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Urodzi³ siê 3 maja 1930 roku w Micha³kowicach
(Siemianowicach) ko³o Katowic. Bêd¹c dzieckiem nie
móg³ siê nadziwiæ, ¿e tego dnia miasto wygl¹da ina-
czej � powiewaj¹ flagi i jest od�wiêtny nastrój. Pytaj¹c
matkê, co jest tego przyczyn¹, w odpowiedzi us³ysza³:
bo dzisiaj s¹ twoje urodziny. To przekonanie towarzy-
szy³o Mu przez lata dzieciñstwa.

Wyj¹tkowy by³ dzieñ urodzin i wyj¹tkowe by³o
gimnazjum im. A. Mickiewicza w Katowicach, które
ukoñczy³ w 1950 roku � trzech nauczycieli z grona
pedagogicznego mia³o stopieñ naukowy doktora.

Rok ukoñczenia gimnazjum by³ czasem podjêcia
wa¿nej ¿yciowej decyzji. Z zami³owania le�nik, my�-
la³ o podjêciu studiów na Wydziale Le�nym Akademii
Rolniczej w niedalekim Krakowie. Przyjecha³ jednak
do Torunia i rozpocz¹³ studia na Wydziale Matema-
tyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu M. Kopernika.
Po uzyskaniu dyplomu 1-szego stopnia (1953), naukê
kontynuowa³ na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie. W 1955 roku uzyska³ dyplom ma-
gistra mikrobiologii. Bêd¹c studentem IV roku praco-
wa³ jako m³odszy asystent w Katedrze Mikrobiologii
UMCS. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ w Katedrze
Mikrobiologii Rolnej Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Lu-
blinie (do 1965 roku).

By³ ulubionym uczniem profesor Jadwigi Marszew-
skiej-Ziemiêckiej, uznanego w kraju i za granic¹ mi-
krobiologa, która na osobiste zaproszenie Sergiusza
Winogradskiego (wspó³pracownika Pasteura) odby³a
sta¿ naukowy w Instytucie Pasteura w Pary¿u.

W Lublinie, Profesor Strzelczyk po raz pierwszy
spotka³ profesora W³adys³awa Kunickiego-Goldfingera,
intelektualistê, niekwestionowany autorytet w zakresie

mikrobiologii, filozofa przyrody o budz¹cej podziw wie-
dzy. Znajomo�æ ta przerodzi³a siê z czasem w przyja�ñ.

Z Lublina, bêd¹c m³odym asystentem, wyjecha³ na
dwa lata do Kanady, do Instytutu Mikrobiologii, jako
stypendysta Fundacji Rockefellera. Kontynuowa³ tam
badania nad bakteriami wi¹¿¹cymi azot atmosferyczny.
Po powrocie z Kanady, w 1961 roku, obroni³ rozprawê
doktorsk¹. Po czterech latach, w 1965 roku, habilitowa³
siê i jako m³ody docent wróci³ do Torunia obejmuj¹c
kierownictwo Pracowni Mikrobiologii, któr¹ wkrótce
przekszta³ci³ w Zak³ad Mikrobiologii. Ponownie wyje-
cha³ do Kanady (1967�1968), do Instytutu Biologii
Komórki w Ottawie jako stypendysta National Rese-
arch Council of Canada.

W 1972 roku uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajne-
go, jako jeden z najm³odszych profesorów w swojej spe-
cjalno�ci. Profesorem zwyczajnym zosta³ w 1978 roku.
Profesor E. Strzelczyk utworzy³ unikalny o�rodek
naukowo-badawczy, zajmuj¹cy siê mikrobiologi¹ gleb
i drzew le�nych. Las intrygowa³ Go ju¿ od lat m³o-
do�ci. Chcia³ przecie¿ studiowaæ le�nictwo. Umi³owa-
nie lasu i pasja badawcza z³o¿y³y siê na sukces zawo-
dowy i ¿yciow¹ satysfakcjê.

Prace badawcze dotyczy³y oddzia³ywañ pomiêdzy
korzeniami drzew a drobnoustrojami oraz roli drobno-
ustrojów w prawid³owym funkcjonowaniu ekosyste-
mów le�nych. W celu poznania tego z³o¿onego zjawi-
ska ekologicznego trzeba by³o poznaæ w³a�ciwo�ci
fizjologiczne i biochemiczne drobnoustrojów, zarówno
bakterii jak i grzybów. Dlatego kierowa³ badania-
mi nad wytwarzaniem hormonów ro�linnych, witamin,
enzymów, aminokwasów, kwasów organicznych, cuk-
rów, zwi¹zków chelatuj¹cych ¿elazo (sideroforów).

Edmund Strzelczyk

1930�2005

W dniu 8 marca 2005 roku zmar³ Edmund Strzelczyk,
profesor zwyczajny w Instytucie Biologii Ogólnej

i Molekularnej UMK,
twórca i wieloletni kierownik Zak³adu Mikrobiologii.
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Bada³ równie¿ wp³yw szkodliwych czynników (metale
ciê¿kie, pestycydy) na aktywno�æ metaboliczn¹ drobno-
ustrojów glebowych. Pierwszy zwróci³ uwagê na fakt,
¿e w prawid³owym funkcjonowaniu oddzia³ywañ mu-
tualistycznych pomiêdzy korzeniami drzew a grzyba-
mi mikoryzowymi aktywnie uczestnicz¹ bakterie, tzw.
mycorrhization helper bacteria. Odt¹d Zak³ad Mikrobio-
logii sta³ siê jedynym o�rodkiem badawczym w Polsce,
zajmuj¹cym siê takimi mikroorganizmami. Wyniki swo-
ich badañ, Profesor E. Strzelczyk publikowa³ w dzie-
wiêtnastu czasopismach zagranicznych i szesnastu cza-
sopismach krajowych. Jest autorem lub wspó³autorem
dwustu rozpraw naukowych i dwóch podrêczników.
Dwukrotnie otrzyma³ dyplom uznania od United States
Department of Agriculture, trzykrotnie nagrodê Mini-
stra O�wiaty i Szkolnictwa Wy¿szego, Nagrodê Sekre-
tarza Polskiej Akademii Nauk oraz kilkana�cie nagród
JM Rektora UMK.

W latach 1974�1981 pe³ni³ funkcjê Dziekana Wy-
dzia³u Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Przez wiele lat
by³ cz³onkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, Komitetu
Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Rady Naukowej
Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego.
By³ w sk³adzie Kolegium Redakcyjnego Acta Microbio-
logica Polonica oraz Polish Journal of Soil Science.

Wspó³pracowa³ z wa¿nymi o�rodkami naukowymi
w �wiecie: United States Department of Agriculture,
Forestry Sciences Laboratory (Oregon USA), koncer-
nem farmaceutycznym Hoffman � La Roche & Co
(Szwajcaria). Prowadzi³ seminaria i wyk³ady w takich
krajach jak Kanada, Szwajcaria, USA, W³ochy, Niem-
cy.

W kraju wspó³pracowa³ m. in. z Instytutem Den-
drologii PAN w Kórniku, Instytutem Badawczym Lasu
w Warszawie/Sêkocinie, Wydzia³ami Le�nymi Aka-
demii Rolniczych w Krakowie i Poznaniu.

Zwyk³ mawiaæ �czego s³oñ nie ruszy z tym bakteria
poradzi sobie z ³atwo�ci¹�, dlatego nie odmawia³
pomocy w wykrywaniu ska¿eñ mikrobiologicznych,
wyznaczaniu preparatów bakteriobójczych, zabezpie-
czaniu procesów produkcyjnych przed korozj¹ mikro-
biologiczn¹. Wspó³pracowa³ z wieloma zak³adami pro-
dukcyjnymi w regionie, a tak¿e poza nim. Przez wiele
lat s³u¿y³ pomoc¹ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespo-
lonemu w Toruniu jako kierownik Pracowni Badañ
P³ynów Infuzyjnych. Wypromowa³ ponad dwustu
magistrów i trzynastu doktorów. Dwoje uczniów uzy-
ska³o tytu³ profesora.

By³ bardzo wymagaj¹cym nauczycielem i szefem.
Zdobycie Jego uznania, oznacza³o nobilitacjê. By³ nie-
do�cig³ym wzorem pracowito�ci, inteligencji i dowcipu
(który przecie¿ jest funkcj¹ inteligencji). Kiedy zbli¿a³
siê czas odej�cia na emeryturê, jedn¹ z ostatnich prac
(opublikowan¹ w Postêpach Mikrobiologii) dedykowa³
nam, swoim pracownikom, z podziêkowaniem za wielo-
letni¹, sumienn¹ i wytrwa³¹ wspó³pracê.

Profesor L. Badura, pochylaj¹c siê nad trumn¹
zmar³ego Kolegi przekaza³ my�li wielu, znaj¹cych Pro-
fesora Strzelczyka �....pragnê podkre�liæ jeszcze jedn¹,
mo¿e najistotniejsz¹ w³a�ciwo�æ Twojej osobowo�ci
� cechowa³a Ciê zawsze wielka skromno�æ i ¿yczliwo�æ
dla ludzi. Cechowa³a Ciê nadto wyj¹tkowa prawo�æ
i przedziwny ujmuj¹cy sposób bycia. I choæ by³e�
wymagaj¹cy i bezkompromisowy w sprawach nauki,
to zawsze znajdowa³e� czas na ¿yczliwe wyja�nianie
zawi³ych problemów naukowych i ¿yciowych�

Profesora ju¿ z nami nie ma. Zosta³a tylko Pamiêæ
i niepokój o czas bez Niego. Czy zrealizowa³ swoje
wszystkie zawodowe pragnienia? Chyba nie. Mia³a
powstaæ ksi¹¿ka �Mikrobiologia lasu�....

Pragnienia umieraj¹ ostatnie.
Hanna Dahm
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1. Wprowadzenie

Do niedawna powszechnie s¹dzono, ¿e regulacja
ekspresji genów w komórkach bakterii, zarówno na po-
ziomie okre�lonych operonów jak i bardziej z³o¿onych
regulonów, zachodzi g³ównie, je¿eli nie wy³¹cznie, przy
udziale specyficznych bia³ek regulatorowych. Poczyna-
j¹c od 1993 roku nagromadza siê coraz wiêksza liczba
danych, publikowanych w czo³owych czasopismach
naukowych (w dziedzinie mikrobiologii, genetyki i bio-
logii molekularnej bakterii), które dowodz¹, i¿ zupe³nie
inne molekularne mechanizmy, wykorzystuj¹ce cz¹-
steczki RNA, w tym tak¿e odmienne od typowych anty-
sensowych RNA, mog¹ kontrolowaæ ekspresjê wielu
wa¿nych genów w komórkach zarówno bakterii cho-
robotwórczych jak i niechorobotwórczych. Ten typ
genetycznej regulacji, zwany niekiedy w literaturze
przedmiotu ryboregulacj¹ (ang. ryboregulation), spe³-
nia wa¿na rolê tak¿e w komórkach organizmów euka-
riotycznych, w tym ro�lin i zwierz¹t [17, 28, 47, 53].

Od 1993 roku obiektem intesywnych badañ w tej
dziedzinie s¹ chorobotwórcze szczepy Staphylococcus

aureus, w komórkach których RNAIII, cz¹steczka o d³u-
go�ci 512 nukleotydów kontroluje ekspresjê wielu ge-
nów wirulencji zarówno na poziomie transkrypcji jak
i translacji [46]. Wiele prac do�wiadczalnych, publiko-
wanych w ostatnich 5 latach, dotyczy chorobotwórczych
dla ro�lin szczepów Erwinia, a tak¿e chorobotwórczych
dla ryb bakterii Vibrio anguillarum. W pierwszym
przypadku za kontrolê genów wirulencji odpowiedzial-
ny jest niskocz¹steczkowy RNA (259 nukleotydów),
zwany RsmA, w drugim za�, regulatorem jest RNA"
o d³ugo�ci 650 nukleotydów, pe³ni¹cy funkcjê anty-
sensowego RNA, odpowiedzialnego za degradacjê
transkryptów koduj¹cych syntezê enzymów zaanga¿o-
wanych w pobieraniu ¿elaza. Jeszcze inne mechaniz-
my takiej kontroli, wykrywane w komórkach coraz
wiêkszej liczby bakterii, w tym gatunków niechorobo-
twórczych, s¹ zwi¹zane z funkcj¹ RNA jako termo-
sensorów, a tak¿e rol¹ ró¿nych, ma³ych regulatoro-
wych RNA, zwanych w literaturze przedmiotu jako
sRNA (small regulatory RNA). Mo¿na obecnie posta-
wiæ uprawnion¹ tezê, ¿e wykryte w latach 90-tych u kil-
ku gatunków bakterii mechanizmy regulacji ekspresji
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1. Wprowadzenie. 2. Transkrypt z regulonu agr efektorem kontroluj¹cym ekspresjê genów wirulencji Staphylococcus aureus.
3. RNA reguluje ekspresjê genów wirulencji w komórkach patogena ro�lin Erwinia carotovora ssp. carotovora. 4. RNA Vibrio
anguillarum kontroluje system ekspresji bia³ek odpowiedzialnych za pobieranie ¿elaza. 5. RNA reguluje ekspresje genów bakterii
w odpowiedzi na zmiany temperatury. 6. Rola sRNA w regulacji wa¿nych procesów ¿yciowych bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae.
7. Podsumowanie

RNA may control expression of several genes and metabolic pathways in bacterial cells

Abstract: Since the discovery of operons it has been known that the regulation of gene expression in bacteria is mainly based on the
activity of specialized regulatory proteins which modulate transcription at the early stages. Later, more evidence became available
about the involvement of mRNA secodary structures as well as antisense RNA molecules in this process. Recent data suggest the role
of newly described RNA molecules (sRNA, small regulatory RNA) which can regulate transcription of several genes engaged in the
metabolic pathway or virulence process. These RNA molecules, using short homologous sequences can bind to different mRNAs
causing their degradation, formation of mRNA alternative secondary structure or direct block of rybosome binding site. Moreover,
sRNA can also interact directly with some proteins leading to the change in their activity or degradation.

