¹zek ten ma min.
zdolnoæ hamowania proliferacji komórkowej poprzez oddzia³ywanie z DNA.
Drugi prawdopodobny mechanizm w jaki LAB przeciwdzia³aj¹ powstawaniu
nowotworów jelita grubego, to dzia³anie porednie poprzez wi¹zanie i degradacjê potencjalnych karcynogenów tworzonych przez mikroflorê. Udowodniono na
przyk³ad, ¿e szczepy Lactobacillus sp. maj¹ zdolnoæ degradowania nitrozoamin.
R o w l a n d i G r a s s o [40] badali in vitro wp³yw mikroflory jelitowej (z rodzajów Lactobacillus, Bifidobacterium i Streptococcus) na dimetylonitrozoaminê
(NDMA) i wykazali, ¿e bakterie z rodzaju Lactobacillus sp. najaktywniej degradowa³y nitrozoaminy. NDMA by³a przekszta³cana do jej prekursora  dimetyloaminy
(DMA), a tak¿e do innych lotnych metabolitów. M o r o t o m i i M u t a i [30]
badali wp³yw ¿ywych oraz inaktywowanych wysok¹ temperatur¹ kultur bakterii
(22 ró¿ne szczepy L. casei) na HCA. Tylko ¿ywe bakterie wykazywa³y wysok¹
zdolnoæ redukowania mutagennoci amin heterocyklicznych. wiadczy to o tym,
¿e ¿ywe bakterie produkuj¹ metabolity lub katalizuj¹ reakcje, które prowadz¹ do
detoksyfikacji amin. Badania szczepu Lactobacillus casei Shirota i innych LAB udowodni³y, ¿e nie wykazuj¹ one aktywnoci 7-"-dehydroksylazy bior¹cej udzia³
w syntezie drugorzêdowych kwasów ¿ó³ciowych [55]. Bakterie te maj¹ natomiast
zdolnoæ hydrolizowania sprzê¿onych drugorzêdowych kwasów ¿ó³ciowych i uwalniania ich prekursorów dziêki obecnoci enzymu  hydrolazy kwasów ¿ó³ciowych
[47, 48]. Nie wiadomo na razie jakie to ma znaczenie.
5. Podsumowanie
Jelito grube jest z³o¿onym ekosystemem mikroorganizmów, sk³adaj¹cym siê
z 400500 gatunków bakterii, które odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w metabolizmie sk³adników pokarmowych i zdrowiu cz³owieka. Wiele produktów tego meta336

bolizmu odpowiada za mutagenezê i karcynogenezê jelita grubego. Kluczow¹ rolê
w przemianie zwi¹zków karcynogennych odgrywaj¹ bakteryjne enzymy fekalne
tj. $-glukuronidaza, $-glukozydaza, nitroreduktaza, 7-"-dehydroksylaza, $-galaktozydaza i azoreduktaza, których produktami metabolizmu mog¹ byæ: aglikony
flawonoidowe, fenole, indole, nitrozoaminy, heterocykliczne aminy aromatyczne
oraz drugorzêdowe kwasy ¿ó³ciowe. Probiotyki to ¿ywe mikroorganizmy, które po
spo¿yciu w okrelonej iloci wywieraj¹ korzystne dzia³anie na ustrój gospodarza.
Istnieje szereg dowodów wiadcz¹cych o antymutagennych i antykarcynogennych
w³aciwociach bakterii fermentacji mlekowej, ale dok³adny mechanizm ich dzia³ania nie jest znany.
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