1. Introduction. 2. Transcript of agr regulon acts as the efector of virulence genes expression in Staphylococcus aureus. 3. RNA
regulates virulence genes expression in plant pathogen Erwinia carotovora ssp. carotovora. 4. RNA of Vibrio anguillarum controls
expression of proteins involved in iron uptake. 5. RNA regulates bacterial genes expression in response to temperature changes.
6. The role of sRNA in regulation of important life processes of Enterobacteriaceae. 7. Conclusions

Key words: RNA, regulation of genes expression, bacteria
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genów wirulencji przy udziale RNA maj¹ znacznie
ogólniejsze i szersze znaczenie ni¿ to wówczas s¹dzo-
no. Obecnie wiadomo bowiem, ¿e identyczne b¹d�
bardzo podobne mechanizmy regulacji przy udziale
sRNA funkcjonuj¹ w komórkach wielu ró¿nych gatun-
ków bakterii jak: Escherichia coli, Listeria monocyto-
genes, Yersinia pestis, Salmonella enterica, Rhizo-
bium, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens.

W artykule przedstawione zostan¹ najnowsze dane
literatury na temat molekularnych podstaw struktural-
nej i funkcjonalnej organizacji tych mechanizmów
w komórkach wybranych gatunków bakterii chorobo-
twóczych oraz �rodowiskowych. Dyskutowane bêdzie
tak¿e pytanie, dlaczego w komórkach bakterii sRNA
spe³niaj¹ tak wa¿n¹ rolê w regulacji ekspresji genów,
skoro w procesie ewolucyjnego rozwoju �wiata bakterii
zosta³y wykszta³cone inne, bardzo sprawne mechanizmy
regulacji aktywno�ci genów na poziomie ich transkryp-
cji, translacji oraz ró¿nych, posttranslacyjnych mody-
fikacji ich produktów bia³kowych.

2. Transkrypt z regulonu agr efektorem
kontroluj¹cym ekspresjê genów
wirulencji Staphylococcus aureus

Wiele znanych genów wirulecji S. aureus znajduje
siê pod kontrol¹ systemu regulatora AgrC/AgrA, przed-
stawinego na rys. 1a, którego sk³adnikami s¹ geny
transdukcji sygna³ów (agrA i agrC) oraz geny odpowie-
dzialne, odpowiednio, za syntezê peptydu AIP (argD)
oraz sekrecjê tego autoinduktora (argB). Synteza trans-
kryptu RNAIII, o wielko�ci 512 nukleotydów, jest ini-
cjowana z promotora P3, zlokalizowanego w agr locus
powy¿ej genu argB. RNAIII jest produktem genu hld,
który tak¿e koduje syntezê hemolizyny. RNAIII spe³nia
w komórkach S. aureus rolê wa¿nego regulatora eks-
presji genów, aktywuj¹c ekspresjê bia³ek sekrecyjnych
i równocze�nie reprymuj¹c syntezê bia³ek powierzch-
niowych [27]. Niedawno opublikowane wyniki na
temat struktury przestrzennej tego rybonukleotydu
dowodz¹, i¿ mo¿e on przyjmowaæ 14 ró¿nych konfor-
macji przestrzennych typu szpilki do w³osów (hairpin),

które prawdopodobnie kontroluj¹ aktywno�æ ró¿nych
genów docelowych [12]. Wiadomo ju¿, ¿e region 5�
RNAIII spe³nia funkcjê pozytywnego aktywatora trans-
lacji bia³ka "-hemolizyny w mechanizmie przedsta-
wionym na rys. 1b. Wewn¹trzcz¹steczkowa struktura
mRNA hla blokuje miejsce wi¹zania dla rybosomów
(SD) uniemo¿liwiaj¹c w ten sposób translacjê bia³ka,
za� hybrydyzacja 5� regionu transkryptu RNAIII
z mRNA hla usuwa tê strukturaln¹ zawadê i uwalniaj¹c
sekwencjê Shine-Delgarno (SD), umo¿liwia wydajn¹
translacjê bia³ka á-hemolizyny [42, 46]. Inn¹ funkcjê
biologiczn¹ w komórkach S. aureus wype³nia region 3�
omawianego transkryptu RNAIII, reprymuj¹c ekspresjê
genu spa, który koduje syntezê bia³ka wi¹¿¹cego IgG
(bia³ko A). S¹dzi siê, ¿e w tym przypadku RNAIII
dzia³a na poziomie transkrypcji tego genu lub stabil-
no�ci jego informacyjnego mRNA [12]. Co ciekawe,
fragment 5� transkryptu RNAIII koduje syntezê ma³ego
peptydu *-hemolizyny, ale proces translacji tej hemo-
lizyny rozpoczyna siê w komórkach z 1-godzinnym
opó�nieniem. Za proces przej�ciowego hamowania
tej syntezy odpowiedzialny jest koniec 3� RNAIII,
w którym powstaje struktura blokuj¹ca region odpo-
wiedzialny za wi¹zanie rybosomów. Ekspresja RNAIII
osi¹ga maksimum w pó�nej fazie logarytmicznego
wzrostu i na pocz¹tku fazy stacjonarnej, kiedy to od-
powiednio wysokie stê¿enie peptydowego autoinduk-
tora AIP fosforyluje bia³ko sensorowe AgrC, które
z kolei fosforyluje bia³ko regulatorowe AgrA, wype³-
niaj¹ce w komórkach S. aureus rolê bezpo�redniego
aktywatora syntezy RNAIII (Rys. 1a) [11, 22, 43].
Omawiane powy¿ej przyk³ady nie wyczerpuj¹ wszyst-
kich zidentyfikowanych sposobów aktywacji lub hamo-
wania ekspresji genów wirulencji S. aureus przy udzia-
le RNAIII. S¹dzi siê, ¿e regulacja ta, raczej ma miejsce
na poziomie transkrypcji tych genów, a �ci�lej mówi¹c
na etapie inicjacji transkrypcji, a nie poprzez zmiany
stabilno�ci informacyjnych mRNA. Mo¿liwym jest, ¿e
RNAIII spe³nia w komórce rolê antyrepresora, w wy-
niku bezpo�redniego wi¹zania i unieczynniania okre�-
lonych represorów genów wirulencji. By³by to zatem
bardzo interesuj¹cy, dotychczas nieznany, sposób regu-
lacji inicjacji transkrypcji tych genów z ich okre�lonych

Rys. 1a. Schemat organizacji systemu regulatora agr S. aureus
agrA i agrC, geny transdukcji sygna³ów; agrB, gen odpowiedzialny za sekrecjê AIP (autoinducible peptide); gen agrD koduje syntezê AIP,

za� gen hld syntezê "-hemolizyny

agrA agrC agrD agrB hld

512 nt

RNA III

RNA II

RNA I

▼
▼

▼
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promotorów [6]. Ostatnio doniesiono, ¿e efektorem dla
ekspresji wa¿nego regulonu fas Streptococcus pyogenes
(geny: fibronektyny/bia³ka wi¹¿¹cego fibrynogen/hemo-
lizyny/streptokinazy), podobnie jak w przypadku wy¿ej
omawianego regulonu agr u S. aureus, jest niskocz¹s-
teczkowy RNA zwany RNA fasX, ale w tym przypadku
nie podlegaj¹cy procesowi translacji [29]. Podob-
nie okaza³o siê, ¿e nie podlegaj¹cy translacji RNA
(VR-RNA, Vir-regulated-RNA), jako cz¹steczka efek-
torowa, reguluje aktywno�æ genów wirulencji w komór-
kach Clostridium perfringens. Dowiedziono, ¿e w tym
przypadku region 3� transkryptu VR-RNA jest zaanga-
¿owany w wy¿ej wspomnian¹ regulacjê [54].

3. RNA reguluje ekspresjê genów wirulencji
w komórkach patogena ro�lin
Erwinia carotovora ssp. carotovora

W regulacji ekspresji szeregu czynników wirulencji
w komórkach Erwinia carotovora, takich jak synteza
enzymów pektynolitycznych, proteaz i celulaz, zaanga-
¿owany jest system na który sk³ada siê bia³ko RsmA
destabilizuj¹ce mRNA oraz RNA zwany RsmB�, o d³u-
go�ci 259 nukleotydów. RsmB� jest funkcjonaln¹ cz¹-
steczk¹, pochodn¹ RsmB, powstaj¹c¹ w komórkach po
obróbce koñca 5� tego RNA przy udziale bia³ka RsmA
[34]. Mechanizm tej regulacji polega na tym, ¿e odpo-
wiednio wysokie stê¿enie bia³ka RsmA w komórkach
(produktu genu rsmA) prowadzi do degradacji mRNA

okre�lonych genów wirulencji, natomiast RsmB� chci-
wie wi¹¿¹c siê z tym bia³kiem obni¿a jego pulê komór-
kow¹, co w konsekwencji umo¿liwia wydajn¹ syntezê
wy¿ej wspomnianych czynników wirulencji E. caroto-
vora. Zatem kontrola ekspresji omawianych czynni-
ków wirulencji w tym przypadku w istocie sprowadza
siê do regulacji stê¿enia bia³ka RsmA w komórkach
poprzez jego wi¹zanie do specyficznego RNA (RsmB�),
zmodyfikowanego produktu genu rsmB.

Omawiany system regulacji E. carotovora RsmA-
RsmB� RNA jest czê�ci¹ bardziej z³o¿onego systemu
kontroli ekspresji zewn¹trzkomórkowych czynników
wirulencji, zwanego quorum sensing. Ekspresja ze-
wn¹trzkomórkowych czynników wirulencji w przypad-
ku tego gatunku znacz¹co zwiêksza siê w chwili przej�-
cia populacji z fazy logarytmicznego wzrostu w fazê
stacjonarn¹, w odpowiedzi na akumulacjê w �rodowi-
sku wzrostu wysokiego stê¿enia cz¹steczek sygna³o-
wych (lakton L-homoserynowy, OHL). St¹d, ekspresja
omawianego bia³ka regulatorowego RsmA jest regulo-
wana na poziomie transkrypcji tak¿e stê¿eniem w �ro-
dowisku wzrostu cz¹steczek sygna³owych (OHL).
Dowiedziono ostatnio, ¿e transkrypcja genu rsmA
E. carotovora wzmaga siê w nieobecno�ci omawia-
nych cz¹steczek sygna³owych i jest hamowana wraz
ze wzrostem ich stê¿enia pod koniec fazy logarytmicz-
nego wzrostu i w fazie stacjonarnej [14]. Synteza
RsmB RNA jest kontrolowana w komórkach omawia-
nych bakterii na poziomie transkrypcji tak¿e przez inne
regulatorowe cz¹steczki, takie jak RsmC, KdgR i HexA

RNA III

Brak translacji

(�) (+)

SD
hla

SD

Translacja

Rys. 1b. Struktura szpilki wytworzona w regionie 5� koñca RNAIII S. aureus hamuje proces inicjacji translacji bia³ka "-hemolizyny

SD, sekwencja Shine-Delgarno; hla, mRNA "-hemolizyny, rybosom. Struktura szpilki do w³osów wytworzona w regionie mRNA hla hamuje
proces inicjacji syntezy bia³ka, czyni¹c sekwencje Shine-Delgarno niedostêpn¹ dla rybosomu. Przy³¹czenie koñca 5� RNAIII do mRNA hla znosi

tê przestrzenn¹ zawadê umo¿liwiaj¹c przy³¹czenie rybosomu do sekwencji SD i inicjacjê syntezy bia³ka

 



92 ADAM JAWORSKI, ANITA DOBROWOLSKA, PAWE£ ST¥CZEK

[16, 35, 44]. Dowodzi to, ¿e regulacja czynników wi-
rulencji E. carotovora jest niezwykle z³o¿ona, ale cen-
tralnym ogniwem tego mechanizmu s¹ : specyficzny
regulatorowy RNA (RsmB) oraz bia³ko wi¹¿¹ce RNA
(RsmA). Co niezwykle ciekawe i wa¿ne, homologicz-
ne systemy regulacji ekspresji czynników wirulencji
zosta³y odkryte i niedawno opisane dla patogenów
cz³owieka Pseudomonans aeruginosa, Salmonella en-
terica sv. Typhimurium oraz Escherichia coli [1, 2,
48]. W komórkach E. coli analogiem bia³ka RsmA E.
carotovora jest bia³ko CsrA, które destabilizuje doce-
lowe mRNA, za� analogiem RsmB� RNA jest CsrB
RNA, który wi¹¿e wspomniane bia³ko regulatorowe
CsrA i w ten sposób przeciwdzia³a degradacji mRNA
odpowiednich genów wirulencji [33]. Okaza³o siê, ¿e
mechanizm destabilizacji mRNA przez oba bia³ka re-
gulatorowe (RsmA i CsrA) jest podobny i polega nie
na ich enzymatycznej aktywno�ci RNA-azy, ale praw-
dopodobnie na blokadzie sekwencji odpowiedzialnych
za wi¹zanie rybosomów w docelowym mRNA [32,
33]. Dok³adne badania obu regulatorowych cz¹steczek
RNA (RsmB�RNA i CsrB RNA) dowiod³y, i¿ s¹ one
filogenetycznie pokrewne nie tylko pod wzglêdem wy-
pe³nianej funkcji biologicznej, ale tak¿e struktury, bo-
wiem w obu omawianych cz¹steczkach 34 nukleoty-
dowa, konserwatywna sekwencja, zlokalizowana na
koñcu 5�, jest odpowiedzialna za wi¹zanie bia³ek re-
gulatorowych RsmA i CsrA.

4. RNA Vibrio anguillarum kontroluje
system ekspresji bia³ek odpowiedzialnych
za pobieranie ¿elaza

Wirulencja Vibrio anguillarum w du¿ym stopniu
jest uzale¿niona od wydajnej ekspresji genów koduj¹-
cych syntezê bia³ek systemu transportu ¿elaza ze �ro-
dowiska wzrostu bakterii. Geny te (fatDCBA), le¿¹ce

na plazmidzie o wielko�ci 65 kpz, wchodz¹ w sk³ad
operonu fat, którego aktywno�æ podlega bardzo precy-
zyjnej regulacji przy udziale z³o¿onego mechanizmu,
którego wa¿nym elementem jest synteza antysensow-
nego RNA" o d³ugo�ci 650 nukleotydów (rys. 2). Taka
precyzyjna regulacja omawianego systemu transportu
¿elaza jest konieczna tak¿e dlatego, ¿e nadmiar ¿elaza
indukowa³by syntezê rodników tlenowych, których
akumulacja prowadzi³aby nieuchronnie do uszkodze-
nia materia³u genetycznego oraz innych gro�nych
uszkodzeñ w komórkach bakterii. Jak przedstawiono
na rys. 2, przeciwdzia³anie nadmiernej akumulacji ¿e-
laza w komórkach Vibrio anguillarum jest zapewnio-
ne, z jednej strony, poprzez represjê genów operonu
fatDCBA na poziomie ich wspólnego promotora Pfat,
z drugiej za� poprzez syntezê antysensowego RNA",
kodowanego przez gen fat B. Poziom antysensowego
RNA", wi¹¿¹cego siê z transkryptami genów fatA
i fatB, wzrasta w komórkach w warunkach ich wzrostu
i rozwoju bakterii w �rodowisku bogatym w ¿elazo.
W konsekwencji wzrost stê¿enia RNA" w komórkach
prowadzi do obni¿enia poziomu transkrypcji genu fatA
oraz degradacji transkryptu genu fatB, co w rezultacie
manifestuje siê zahamowaniem syntezy bia³ek odpo-
wiedzialnych za transport ¿elaza [50, 59, 60]. Wzrost
puli antysensowego RNA" w komórkach jest rezulta-
tem raczej bli¿ej nieznanego mechanizmu jego stabili-
zacji w warunkach wysokiego stê¿enia ¿elaza, ni¿ in-
dukcji transkrypcji koduj¹cego go genu fatB [15].
Transkrypcja ca³ego operonu fat, a w tym genu fatB
koduj¹cego syntezê antysensowego RNA", wymaga
obecno�ci bia³ka Fur jako induktora, którego biolo-
giczna aktywno�æ jest niezale¿na od stê¿enia ¿elaza.
Natomiast wzrost stê¿enia ¿elaza w �rodowisku wzro-
stu i rozwoju bakterii hamuje nie tylko ekspresjê ca³e-
go operonu fatDCBA na poziomie jego transkrypcji,
ale tak¿e syntezê bia³ek FatA i FatB na poziomie ich
translacji w wyniku dzia³ania antysensownego RNA".

RNA"

fatD fatC fatB fatA

Pfat

fatDCBA mRNA

▼

Rys. 2. Organizacja regionu fatDCBA i RNA" Vibrio anguillarum Pfat, promotor wspólny dla genów operonu fatDCBA;
gen fatB koduje syntezê " RNA (opis w tek�cie)
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Z chwil¹ obni¿enia stê¿enia ¿elaza zostaje odblokow-
na nie tylko transkrypcja omawianego operonu, ale tak-
¿e zmniejsza siê stabilno�æ antysensowego RNA",
czego koñcowym efektem jest znacz¹ce wzmo¿enie
syntezy bia³ek odpowiedzialnych za transport ¿elaza.

5. RNA reguluje ekspresjê genów bakterii
w odpowiedzi na zmiany temperatury

W ostatnich latach nagromadzi³o siê w pi�miennic-
twie sporo nowych danych, dotycz¹cych zarówno mo-
lekularnych mechanizmów regulacji ekspresji genów
wirulencji przez bakterie chorobotwórcze dla ludzi
i zwierz¹t w odpowiedzi na zmiany temperatury wzro-
stu, jak i natury chemicznej bakteryjnych termosenso-
rów oraz sposobów rozpoznawania przez nie zmian
temperatury w �rodowisku wzrostu i rozwoju tych bak-
terii. Od 1997 roku znane s¹ przyk³ady regulacji ekspre-
sji genów virF i tlpA u Salmonella enterica sv. Typhi-
murium w odpowiedzi na zmiany temperatury [19, 24].

W pierwszym przypadku mechanizm tej regulacji
polega na zmianie w odpowiednio wysokiej tempera-
turze konformacji przestrzennej DNA w regionie pro-
motora genu vir F, kontroluj¹cego ekspresjê genów
wirulencji na poziomie transkrypcji. Zmiana konfor-
macji DNA w tym regionie uniemo¿liwia przy³¹czenie
siê do promotora genu bia³ka represorowego, którym
w tym przypadku jest H-NS (histone-like nucleoid
structuring protein). W drugim przypadku wzrost tem-
peratury w �rodowisku wzrostu bakterii wp³ywa na sto-
pieñ multimeryzacji bia³ka TlpA, co w konsekwencji
zmienia zdolno�æ rozpoznawania przez to bia³ko regu-
latorowe docelowych sekwencji w DNA.

Okaza³o siê, ¿e funkcjê sensorów zmian temperatu-
ry u bakterii (bakteryjnych termometrów) mog¹ spe³niaæ
bardzo efektywnie, prawdopodobnie do�æ powszechnie,
specyficzne cz¹steczki RNA. Co wiêcej, funkcjê takich
sensorów spe³niaj¹ struktury przestrzenne RNA, wra¿-
liwe na zmiany temperatury. Dla przyk³adu, 10 lat temu
sugerowano, ¿e translacja genu lcrF, koduj¹cego syn-
tezê aktywatora transkrypcji wielu genów wirulencji
Yersinia pestis, podlega termicznej kontroli [23]. Do-
konana analiza komputerowa koñca 5� mRNA tego
genu dowiod³a, ¿e w³a�nie tutaj znajduje siê sekwencja
Shine-Delgarno, a mechanizm tej regulacji polega na
tworzeniu w tym wa¿nym dla translacji regionie mRNA
drugorzêdowej struktury pêtli (hairpin structure), której
stabilno�æ jest zale¿na od temperatury. Stabilno�æ tej
struktury zmniejsza siê wraz ze wzrostem temperatury,
a wiêc w komórkach Y. pestis rosn¹cych w temperatu-
rze 37°C ekspresja bia³ka LcrF jest znacznie wy¿sza
ni¿ w komórkach rosn¹cych w temperaturach ni¿szych
(25�30°C), kiedy to struktura hairpin jest znacznie bar-
dziej stabilna, a w zwi¹zku z tym le¿¹ca w tym regionie

sekwencja Shine-Delgarno jest niedostêpna dla ryboso-
mu i nie mo¿e spe³niaæ swojej funkcji w procesie trans-
lacji. Ostatnio wykazano podobny mechanizm regulacji
ekspresji genów wirulencji w komórkach Listeria mono-
cytogenes [26]. Bakterie L. monocytogenes maj¹ zdol-
no�æ wzrostu w bardzo szerokim zakresie temperatur
(5�45°C). Okaza³o siê, ¿e geny wirulencji podlegaj¹
najsilniejszej ekspresji w temperaturze 37°C, a obni-
¿enie temperutury wzrostu do 30°C prowadzi do prak-
tycznie ca³kowitego wyciszenia tych genów. Wykazano
niezbicie, ¿e aktywatorem transkrypcji wiekszo�ci zna-
nych genów wirulencji L. monocytogenes jest bia³ko
PrfA zbudowane z 233 aminokwasów, nale¿¹ce do ro-
dziny bia³ek Crp/Fn, aktywatorów transkrypcji. Stê¿ê-
nie tego bia³ka w komórce jest bezpo�rednio zale¿ne
od temperatury wzrostu hodowli. W temperaturze
30°C jego synteza jest zahamowana, pomimo ¿e gen
prfA podlega w tych warunkach procesowi wydajnej
transkrypcji. Okaza³o siê, ¿e za ten rodzaj termoregu-
lacji odpowiedzialny jest koniec 5� mRNA genu prfA,
bowiem w tym regionie transkryptu, obejmuj¹cym se-
kwencjê Shine-Delgarno, tworzy siê struktura prze-
strzenna mRNA, stabilna w temperaturze 30°C, unie-
mo¿liwiaj¹ca przy³¹czenie siê rybosomu i syntezê
polipeptydu. W temperaturze 37°C omawiana struktura
przestrzenna mRNA ulega destabilizacji, sekwencja
Shine-Delgarno mo¿e wiêc byæ bez przeszkód rozpo-
znana przez rybosom i w efekcie inicjowana jest wydaj-
na synteza bia³ka PrfA, aktywatora ekspresji genów wi-
rulencji L. monocytogenes (Rys. 3). Mutacje punktowe
genu prfA, uniemo¿liwiaj¹ce tworzenie stabilnej struk-
tury przestrzennej mRNA w regionie jego koñca 5�, po-
zwala³y na wydajn¹ syntezê bia³ka PrfA, co w efekcie
prowadzi³o do aktywacji genów wirulencji L. monocyto-
genes nawet w temeraturach poni¿ej 30°C.

Podobne mechanizmy kontroli ekspersji genów wy-
kryto równie¿ w komórkach Rhizobium i Streptomy-
ces, gdzie synteza bia³ek szoku cieplnego jest kontro-
lowana poprzez tworzenie struktur przestrzennych
mRNA, które stanowi¹ zawadê dla procesu translacji.
W tym przypadku w wytworzonej, stabilnej strukturze
mRNA, zostaje zablokowana zarówno sekwecja SD
jak i kodon startu dla inicjacji procesu translacji [45,
52]. Podobny mechanizm kontroluje ekspresjê pod-
jednostki F32 polimerazy RNA w komórkach E. coli,
w których struktura przestrzenna mRNA genu rpoH,
koduj¹cego syntezê tej podjednostki, spe³nia funkcjê
biologicznego sensora zmian temperatury wzrostu
i rozwoju bakterii [57]. Wytworzenie stabilnej struktury
w tym regionie transkryptu mRNA rpoH hamuje syn-
tezê bia³ka podjednostki F32 w temperaturze 30°C,
a destabilizacja tej struktury w warunkach szoku ter-
micznego umo¿liwia wydajn¹ syntezê tej podjednostki
polimerazy RNA, odpowiedzialnej za transkrypcjê ge-
nów zgrupowanych w regulonach szoku termicznego.
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W podsumowaniu tego rozdzia³u nale¿y jedno-
znacznie stwierdziæ, ¿e w omawianej termoregulacji
ekspresji genów u ró¿nych gatunków bakterii funkcje
termosensora bakterii spe³niaj¹ drugorzêdowe struktury
mRNA, których stabilno�æ w ¿ywej komórce zmienia
siê wraz ze zmianami temperatury wzrostu bakterii.
Wa¿nym spostrze¿eniem jest to, ¿e w ten sposób regu-
lowane s¹ geny wirulencji oraz szoku termicznego bak-
terii. W temperaturze 37�42°C nastêpuje destabilizacja
struktur przestrzennych w transkryptach tych genów,
co w efekcie umo¿liwia wydajn¹ syntezê tych bia³ek
komórkowych, które umo¿liwiaj¹ prze¿ycie w warun-
kach szoku cieplnego, albo u³atwiaj¹ inwazjê patoge-
nów i ich prze¿ycie w organizmie gospodarza. I odwrot-
nie, obni¿enie temperatury stabilizuje drugorzêdow¹
strukturê mRNA w komórce bakterii, co natychmiast
manifestuje siê zahamowaniem syntezy aktywatorów
transkrypcji, a w efekcie zahamowaniem syntezy bia-
³ek, które w tych warunkach s¹ dla komórek bakterii
zbêdne. Panuje przekonanie, ¿e podobne lub inne ni¿
u Yersinia i Listeria termosensory zostan¹ wkrótce od-
kryte u innych chorobotwórczych gatunków bakterii.

Bardzo ciekawy, podobny mechanizm regulacji ak-
tywno�ci genów na poziomie translacji genów opero-
nu tryptofanu (trp) funkcjonuje w komórkach Bacillus
subtilis, aczkolwiek nie w odpowiedzi na zmiany tem-
peratury, ale w odpowiedzi na obecno�æ lub nieobec-
no�æ tryptofanu w �rodowisku wzrostu [9]. Mechanizm
tej regulacji polega na tym, ¿e specyficzne bia³ko-
TRAP (trp RNA-binding attenuation protein) podlega
w komórkach aktywacji w obecno�ci tryptofanu (wy-

sokie stê¿enie tRNAtrp) i w tej formie rozpoznaje
i wi¹¿e siê z sekwencj¹ liderow¹ traskryptu operonu tra
(traL), rozpoznaj¹c w niej krótkie, powtórzone sekwen-
cje (G/U)AG. W konsekwencji w regionie koñca 3�
liderowej czê�ci transkryptu dochodzi do wytworzenia
struktury szpilki, w której uczestniczy tak¿e sekwencja
Shine-Delgarno, co w konsekwencji blokuje proces syn-
tezy bia³ka ju¿ na etapie pierwszego genu operonu trp
(trpE). Zatem sensorem zmian stê¿enia tryptofanu i jego
dostêpno�ci w formie tRNAtrp u bakterii B. subtilis
jest wyspecjalizowane bia³ko TRAP, a efektorem wy-
tworzona struktura przestrzenna w liderowej czê�ci
transkryptu, która blokuje inicjacjê syntezy bia³ek
w obecno�ci tryptofanu. Omówiony wy¿ej sposób
regulacji operonu trp B. subtilis na poziomie translacji
jest zupe³nie odmienny od dawna znanych mechaniz-
mów regulacji tego operonu u E. coli i B. subtilis na
poziomie transkrypcji w procesie atenuacji, kiedy
to tworzona w obecno�ci tryptofanu struktura prze-
strzenna w sekwencji liderowej mRNAtrp spe³nia rolê
terminatora transkrypcji [57].

6. Rola sRNA w regulacji wa¿nych
procesów ¿yciowych bakterii
z rodzaju Enterobacteriaceae

Do niedawna przyjmowano, i¿ jedynie typowe anty-
sensowe RNA (antisense counter-transcribed RNAs;
ctRNAs), kodowane przez komplementarne ³añcuchy
DNA okre�lonych genów, mog¹ spe³niaæ w komórkach
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Rys. 3. Model termoregulacji ekspresji czynników wirulencji Listeria monocytogenes

sekwencja Shine-Delgarno; PrfA, aktywator transkrypcji; AUG, kodon startu tranlacji; rybosom (opis w tek�cie)
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bakterii istotn¹ rolê w regulacji wa¿nych procesów ¿y-
ciowych. Wiedziano od do�æ dawna o roli RNA w kon-
troli replikacji plazmidów typu ColE1 i R1, a tak¿e
plazmidów bakterii Gram-dodatnich pT181 i pIP501
[13, 20]. W pierwszym przypadku RNAI hybrydyzuje
z RNA startera replikacji, blokuj¹c w ten sposób ini-
cjacjê syntezy DNA plazmidu. W drugim przypadku
RNA CopA ³¹czy siê z mRNA CopT, co uniemo¿liwia
syntezê wa¿nego bia³ka dla replikacji tego plazmidu.
W trzecim z wymienionych wy¿ej systemów RNA po-
woduje terminacjê transkrypcji wa¿nych genów kon-
troluj¹cych liczbê kopii plazmidów w komórce.

Uogólniaj¹c, typowe antysensowe RNA, komple-
mentarne do mRNA, kontroluj¹ ekspresjê jednego ho-
mologicznego genu, a ich wp³yw na docelowe mRNA
sprowadza siê do dzia³ania w pozycji cis. Nieoczekiwa-
nie okaza³o siê, ¿e mechanizmy regulacji przy udziale
sRNA mog¹ byæ zupe³nie odmienne. Po pierwsze, syn-
teza tych regulatorowych RNA mo¿e byæ kodowana
przez geny zlokalizowane w ró¿nych miejscach geno-
mu, czêsto bardzo odleg³ych od regulowanych przez
nie genów. Zatem tego typu sRNA, w odró¿nieniu od
typowych antysensowych RNA, nale¿y rozumieæ jako
czynniki dzia³aj¹ce w pozycji trans. Po drugie, kom-
plementarno�æ takich sRNA z docelowymi mRNA
mo¿e byæ ograniczona do okre�lonych regionów trans-
kryptów, czêsto nie wiêkszych ni¿ 12 par zasad. Po
trzecie, omawiane sRNA w odró¿nieniu od typowych
antysensowych RNA, mog¹ regulowaæ wiele ró¿nych
genów, zlokalizowanych w ró¿nych loci, co czyni me-
chanizm tej regulacji niezwykle interesuj¹cym i wa¿nym
obiektem intesywnie prowadzonych badañ poznaw-
czych, szczególnie w �wietle wspó³czesnych osi¹gniêæ
genomiki bakterii [5, 31, 40].

W �wietle obecnej wiedzy na temat biologicznej
roli sRNA mo¿na stwierdziæ, ¿e cz¹steczki te uczest-
nicz¹ w regulacji ekspresji nie tylko genów wirulencji,
jak to pocz¹tkowo s¹dzono, ale równie¿ spe³niaj¹ wa¿-
n¹ rolê w regulacji aktywno�ci wielu ró¿nych genów
u bakterii niechorobotwórczych. Mechanizm tej regu-
lacji jest bardzo zró¿nicowany dla poszczególnych
gatunków bakterii, w zale¿no�ci od natury tak regulo-
wanych genów oraz warunków wzrostu i rozwoju okre�-
lonego gatunku bakterii. Mo¿na jednak pokusiæ siê
o pewne uogólnienia, z których wynika, i¿ omawiane
mechanizmy, aczkolwiek zró¿nicowane, mog¹ mieæ dla
bakterii bardziej ogólne znaczenie. Jeden, okre�lony
rybonukleotyd mo¿e wi¹zaæ siê i w ten sposób szybko
inaktywowaæ wiele ró¿nych bia³ek komórkowych, które
w danych warunkach s¹ zbêdne. Podobny efekt, co
prawda, móg³by zostaæ osi¹gniêty poprzez indukcjê
i aktywacjê komórkowych proteaz, ale by³by z tym
zwi¹zany dla komórki du¿y nak³ad energetyczny, a pro-
ces degradacji niepotrzebnych bia³ek trwa³by znacznie
d³u¿ej. Jak siê okaza³o, jeden okre�lony sRNA mo¿e

wykazywaæ homologiê do mRNA wielu ró¿nych genów,
a st¹d jedna cz¹steczka sRNA poprzez interakcjê z wie-
loma transkryptami mo¿e regulowaæ syntezê produk-
tów bia³kowych wielu ró¿nych genów, le¿¹cych nawet
w bardzo odleg³ych miejscach chromosomów bakterii.

W ostatnich kilku latach zidentyfikowano w komór-
kach E. coli wiele bia³ek komórkowych, które oddzia-
³ywuj¹ z RNA, a wiêc mog¹ one podlegaæ omawianej
regulacji przy udziale okre�lonych sRNA [8, 39, 61].
Do 2000 roku znanych by³o u E. coli zaledwie 13 sRNA,
ale od tamtego czasu wykryto 36 nowych sRNA, a s¹-
dzi siê, ¿e komorki tego gatunku bakterii mog¹ synte-
tyzowaæ nawet oko³o 50�100 ró¿nych sRNA. Nie wia-
domo natomiast, czy liczba i natura tych sRNA jest
w jakim� stopniu skorelowana z chorobotwórczo�ci¹
okre�lonych szczepów. Zidentyfikowano tak¿e wiele
nowych sRNA L. monocytogenes, o bli¿ej jeszcze nie-
znanej funkcji [27]. Ostatnio doniesiono, ¿e jeden
z odkrytych rybonukleotydów E. coli RyhB, kontroluje
ekspresjê wielu bia³ek akumulujacych ¿elazo w ten
sposób, ¿e jako RNA homologiczny do koduj¹cych te
bia³ka genów, degraduje mRNA tych genów. Okaza³o
siê, ¿e 9 nukleotydów w sekwencji promotora genu
koduj¹cego syntezê RyhB jest bardzo konserwatyw-
nych w genomach E. coli, Salmonella enterica sv.
Typhimurium oraz Klebsiella pneumoniae [8, 61]. Eks-
presja omawianego genu w komórkach tych gatunków
bakterii podlega silnej represji w obecno�ci bia³ka Fur
oraz jonów ¿elaza. W warunkach limitowanej dostêp-
no�ci jonów ¿elaza lub mutacji genu fur, koduj¹cego
syntezê represora, nastêpuje derepresja genu i wydaj-
na synteza RNA RyhB. Akumulacja w komórce RyhB
RNA obni¿a w sposób dramatyczny poziom mRNA
wielu genów, których produkty s¹ odpowiedzialne za
pozyskiwanie i akumulacjê ¿elaza. W ten sposób regu-
lowana jest ekspresja genów bakterioferrytyny (bfr),
ferrytyny (ftnA), dysmutazy ponadtlenkowej zale¿nej
od jonów ¿elaza (sobB), akonitazy (acnA), fumarazy
(fumA) oraz dehydrogenazy bursztynianowej (sdhC-
DAB). Poznanie mechanizmu tej regulacji pozwoli³o
zrozumieæ dlaczego w warunkach nadprodukcji RNA
RyhB komórki bakterii nie s¹ zdolne do wzrostu na
pod³o¿u, w którym jedynym �rod³em wêgla i energii
jest bursztynian. Okaza³o siê, ¿e niemo¿liwo�æ wyko-
rzystania bursztynianu jest zwi¹zana z tym, ¿e nadpro-
dukcja RyhB RNA prowadzi do szybkiej degradacji
mRNA genu dehydrogenazy bursztynianowej (sdhC-
DAB). Podobnie, w pe³ni zrozumia³e sta³y siê wcze�-
niejsze wyniki dowodz¹ce, ¿e obecno�æ w komórce
represora genu ryhB (bia³ko Fur) indukuje syntezê
wy¿ej wymienionych bia³ek zaanga¿owanych w pozy-
skiwanie i akumulacjê ¿elaza. Sta³o siê jasnym, ¿e bia³-
ko Fur hamuj¹c syntezê RyhB RNA chroni mRNA
omawianych genów metabolizmu ¿elaza przed ich
szybk¹ degradacj¹, a w kosekwencji synteza produktów
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bia³kowych przebiega bez ¿adnych zaburzeñ [18, 21,
39]. Kolejnym, ostatnio opisanym przyk³adem s¹ trzy
rybonukleotydy OxyS, RprA i DsrA reguluj¹ce trans-
lacjê genu rpoS. W tym interesuj¹cym przypadku syn-
teza podjednostki sigma RpoS (Fs) jest regulowana
przy udziale DsrA i ReprA sRNA na poziomie transla-
cji tego bia³ka. Przy braku omawianych sRNA synteza
bia³ka jest zahamowana, bowiem mRNA genu rpoS
tworzy stabiln¹ strukturê w regionie sekwencji Shine-
Delgarno, co uniemo¿liwia inicjacjê procesu transla-
cji. Obecne w komórce DsrA i RprA sRNA hybrydy-
zuj¹ z mRNA genu rpoS i znosz¹c w ten sposób
strukturê w regionie sekwencji Shine-Delgarno, stymu-
luj¹ proces translacji bia³ka RpoS [37, 38]. Natomiast
OxyS RNA hamuje proces translacji poprzez zmianê
aktywno�ci bia³ka replikazy Hfg, umo¿liwiaj¹cego hy-
brydyzcjê pomiêdzy homologicznymi regionami sRNA
i mRNA. Mo¿na postawiæ pytanie, dlaczego trzy ró¿ne
sRNA uczestnicz¹ w regulacji jednego bia³ka? Pra-
wdopodobnie trzy omawiane sRNA s¹ syntetyzowane
w komórce w odpowiedzi na ró¿ne sygna³y �rodowi-
skowe. I tak, DsrA RNA jest syntetyzowany w komórce
w niskich temperaturach, RprA w odpowiedzi na inny,
bli¿ej nie okre�lony sygna³, a OxyS tylko w warunkach
szoku oksydacyjnego. W dodatku, DsrA RNA spe³nia
jeszcze inn¹ wa¿n¹ funkcjê biologiczn¹, bowiem jest
antysensowym represorem syntezy histonopodobnego
bia³ka H-NS, globalnego regulatora ekspresji bia³ek
w komórkach wielu gatunków bakterii. Reasumuj¹c,
uzyskane rezultaty dowodz¹ ¿e omawiane sRNA spe³-
niaj¹ w komórkach bakterii rolê przeka�ników sygna-
³ów, koordynuj¹c w ten sposób ekspresjê wielu genów
w odpowiedzi na zmiany �rodowiska wzrostu i rozwo-
ju bakterii [3, 4, 7, 30, 49, 55, 64]. Nowym zagadnie-
niem w omawianej regulacji przy udziale sRNA takich
jak: RyhB, DsrA, RprA i OxyS jest rola bia³ka Hfg.
Co prawda, to obficie syntetyzowane bia³ko bakterii
jest znane ju¿ od do�æ dawna, ale badania jego udzia³u
w omawianej regulacji s¹ intensywnie prowadzone do-
piero od kilku lat. Zgodnie z ostatnimi danymi litera-
tury to konserwatywne w �wiecie bakterii bia³ko, chci-
wie ³¹czy siê z wieloma ró¿nymi sRNA w regionach
sekwencji bogatych w pary AT, a takie oddzia³ywania
prawdopodobnie umo¿liwiaj¹ hybrydyzacjê tych sRNA
z innymi komórkowymi RNA, nawet w warunkach ich
niskiej homologii. Niewykluczone tak¿e, ¿e bia³ko to
przy³¹czaj¹c siê do sRNA stabilizuje ich aktywno�æ
biologiczn¹. Wiadomo, ¿e w komórkach mutantów
E. coli niezdolnych do syntezy bia³ka Hfg obserwuje
siê daleko id¹ce zmiany aktywno�ci opisywanych wy-
¿ej sRNA, ale pytanie o dok³adny mechanizm oddzia-
³ywania tego bia³ka z komórkowym sRNA pozostaje
jeszcze bez jednoznacznej odpowiedzi. Odkrycie, ¿e
omawiane bia³ko bardzo chciwie ³¹czy siê z sRNA
E. coli jest obecnie wykorzystywane do poszukiwania

i identyfikacji regulatorowych cz¹steczek RNA w ko-
mórkach ró¿nych gatunków i rodzajów bakterii [41,
51, 56, 58, 65].

Kolejnym przyk³adem roli sRNA w komórkach
E. coli jest globalna regulacja wielu wa¿nych szlaków
metabolicznych zwiazanych z faz¹ stacjonarnego
wzrostu. Zidentyfikowano ostatnio ma³e bia³ko regu-
latorowe Csr (carbon storage regulator) (61 aminokwa-
sów), które jest zaanga¿owane w regulacjê wielu ge-
nów glikolizy, metabolizmu glikogenu, szlaku syntezy
rzêsek oraz formowania biofilmów [10, 25, 62, 63].
Dla przyk³adu, dowiedziono, ¿e to bia³ko regulatoro-
we przy³¹cza siê do miejsca wi¹zania dla rybosomów
w transkrypcie genu metabolizmu glikogenu glgC (gly-
cogen metabolizm gene), hamuj¹c w ten sposób pro-
ces inicjacji translacji. Co ciekawe, syntetyzowany
w komórkach CsrB RNA (366 nukleotydów) jest anta-
gonist¹, bowiem znosi aktywno�æ tego bia³ka poprzez
³¹czenie siê z jego domen¹ wi¹¿¹c¹. Zatem u podstaw
mechanizmu tej kontroli wykrytej u E. coli, ale funk-
cjonuj¹cego w komórkach wielu innych gatunków bak-
terii, w tym tak¿e chorobotwórczych dla zwierz¹t i ro�-
lin, le¿y wzajemny stosunek zawarto�ci bia³ka CsrA
i jego antagonisty CsrB RNA [2, 36].

7. Podsumowanie

W �wietle danych pi�miennictwa publikowanych
w okresie ostatnich piêciu lat wynika, i¿ sRNA spe³nia-
j¹ w �wiecie bakterii zarówno chorobotwórczych jak
i niechorobotwórczych niezwykle wa¿n¹, dot¹d ma³o
znan¹ rolê w regulacji wielu ró¿nych genów oraz wielu
ró¿nych szlaków metabolicznych oraz procesów ¿ycio-
wych. Mechanizm ich dzia³ania jest zró¿nicowany
i zgodnie z obecn¹, wci¹¿ stosunkowo skromn¹ wie-
dz¹, mo¿e polegaæ na rozpoznawaniu i zmianie aktyw-
no�ci docelowych bia³ek komórkowych w wyniku ich
degradacji, hamowaniu aktywno�ci polimerazy RNA
na poziomie inicjacji transkrypcji, ale podstawowym
mechanizmem w tej regulacji jest prawdopodobnie
hybrydyzacja specyficznych sRNA z docelowymi
transkryptami wielu genów, wykazuj¹cymi pe³n¹ lub
czê�ciow¹ homologiê w sekwencji rybonukleotydów.
Nawet w przypadkach gdy znany jest ogólny mecha-
nizm i miejsce dzia³ania okre�lonych, regulatorowych
sRNA, to jednak wci¹¿ trudno zrozumieæ dlaczego
jedne z nich uczestnicz¹ w pozytywnej, inne za� w ne-
gatywnej regulacji genów. Nie wiadomo tak¿e, czy
wszystkie sRNA wymagaj¹ wspó³dzia³ania bia³ka Hfg
jako bia³ka opiekuñczego, które umo¿liwia hybrydy-
zacjê tych regulatorowych cz¹steczek z innymi komór-
kowymi RNA. Nie jest wykluczone, ¿e inne, dot¹d
nieznane bia³ka opiekuñcze lub inne czynniki komór-
kowe, mog¹ modulowaæ aktywno�æ biologiczn¹ sRNA
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w komórkach bakterii. Przyk³adem mo¿e byæ wcze�-
niej wspomniana regulacja replikacji plazmidów ColE1
przy udziale RNAI, której efektywno�æ jest �ci�le uza-
le¿niona od stopnia poliadenylacji tego regulatorowe-
go RNA. Mo¿na postawiæ uprawnion¹ hipotezê, ¿e
ka¿da modyfikacja zmieniaj¹ca strukturê przestrzenn¹
lub okres pó³trwania sRNA mo¿e mieæ istotne znacze-
nie dla ich aktywno�ci biologicznej i spe³nianych funk-
cji regulacyjnych w komórkach bakterii.

W omawianych w artykule sposobach regulacji syn-
tezy bia³ek komórkowych bakterii przy udziale RNA
uwzglêdniono tak¿e nieco inne mechanizmy, kiedy to
wytworzona stabilna struktura szpilki (hairpin) w od-
powiedzi na zmiany temperatury lub dostêpno�æ sub-
stratów pokarmowych mo¿e spe³niaæ funkcjê termina-
tora translacji.
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1. Wstêp

Ju¿ prehistoryczny cz³owiek zdawa³ sobie sprawê,
¿e ¿yj¹c gromadnie ma wiêksze szanse przetrwania.
Powstanie i ewolucja mowy przyczyni³y siê do uspraw-
nienia koordynacji ¿ycia w grupie. Niedawno sta³o siê
jasne, i¿ bakterie �odkry³y� te same prawid³a przynaj-
mniej milion lat wcze�niej, a jako jêzyka u¿ywa³y bo-
gatego leksykonu chemicznych sygna³ów dyfuzyjnych.
W ostatnich dziesiêciu latach odkryto, ¿e drobno-
ustroje u¿ywaj¹ tych sygna³ów do komunikowania siê
w obrêbie jednego gatunku jak i pomiêdzy ró¿nymi
gatunkami [5, 19, 34, 73].

Istnieje wiele substancji sygna³owych, systemów
wykrywania sygna³ów i mechanizmów ich przekazy-
wania. Je¿eli procesy te s¹ kontrolowane i koordy-
nowane, zwiêkszaj¹ szansê prze¿ycia drobnoustrojów
w zajmowanych przez nie niszach �rodowiskowa.

�Bakteryjne quorum� oznacza dostateczn¹ liczbê
drobnoustrojów do przeprowadzenia okre�lonych pro-
cesów. Osi¹gniêcie quorum u³atwia wspó³dzia³anie
znacznej liczby komórek bakterii tak, by dzia³aæ efek-

tywnie. Quorum sensing � dos³ownie poczucie obec-
no�ci oznacza przeznaczony do komunikowania siê
system kontroluj¹cy specyficzne geny w odpowiedzi na
gêsto�æ populacji. Drobnoustroje syntetyzuj¹ i uwalniaj¹
do �rodowiska cz¹steczki sygna³owe nazywane auto-
induktorami lub feromonami [100].

S¹ dwie klasy systemów komunikacji drobnoustro-
jów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

1) Bakterie Gram-dodatnie �porozumiewaj¹ siê� za
pomoc¹ sygna³ów bia³kowych, wykorzystuj¹c dwu-
sk³adnikowy system detekcji i odpowiedzi na obecno�æ
autoinduktora. (Rys. 1A). Wytwarzane oligopeptydy
wydzielane s¹ na zewn¹trz komórki bakteryjnej via
transporter ABC, nale¿¹cy do nadrodziny bia³ek po-
siadaj¹cych kasetê wi¹¿¹c¹ ATP (ang. ATP-Binding
Cassette, ABC). Mechanizm przekazywania sygna³u
odbywa siê na zasadzie kaskady fosforylacji i defosfo-
rylacji. W pierwszym etapie wzrasta ilo�æ bia³kowego
autoinduktora proporcjonalnie do zwiêkszania siê gê-
sto�ci populacji bakterii. Bia³ko to jest rozpoznawane
przez transb³onow¹ kinazê bia³kow¹, która w kontak-
cie z ligandem ulega autofosforylacji zapocz¹tkowuj¹c
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kaskadê reakcji koñcz¹cych siê ufosforylowaniem bia³-
ka regulatorowego. Bia³ko to w postaci ufosforylo-
wanej zdolne jest do wi¹zania siê z odpowiednim
fragmentem DNA inicjuj¹c transkrypcjê genów doce-
lowych [20, 25, 53].

2) U bakterii Gram-ujemnych najlepiej scharakte-
ryzowany jest system komunikacji miêdzykomórkowej
z³o¿ony z niskocz¹steczkowych substancji chemicznych
acylowanych laktonów homoseryny (ang. acylated ho-
moserine lactones, acyl-HSL, AHL), rodziny syntaz
autoinduktora LuxI oraz rodziny bia³kowych regulato-
rów transkrypcyjnych LuxR (Rys. 1B) [11, 34, 99].

Acyl-HSL kontroluj¹ wiele aktywno�ci bakterii ta-
kich jak: bioluminescencja [4], biosynteza antybioty-
ków [64], wytwarzanie czynników wirulencji, przeno-
szenie plazmidów koniugacyjnych [43], ró¿nicowanie
biofilmu [16, 85] czy wzrost rozpe³zliwy [51, 60].

Prezentowany artyku³ charakteryzuje systemy komu-
nikacji baterii Gram-ujemnych kilku wybranych pato-
genów cz³owieka i ro�lin: Pseudomonas aeruginosa,
Yersinia pseudotuberculosis, Burkholderia cepacia,
Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora. Po-
nadto przedstawiono te¿ udzia³ systemów komunikacji
pomiêdzy drobnoustrojami w tworzeniu biofilmów.

2. Budowa chemiczna i biosynteza
cylowanych laktonów homoseryny (acyl-HSL),
przekazywanie sygna³u poprzez acyl-HSL

Komunikacjê pomiêdzy komórkami bakterii z wy-
korzystaniem acylowanych laktonów homoseryny jako
cz¹steczek sygna³owych zidentyfikowano u ponad
dwudziestupiêciu gatunków bakterii Gram-ujemnych

Rys. 1. Ogólny schemat obrazuj¹cy sk³adowe systemu komunikacji bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych

A � przekazywanie sygna³u poprzez oligopeptydy u bakterii Gram-dodatnich. Bia³kowy prekursor ulega modyfikacji, nastêpnie
przy u¿yciu transportera ABC (ang. ATP-Binding Cassette) jest przenoszony na zewn¹trz komórki bakteryjnej. Peptyd akumuluje
siê wraz ze wzrostem gêsto�ci populacji i jest rozpoznawany przez kinazê bia³kow¹ [H], której reszta histydyny w kontakcie
z ligandem ulega fosforylacji a grupa fosforanowa przenoszona jest na bia³ko regulatorowe[D]. Ufosforylowane bia³ko wi¹¿e siê

z odpowiednim fragmentem DNA reguluj¹c ekspresjê genów.

B � U bakterii Gram-ujemnych system komunikacji miêdzykomórkowej jest z³o¿ony z niskocz¹steczkowych substancji chemicz-
nych acylowanych laktonów homoseryny ( ) (ang. acylated homoserine lactones, acyl-HSL, AHL), rodziny syntaz auto-
induktora LuxI oraz rodziny bia³kowych regulatorów transkrypcyjnych LuxR. Bia³ko z rodziny LuxI jest syntaz¹ autoinduktora
i katalizuje powstanie okre�lonego acyl-HSL. Acyl-HSL dyfunduje poprzez �cianê komórkow¹ bakterii, akumuluj¹c siê w �rodo-
wisku. Po osi¹gniêciu stê¿enia krytycznego autoinduktor ³¹czy siê specyficznie z LuxR oddzia³uj¹c z sekwencj¹ promotorow¹

operonu, co prowadzi do aktywacji transkrypcji genów docelowych
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nale¿¹cych do subklas ", $ i ( Proteobacteria: Agro-
bacterium, Aeromonas, Burkholderia, Chromobac-
terium, Citrobacter, Enterobacter, Erwinia, Hafnia,
Nitrosomonas, Obesumbacterium, Pantoea, Pseudo-
monas, Rahnella, Ralstonia, Rhodobacter, Rhizobium,
Serratia, Vibrio, Xenorhabdus oraz Yersinia [28]. Sys-
tem ten oparty jest na wspó³dzia³aniu czterech sk³ad-
ników: cz¹steczki sygna³owej acyl-HSL, bia³ek z ro-
dziny syntaz autoinduktora LuxI i rodziny bia³kowych
regulatorów transkrypcyjnych LuxR oraz genów doce-
lowych (Rys. 1B). Bia³ko z rodziny LuxR jest to sen-
sorem odpowiedzialnym za rozpoznawanie autoinduk-
tora jak równie¿ zale¿nym od acyl-HSL czynnikiem
transkrypcyjnym. LuxR ³¹czy siê specyficznie z auto-
induktorem, oddzia³uj¹c z sekwencj¹ promotorow¹
operonu, co prowadzi do aktywacji transkrypcji genów
docelowych. Bia³ko LuxR jest polipeptydem z³o¿onym
z 250 aminokwasów. C-koñcowy fragment ³añcucha
polipeptydowego jest odpowiedzialny za bezpo�rednie
oddzia³ywanie z DNA, natomiast N-koñcowy za roz-
poznawanie i wi¹zanie acyl-HSL. W obecno�ci acyl-
HSL bia³ko LuxR zmienia konformacjê, ulegaj¹c ak-
tywacji i indukuj¹c transkrypcjê wybranych genów [30,
46]. Sk³adnikiem systemu �quorum sensing� odpowie-

dzialnym za przekazywanie sygna³ów jest acyl-HSL
(Tabela I) sk³adaj¹cy siê z pier�cienia laktonu homo-
seryny i ³añcucha wêglowego. Ten ostatni czêsto bywa
podstawiony ró¿nymi grupami chemicznymi. Rysunek 2
przedstawia biosyntezê jednego z laktonów homose-
ryny (HHL czyli laktonu N-heksanoilo-homoseryny).
Grupa aminowa homocysteiny wchodz¹cej w sk³ad
S-adenozylometioniny (SAM) wi¹¿e siê z udzia³em
LuxI przez wi¹zanie amidowe z ³añcuchem t³uszczo-
wym przenoszonym przez przeno�nik bia³kowy ACP
(ang. Acyl Carrier Protein). Utworzenie pier�cienia
laktonowego z po³¹czonych pó³produktów zachodzi
z uwolnieniem metylotioadenozyny w wyniku czego
powstaje acylowany lakton homoseryny. Szlak biosyn-
tezy SAM/acyl-ACP jest konserwatywny dla ró¿nych
acylowanych laktonów homoseryny. Autoinduktory
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ jedynie budow¹ ³añcucha kwasu
t³uszczowego. Badania in vitro i in vivo wykaza³y,
¿e ³añcuch kwasu t³uszczowego wchodz¹cy w sk³ad
acyl-HSL pochodzi z biosyntezy kwasów t³uszczo-
wych, natomiast lakton homoseryny z biosyntezy
aminokwasów [48, 69, 74, 86]. Specyficzno�æ oddzia-
³ywania syntazy LuxI zale¿y od reakcji z bia³kiem acyl-
ACP i jest zakodowane w acylowej czê�ci przeno�nika

T a b e l a  I
Struktury chemiczne pochodnych acylowanych laktonów homoseryny (acyl-HSL)
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ACP. Ka¿de bia³ko LuxI syntetyzuje jeden rodzaj acyl-
HSL. Acylowane laktony homoseryny mog¹ swobod-
nie dyfundowaæ przez �cianê komórkow¹ bakterii
i akumulowaæ siê w otaczaj¹cym �rodowisku. Acyl-
HSL mog¹ byæ równie¿ przenoszone przy udziale
pompy protonowej. Sposób, w jaki cz¹steczki sygnal-
ne migruj¹ na zewn¹trz komórki, zale¿y od liczby ato-
mów wêgla w acylowanym ³añcuchu t³uszczowym.
Autoinduktory posiadaj¹ce krótki ³añcuch t³uszczowy
(od dwóch do sze�ciu atomów wêgla w ³añcuchu bocz-
nym) swobodnie dyfunduj¹ zarówno do wnêtrza jak
i na zewn¹trz b³ony komórkowej [50, 55], natomiast
pompa protonowa przenosi acyl-HSL o d³u¿szych ³añ-
cuchach np. OdDHL wytwarzany przez P. aeruginosa
[79]. Stê¿enie autoinduktora na zewn¹trz komórki
wzrasta wraz ze zwiêkszaniem siê liczby bakterii, a¿

do momentu ustalenia siê stanu równowagi na granicy
dwóch �rodowisk (Rys. 3).

3. Wybrane przyk³ady regulacji ekspresji genów
oraz efektów fenotypowych powodowanych
dzia³aniem pochodnych laktonów homoseryny

System komunikacji miêdzykomórkowej z wyko-
rzystaniem acyl-HSL jest powszechny u wielu gatun-
ków bakterii Gram-ujemnych. Do tej pory najinten-
sywniej badanym systemem komunikacji pomiêdzy
bakteriami powi¹zanymi z symbiotycznym oddzia³y-
waniem drobnoustroju z gospodarzem jest system
LuxI/LuxR wykorzystywany przez Vibrio fisheri.
V. fischeri jest drobnoustrojem ¿yj¹cym w symbiotycz-

Rys. 2. Schemat biosyntezy N-heksanoilowego laktonu homoseryny, gdzie: LuxI � syntaza acyl � HSL, Hex � sze�ciowêglowy
³añcuch t³uszczowy, SAM � S-adenozylometionina, ACP � bia³ko transportowe przenosz¹ce grupy acylowe. SAM oraz Hex wi¹¿¹
siê do miejsca aktywnego LuxI, nastêpuje ich zwi¹zanie z wydzieleniem 5-metylotioadenozyny i wytworzeniem N-heksanoilowego

laktonu homoseryny

Rys. 3. Regulacja transkrypcji genów przez autoindukcjê w zale¿no�ci od gêsto�ci populacji

Autoinduktor � ( ) wytwarzany przez komórkê bakteryjn¹ dyfunduje przez b³onê komórkow¹. Sytuacja A � w �rodowisku znajduje
siê niewiele komórek bakteryjnych w zwi¹zku z tym jest niskie stê¿enie autionduktora � brak ekspresji genów. Sytuacja B � gdy
populacja bakterii osi¹gnie np. 1011 komórek/ml, jej efektem jest wysokie stê¿enie autionduktora i nastêpuje aktywacja ekspresji

wybranych genów

NH2

NH2

NH2
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nym zwi¹zku z licznymi gatunkami ryb i ka³amarnic
[9]. Podstawow¹ funkcj¹ bakterii jest dostarczanie
�wiat³a a kontrolowanie intensywno�ci �wiecenia za-
pewnia gospodarzowi sprawne poruszanie siê w ciem-
no�ci i ochronê przed drapie¿nikami. Ka³amarnica
¿yj¹ca w symbiozie z gatunkiem V. fisheri prowadzi
nocny tryb ¿ycia i posiada przystosowany do �wiece-
nia organ, skolonizowany przez kulturê bakteryjn¹
o liczbie oko³o 1011 komórek/ml. Emisja �wiat³a jest
�ci�le powi¹zana z gêsto�ci¹ populacji bakterii
(Rys. 5). Efekt ten zwi¹zany jest z wytwarzaniem przez
V. fischeri zewn¹trzkomórkowego autoinduktora OHHL
reguluj¹cego syntezê enzymu lucyferazy odpowie-
dzialnego za bioluminescencjê [63]. Tabela II przed-
stawia przyk³ady bia³ek bakterii, bêd¹cych homolo-
gami LuxI i LuxR V. fisheri. Pochodne laktonów
homoseryny reguluj¹ ekspresjê wielu cech fenotypo-
wych bakterii. S¹ to w³a�ciwo�ci bakterii odpowie-
dzialne za produkcjê antybiotyków i bakteriostatyków
(Chromobacterium violaceum, Ervinia carotovora,
Pseudomonas aureofaciens) [2, 14, 102], symbiozê
z ro�linami (Rhizobium leguminosarum) [18], fito-
patogenezê (Agrobacterium tumefaciens, Erwinia ca-
rotovora) [36, 81]. Produkcja czynników wirulencji
w zale¿no�ci od gêsto�ci populacji bakterii jest wa¿-
nym i najczê�ciej badanym efektem substancji sygna-
³owych. Zjawisko to opisano poni¿ej na przyk³a-
dzie P. aeruginosa, B. cepacia, Y. pseudotuberculosis,
A. tumefaciens, E. carotovora, R. leguminosarum.

Pseudomonas aeruginosa jest oportunistycznym
patogenem odpowiedzialnym za wywo³anie infekcji
u ludzi z os³abionym uk³adem odporno�ciowym np.:
chorych na AIDS, nowotwory, osoby poparzone, ze
sztucznymi zastawkami serca czy cierpi¹cych na mu-
kowiscydozê [97]. W patogenezie P. aeruginosa du¿e
znaczenie ma zdolno�æ do wytwarzania takich czynni-
ków patogenno�ci jak: toksyny (egzotoksyna A), pro-
teazy (elastaza, proteaza LasA, proteaza alkaliczna),
hemolizyny, fosfolipazy oraz ramnolipidy [13, 37,
75, 88]. Ekspresja wy¿ej wymienionych czynników
u P. aeruginosa zachodzi we wczesnej fazie logaryt-
micznej wzrostu populacji. Procesy te s¹ regulowane
a¿ przez trzy systemy komunikacji. Dobrze scharakte-
ryzowane s¹ dwa spo�ród nich przedstawione schema-
tycznie na rysunku 5. Pierwszy to system LasI/LasR
[77] z³o¿ony z regulatora transkrypcji LasR i syntazy
LasI. Bia³ko LasI jest odpowiedzialne za powstawanie
autoinduktora OdDHL. LasR natomiast wymaga Od-
DHL do przekszta³cenia siê w aktywny regulator trans-
krypcji [52]. System LasI/LasR odpowiada za regula-
cjê ekspresji proteazy LasA, alkalicznej proteazy A,
egzotoksyny A i elastazy. Drugi system jest z³o¿ony
z dwóch bia³ek RhlI oraz RhlR. Syntaza RhlI prowadzi
do powstania BHL, natomiast RhlR jest regulatorem
transkrypcji genów koduj¹cych ramnozylotransferazê,
produkcjê chitynazy, elastazy, piocjaniny, hemoli-
zyn i czynnika sigma [72, 78]. Oba systemy s¹ ze
sob¹ powi¹zane. System LasI/LasR kontroluje system

Rys. 4. Schemat regulacji bioluminescencji u V. fisheri jest oparty na wspó³dzia³aniu dwóch operonów

Operon prawy obejmuje geny koduj¹ce podjednostki lucyferazy (luxA i luxB) oraz geny regulatorowe luxCDEG. Z przodu
prawego operonu zlokalizowany jest gen luxI odpowiedzialny za syntezê ( ) � acylowanego laktonu homoseryny. Operon
drugi kontroluj¹cy ekspresjê genu luxR koduje receptor dla autoinduktora. Kompleks receptora z autoinduktorem wi¹¿e siê ze

specyficzn¹ sekwencj¹ DNA i aktywuje ekspresjê genów lucyferazy.
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RhlI/RhlR na dwa sposoby. Po pierwsze LasR wraz
z OdDHL dzia³aj¹ jako aktywator transkrypcyjny dla
genu rhlR. Po drugie kompleks LasR-OdDHL bior¹
udzia³ w postranslacyjnej regulacji aktywno�ci RhlR
zapobiegaj¹c zwi¹zaniu siê z BHL, hamuj¹c tym samym
ekspresjê rhlA i innych genów [79].

Niedawno stwierdzono istnienie trzeciego bia³ka
homologicznego LuxR u P. aeruginosa okre�lanego
mianem QscR, odpowiedzialnego za regulacjê ekspre-
sji genów dwóch powy¿ej scharakteryzowanych syste-
mów bia³ek z rodziny LuxI/LuxR [15]. Badania wyka-
zuj¹ istotn¹ rolê QscR w wytwarzaniu niektórych
czynników wirulencji poprzez kontrolê systemów LasI/
LasR czy RhlI/RhlR. Znaczenie w chorobotwórczo�ci
systemów komunikacji u P. aeruginosa wykazano na

mysich i szczurzych modelach ostrego i chronicznego
zapalenia p³uc. Istotn¹ rolê systemów komunikacji
u P. aeruginosa sugeruje siê w rozprzestrzenianiu
zaka¿enia prowadz¹cego do sepsy, indukowaniu obu
typów zapalenia p³uc, powodowaniu zmian patologicz-
nych w tkankach oraz wzrostu �miertelno�ci badanych
zwierz¹t [76, 84, 90]. Równie¿ u ludzi pochodne lakto-
nów homoseryny maj¹ znaczenie w procesie zapalenia.
W plwocinie pacjentów z mukowiscydoz¹ (zw³óknie-
niem torbielowatym, cystic fibrosis, CF), wykazano
wysoki poziom transkryptów genów las i rhl oraz wy-
izolowano BHL, HHL i OdDHL [29, 67].

Od pacjentów z CF izoluje siê równie¿ Burkholde-
ria cepacia [40]. Czynnikami wirulencji B. cepacia s¹:
proteazy, surfaktanty i siderofory [56]. Wytwarzanie

Aeromonas hydrophila AhyI/AhyR BHL metaloproteazy, proteazy serynowe, [62, 92, 93]
tworzenie biofilmu

Aeromonas salmonicida AsaI/AsaR BHL egzoproteazy [92]

Agrobacterium tumefaciens TraI/TraR OOHL koniugacja plazmidu Ti [36]

Burkholderia cepacia CepI/CepR OHL Proteazy, siderofory, surfaktanty [56

Chromobacterium violaceum CviI/CviR HHL antybiotyki, enzymy chitynolityczne, egzoproteazy, [14, 65]
cjanidy, barwnik wiolaceina

Enterobacter agglomerans EagI/EagR OHHL, OOHL ? [32]

Erwinia carotovora ExpI/ExpR OHHL egzoenzymy [2, 81
CarI/CarR antybiotyki karpabenowe

Erwinia chrysanthemi ExpI/ExpR OHHL pektynazy [71]

Erwinia stewartii EsaI/EsaR OHHL biosynteza kapsularnego polisacharydu, [7]
czynniki wirulencji

Pseudomonas aeruginosa LasI/LasR OdDHL proteazy las A i las B, egzoenzym S, neuramidaza,
hemolizyna, tworzenie biofilmu

RhlI/RhlR BHL proteaza alkaliczna, elastaza, hemolizyna, pyocjanina, [13, 37, 38,
cjanidy, lektyny, chitynaza, aktywno�æ stafylolityczna,  75, 88]
ramnolipid, wej�cie w fazê stacjonarn¹

Pseudomonas aureofaciens PhzI/PhzR HHL antybiotyki fenazynowe [12, 80, 106]

Ralstonia solanacearum SolI/SolR HHL ? [31, 57]
OHL ?

Rhizobium leguminosarum RhiI/RhiR HHL tworzenie naro�li, wej�cie w fazê stacjonarn¹ [18, 42, 83]
CinI/CinR OtDHL wzrost, asymilacja azotu, tworzenie bakteroidów

Rhodobacter sphaeroides CerI/CerR OtDHL czynnik zapobiegaj¹cy agregacji [82]

Serratia liquefaciens SwrI BHL egzoproteazy, wzrost rozpe³zliwy, [26, 27,
wytwarzanie surfaktantów 39, 61]

Vibrio anguillarum VanI/VanR ODHL proteazy serynowe, metaloproteazy, tworzenie biofilmu [17, 68]

Yersinia enterocolitica YenI/YenR HHL ? [95]
OHHL ?

Yersinia pseudotuberculosis YpsI/YpsR OHHL agregacja, adhezja, wzrost [1]
YtbI/YtbR OHL  rozpe³zliwy

T a b e l a  I I
Przyk³ady organizmów zawieraj¹cych homologi bia³ek LuxI/LuxR

Organizm
Homolog

LuxI/LuxR
Cz¹steczka
sygna³owa

Fenotyp
Pi�mien-
nictwo

? � funkcja nieznana
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ich jest regulowane przez bia³ko CepR, które ³¹czy siê
z OHL. Ten ostatni zwi¹zek jest produkowany z udzia-
³em bia³ka CepI. Tkanka p³uc osób chorych skoloni-
zowana przez B. cepacia jest równie¿ czêsto zainfe-
kowana przez P. aeruginosa. Sugeruje to istnienie
komunikacji miêdzy obu gatunkami bakterii. Badania
in vitro dowiod³y, i¿ w rzeczywisto�ci �porozumiewa-
nie siê� to ma miejsce i istnieje na zasadzie wzajemne-
go stymulowania wytwarzania czynników wirulencji
[58]. Ich produkcja u B. cepacia mo¿e byæ równie sku-
tecznie aktywowana przez endo- jak i egzogenne lak-
tony homoseryny. Egzogennym �ród³em laktonów jest
P. aeruginosa. Wykazano, ¿e od bia³ek Cep B. cepacia
zale¿y tworzenie biofilmu na zaka¿onej tkance oraz
regulacja wzrostu rozpe³zliwego [47].

Kolejnym przyk³adem znaczenia substancji sygna-
³owych w ekspresji czynników patogenno�ci jest Yer-
sinia pseudotuberculosis. Y. pseudotuberculosis to
pa³eczka wystêpuj¹ca w po¿ywieniu, wodzie jak i uk³a-
dzie pokarmowym ssaków. Czynnikami patogenno�ci
Y. pseudotuberculosis s¹ inwazyny i adhezyny. Zjadli-
wo�æ jest równie¿ determinowana przez mechanizm
unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza po-
legaj¹cy na wytwarzaniu szeregu bia³ek transporto-

wych oraz efektorowych Yop [70]. Stwierdzono, ¿e
takie czynniki jak: ruchliwo�æ czy adhezja s¹ regu-
lowane przez temperaturê w zale¿no�ci od gêsto�ci
populacji przez system komunikacji miêdzykomórko-
wej opartej na acyl-HSL, sk³adaj¹cym siê przynajmniej
z dwóch loci (ypsR/ypsI oraz ytbR/ytbI) [1, 103]. YpsR
odgrywa rolê negatywnego regulatora ekspresji genów.
Y. pseudotuberculosis wytwarza przynajmniej trzy
autoinduktory, które scharakteryzowano: jako HHL,
OHHL oraz OHL [103].

System komunikacji miêdzykomórkowej bakterii
ma te¿ znaczenie u patogenów ro�lin. Agrobacterium
tumefaciens jest fitopatogenem ro�lin dwuli�ciennych.
Cz¹steczk¹ sygna³ow¹ u A. tumefaciens jest OOHL
[105]. Bakteria ta pos³uguje siê systemem komunika-
cji miêdzykomórkowej opartym na bia³kach TraI oraz
TraR kontroluj¹cych procesy koniugacji z udzia³em
plazmidu Ti [36]. Plazmidy Ti s¹ no�nikami genów
regionu vir. Ich aktywacja prowadzi do przeniesienia
niewielkiego odcinka plazmidowego DNA zwanego
T-DNA do komórki ro�linnej i jego integracji z geno-
mem gospodarza. T-DNA koduje geny warunkuj¹ce
w ro�linie ekspresjê fitohormonów, opin (agropin, no-
palin i oktopin) oraz aminokwasów jako potencjalnego

Rys.5. Schemat dwustopniowej regulacji komunikacji miêdzy komórkami bakteryjnymi

Szczepy P. aeruginosa wykorzystuj¹ dwa g³ówne systemy quorum sensing: LasI/LasR oraz RhlI/RhlR. System LasI/LasR
z³o¿ony jest z regulatora transkrypcji LasR i syntazy LasI. Bia³ko LasI jest odpowiedzialne za powstawanie autoinduktora
OdDHL. LasR natomiast wymaga OdDHL do przekszta³cenia siê w aktywny regulator transkrypcji. System LasI/LasR odpo-
wiada za regulacjê ekspresji elastazy, egzoenzymu S i innych czynników. Drugi system jest z³o¿ony z dwóch bia³ek RhlI oraz
RhlR. Syntaza RhlI prowadzi do powstania BHL, natomiast RhlR jest regulatorem transkrypcji genów koduj¹cych aktywno�æ
stafyloloityczn¹ i pozosta³ych wymienionych na rycinie czynników. Oba systemy s¹ ze sob¹ powi¹zane. System LasI/LasR
kontroluje system RhlI/RhlR na dwa sposoby. Po pierwsze LasR wraz z OdDHL dzia³aj¹ jako aktywator transkrypcyjny dla
genu rhlR. Po drugie kompleks LasR � OdDHL bior¹ udzia³ w postranslacyjnej regulacji aktywno�ci RhlR zapobiegaj¹c

zwi¹zaniu siê z BHL, hamuj¹c tym samym ekspresjê rhlA i innych genów.
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�ród³a substancji od¿ywczych dla A. tumefaciens.
Oktopiny w obecno�ci bia³kowego regulatora trans-
krypcji typu LysR zwanego OccR reguluj¹ ekspresjê
genu traR. Produkt bia³kowy genu traR � TraR jest
bezpo�rednio odpowiedzialny za koniugacjê plazmidu
Ti w obecno�ci OOHL wytwarzanego przez syntazê
TraI [104]. A. tumefaciens wykorzystuje mechanizm
autoindukcji z zastosowanie acyl-HSL do �upewnie-
nia siê�, ¿e podczas procesu zaka¿ania ro�lin plazmid
Ti jest obecny w wiêkszo�ci populacji bakteryjnej [36].

Erwinia carotovora jest fitopatogenem powoduj¹-
cym destrukcjê tkanek wielu gatunków ro�lin. Pato-
genno�æ E. carotovora zale¿y od wytwarzania degra-
duj¹cych tkankê enzymów: pektynaz, celulaz i proteaz
[2, 81]. Enzymy te bior¹ udzia³ w maceracji tkanki,
która nastêpuje w wyniku jej kolonizacji przez drob-
noustroje. Wytworzenie enzymów regulowane jest
przez acylowany lakton homoseryny OHHL syntety-
zowany przez bia³ko ExpI [81] oraz CarI [3]. ExpR
kontroluje na zasadzie negatywnej regulacji wytwarza-
nie ww. enzymów. Szczepy E. carotovora wytwarzaj¹
ponadto szerokie spektrum antybiotyków $-laktamo-
wych, których wydzielanie jest skoordynowane z eks-
presj¹ enzymów zewn¹trzkomórkowych i przeciwdzia-
³a w ten sposób rozwojowi konkurencyjnej mikroflory
w kolonizowanej ro�linie [49, 81]. Wytwarzanie anty-
biotyków przez E. carotovora kontrolowane jest przez
system CarI/CarR [98].

Innym przyk³adem symbiotycznego oddzia³ywania
z wykorzystaniem komunikacji pomiêdzy komórkami

drobnoustrojów jest Rhizobium leguminosarum. Przy-
leganie tych drobnoustrojów do korzeni ro�lin motyl-
kowych inicjuje kompleksowy szlak przekazywania
sygna³ów pomiêdzy bakteri¹ a gospodarzem. Skutkuje
to zmian¹ morfologii korzeni, tworzeniem naro�li
i przemian¹ drobnoustroju w formê bakteroidaln¹,
wi¹¿¹c¹ azot atmosferyczny [18, 42, 83]. Bakteroidy
zawieraj¹ co najmniej cztery bia³ka typu LuxI i sze�æ
homologów bia³ka LuxR. Bia³ko CinI syntetyzuje
czternastowêglowy lakton homoseryny OtDHL. Sys-
tem RaiI/RaiR odpowiada za przemiany cz¹steczki
OOHL i jest odpowiedzialny za wytworzenie broda-
wek korzeniowych [101]. Natomiast system ExpI/
ExpR aktywuje geny odpowiedzialne za oddzielenie
siê czê�ci komórek z biofilmu tworz¹cego siê w korze-
niach ro�liny. Istniej¹ ponadto systemy TraI/TraR, BisI/
BisR oraz bia³ko TriR kontroluj¹ce ekspresjê genów
zawartych w plazmidzie, którego ekspresja jest jednym
z elementów wymaganych do symbiozy [41].

4. Znaczenie substancji sygna³owych w tworzeniu
biofilmów bakteryjnych

Biofilm okre�la siê jako skupisko z³o¿one z ko-
mórek bakteryjnych osiad³ych na pod³o¿u lub przyle-
gaj¹cych nawzajem do siebie. Komórki s¹ osadzone
w macierzy zbudowanej z polimerycznych substancji
zewn¹trzkomórkowych [8]. Drobnoustroje wchodz¹ce
w sk³ad biofilmu wykazuj¹ zmienno�æ fenotypow¹

Rys. 6. Schemat tworzenia siê biofilmu

Pierwszym etapem prowadz¹cym do powstania struktury biofilmu jest zbli¿anie siê wolnop³ywaj¹cych komórek bakteryjnych na
tak¹ odleg³o�æ do powierzchni, ¿e ich ruchliwo�æ obni¿a siê, nastêpuje po³¹czenie siê z powierzchni¹ lub inn¹ komórk¹ drobno-
ustroju (A). Kiedy drobnoustroje wytworz¹ sta³e po³¹czenie z powierzchni¹ zaczynaj¹ siê dzieliæ, tworzyæ mikrokolonie (B),

 wydzielaæ chemoatraktanty oraz egzopolisacharyd, a¿ w koñcowym etapie przybieraj¹ strukturê dojrza³ego biofilmu (C).

            biofilm                                          mikroflora                                     monowarstwa

C

B
A
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w zale¿no�ci od fazy wzrostu oraz ró¿ny poziom trans-
krypcji genów. Biofilm mo¿e byæ jedno- lub wielo-
gatunkowy [96]. Schemat tworzenia siê biofilmu bak-
teryjnego przedstawiono na rysunku 6. Pierwszym
etapem prowadz¹cym do powstania biofilmu jest aso-
cjacja komórki bakteryjnej do powierzchni i zmniej-
szenie jej ruchliwo�ci. Komórka przej�ciowo ³¹czy siê
z powierzchni¹ sta³¹ lub inn¹ komórk¹ bakterii ju¿
przylegaj¹c¹ do powierzchni. Kiedy drobnoustroje wy-
tworz¹ trwa³e po³¹czenie z powierzchni¹, zaczynaj¹ siê
dzieliæ, tworzyæ mikrokolonie, wytwarzaæ chemoatrak-
tanty i egzopolisacharydy [87]. Biofilm jest komplek-
sem o charakterze trójwymiarowych struktur, z³o¿o-
nych ze zgrupowañ komórek, pomiêdzy którymi
tworz¹ siê kana³y dla dop³ywu �wie¿ych substancji
od¿ywczych i odp³ywu metabolitów [22]. W biofilmie
zachodzi odmienna ekspresja genów w poszczegól-
nych jego regionach i tak jak w przypadku tkanek
organizmów wy¿szych komórki wykazuj¹ swego ro-
dzaju specjalizacjê [91]. W takim �mie�cie� drobno-
ustrojów jakim jest biofilm zachodzi komunikacja
koordynuj¹ca etapy jego tworzenia, uorganizowania
poszczególnych jego czê�ci. Miêdzykomórkowa ko-
munikacja zachodzi tu poprzez substancje sygna³owe,
które swobodnie dyfunduj¹ z jednej komórki do dru-
giej [54]. W strukturze biofilmu w przeciwieñstwie do
populacji wolnop³ywaj¹cych bakterii, kontakt z drug¹
komórk¹ bakteryjn¹ jest o wiele bardziej prawdo-
podobny, a odleg³o�ci jakie musi pokonaæ cz¹steczka
sygna³owa s¹ stosunkowo mniejsze. Wydawa³oby siê
wiêc, ¿e system komunikacji miêdzykomórkowej opar-
tej na przekazywaniu niskocz¹steczkowych substancji
sygna³owych jest stworzony do komunikacji w biofil-
mach. Obecno�æ acyl-HSL udokumentowano zarówno
w naturalnych jak i laboratoryjnie wytworzonych bio-
filmach [66].

Biofilm odgrywa znacz¹c¹ rolê w infekcji p³uc
przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹.
Organizm chorego produkuje lepki �luz, który jest
doskona³ym pod³o¿em dla rozwoju bakterii. Jednym
z najwa¿niejszych skutków zaka¿enia jest wzmo¿ona
odpowied� immunologiczna prowadz¹ca do uszkodze-
nia p³uc [33]. Na podstawie badañ genetycznych zwe-
ryfikowano rolê bia³ka LasI w tworzeniu biofilmów
w skolonizowanej tkance. Szczepy z nieaktywnym ge-
nem las s¹ niezdolne do tworzenia biofilmu. Bia³ko
RhlI natomiast jest odpowiedzialne za oddzielanie siê
komórek od biofilmu [10]. Biofilmy na materia³ach
medycznych mog¹ byæ z³o¿one z Gram-dodatnich lub
Gram-ujemnych bakterii lub dro¿d¿y. W�ród drobno-
ustrojów Gram-ujemnych wystêpuj¹: Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, oraz
P. aeruginosa. Drobnoustroje te najczê�ciej pochodz¹
ze skóry pacjentów lub pracowników szpitala czy urz¹-
dzeñ sanitarnych [23]. Sk³ad biofilmu zale¿y od mate-

ria³u z jakiego jest wykonany materia³ medyczny oraz
czasu jego za³o¿enia w ciele pacjenta. Biofilmy two-
rz¹ siê na: sztucznych zastawkach serca, sztucznych
naczyniach krwiono�nych, cewnikach urologicznych
czy soczewkach kontaktowych [22]. Macierz biofilmu
mo¿e oddzia³ywaæ jak filtr zatrzymuj¹cy wytwarzane
przez gospodarza substancje pokarmowe czy sk³adniki
osocza. Komórki bakterii tworz¹ce biofilm s¹ wysoce
oporne na dzia³anie czynników przeciwbakteryjnych
[24]. Tworzenie biofilmów ma �cis³y zwi¹zek z komu-
nikacj¹ miêdzykomórkow¹ z udzia³em acyl-HSL, st¹d
planuje siê zastosowanie ich analogów do op³aszcza-
nia powierzchni przyrz¹dów medycznych. Winno to
pozwoliæ na zapobieganie inwazji drobnoustrojów do
organizmu pacjentów i tworzeniu siê biofilmów bakte-
ryjnych [44, 45, 89].

5. Podsumowanie

Jako, ¿e wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych
komunikuje siê za pomoc¹ acyl-HSL, dyfunduj¹cych
przez �cianê komórkow¹ bakterii, nale¿y rozwa¿yæ py-
tanie: Czy cz¹steczki sygna³owe per se mog¹ wp³ywaæ
na infekcjê przez modulowanie odpowiedzi obronnej
organizmu? Wydzielana przez P. aeruginosa cz¹stecz-
ka sygna³owa OdDHL jest uznawana jako czynnik sty-
muluj¹cy produkcjê IL-8 przez komórki nab³onka [21],
stymuluj¹cy wydzielanie przeciwcia³ klasy IgE przez
ludzkie limfocyty B, hamuj¹cy wydzielanie IL-12 oraz
TNF-alpha przez makrofagi, stymuluj¹cy b¹d� hamu-
j¹cy produkcjê przeciwcia³ przez komórki �ledziony
[94]. Wykazano równie¿, ¿e niektóre acyl-HSL mog¹
hamowaæ stymulowan¹ nukleotydami produkcjê czyn-
ników przeciwzapalnych przez komórki nab³onka p³uc
chorych na mukowiscydozê [35]. Ostatnio dowiedzio-
no równie¿, i¿ lakton OdDHL hamuje proliferacjê
komórek nowotworowych sutka powoduj¹c ich apop-
tozê [59]. Komunikacja w obrêbie jednego gatunku
drobnoustroju oraz pomiêdzy gatunkami pozwala mi-
kroorganizmom koordynowaæ ró¿norodne aktywno�ci
biologiczne w sposób ³udz¹co podobny do tkanki
organizmu wy¿szego. Procesy kontrolowane przez te
systemy s¹ ró¿ne i odzwierciedlaj¹ specyficzne wy-
magania poszczególnych populacji mikroorganizmów
w okre�lonych niszach ekologicznych. Bakterie wspó³-
zawodnicz¹ce i organizmy wy¿sze, bêd¹ce gospoda-
rzami rozwinê³y szereg mechanizmów hamuj¹cych
systemy komunikacji bakterii przez niszczenie cz¹ste-
czek sygna³owych lub wytwarzanie ich antagonistów.
W zwi¹zkach symbiotycznych bakterii i organizmów
wy¿szych obserwuje siê zwiêkszon¹ produkcjê czyn-
ników sygna³owych [6]. Obserwacja i zrozumienie me-
chanizmów reguluj¹cych komunikacjê pomiêdzy dro-
bnoustrojami mo¿e przyczyniæ siê do odkrycia nowych
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klas nieantybiotykowych zwi¹zków przeciwbakte-
ryjnych. Syntetyczne analogi acyl-HSL hamuj¹ce
komunikacjê pomiêdzy komórkami mog³yby zostaæ
u¿yte jako leki inhibuj¹ce wytwarzanie czynników
wirulencji bakterii, które s¹ regulowane przez system
�quorum sensing�.
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1. Wstêp

Chocia¿ gatunek Proteus penneri zosta³ wyodrêb-
niony ponad dwadzie�cia lat temu [21], to wiedza
o nim wci¹¿ jest stosunkowo sk¹pa. Jest to na pewno
zwi¹zane z niezbyt du¿¹ czêstotliwo�ci¹ zaka¿eñ, wy-
wo³ywanych przez pa³eczki P. penneri, w porównaniu
z najczê�ciej izolowanym przedstawicielem rodzaju
Proteus � P. mirabilis. Wzrastaj¹ca liczba doniesieñ
o izolacji pa³eczek P. penneri od pacjentów, ich nieco
odmienny profil wra¿liwo�ci na antybiotyki i zazna-
czaj¹ca siê odrêbno�æ serologiczna w porównaniu
z innymi gatunkami Proteus sk³ania do zainteresowa-
nia tymi warunkowymi patogenami.

2. Taksonomia i charakterystyka
pa³eczek Proteus penneri

Rodzaj Proteus obejmuje aktualnie piêæ nazwa-
nych gatunków: P. mirabilis, P. vulgaris, P. penneri,
P. hauseri i P. myxofaciens oraz trzy nie nazwane
gatunki genomowe P. genomospecies 4, 5 i 6. Te ostat-
nie, a tak¿e P. hauseri, zosta³y wyodrêbnione w wyniku
badañ genetycznych z silnie heterogennej biogrupy 3

P. vulgaris [52] i nie opracowano na razie testów bio-
chemicznych, pozwalaj¹cych na ich skuteczne i pew-
ne rozró¿nienie [24,52]. Spo�ród wszystkich wymie-
nionych gatunków Proteus tylko P. myxofaciens nie by³
nigdy izolowany od cz³owieka i uwa¿a siê, ¿e nie ma
znaczenia klinicznego, gdy¿ jedyny szczep tego gatun-
ku wyizolowano z larwy æmy brudnicy nieparki (Por-
thetria dispar (L.)) [10]. Pozosta³e gatunki Proteus
uznawane s¹ za warunkowe patogeny cz³owieka.

Bakterie z gatunku P. penneri, podobnie jak inne
nale¿¹ce do rodzaju Proteus, to Gram-ujemne, oksy-
dazoujemne pa³eczki, o niewielkich rozmiarach (oko³o
1�3 na 0,4�0,8 :m). Nie wytwarzaj¹ przetrwalników,
s¹ wzglêdnie beztlenowymi heterotrofami, a ich opty-
malna temperatura wzrostu to 37°C [23]. Zawarto�æ
guaniny i cytozyny (G+C) w DNA P. penneri wynosi
38 mol% [21]. Komórki tych bakterii s¹ peritrichalnie
urzêsione i ruchliwe. Charakteryzuje je szczególna
cecha, wyra�nie widoczna u Proteus � zdolno�æ do
wzrostu rozpe³zliwego na pod³o¿u sta³ym [21], któr¹
poza tym rodzajem wykazuj¹ nieliczne bakterie, g³ów-
nie Serratia, Vibrio, Bacillus, Clostridium [66]. P. pen-
neri, podobnie jak inne pa³eczki jelitowe, wytwarzaj¹
antygen powierzchniowy ECA (Enterobacterial Com-
mon Antigen � antygen wspólny Enterobacteriaceae).
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W szczepie P. penneri 17 (CDC 1410�75) wykryto
ECA o budowie cyklicznej i otrzymano go po raz
pierwszy w formie krystalicznej. Jest on z³o¿ony
z czterech powtarzaj¹cych siê jednostek trójcukro-
wych, zbudowanych z N-acetylo-fukozaminy, po³¹-
czonej liniowo z N-acetylo-mannozamin¹ i N-acetylo-
glukozamin¹ [18].

Nazwa Proteus penneri zosta³a po raz pierwszy
u¿yta przez H i c k m a n a  i wsp. w 1982 r. [21].
Autorzy ci nazwali tak nowy gatunek w obrêbie rodzaju
Proteus, na cze�æ kanadyjskiego mikrobiologa Johna
P e n n e r a, w uznaniu jego zas³ug w badaniach bak-
terii, nale¿¹cych do trybu Proteeae � Proteus, Provi-
dencia, Morganella. Szczepy zaliczone do nowego
gatunku P. penneri zosta³y ju¿ wcze�niej wyodrêbnione
z gatunku P. vulgaris, na podstawie badañ genetycz-
nych, jako biogrupa 1 [6]. Szczepy tej biogrupy ró¿ni³y
siê od pozosta³ych P. vulgaris niezdolno�ci¹ do roz-
k³adu tryptofanu (z wytworzeniem indolu), nazywano
je wiêc równie¿ �indolo-ujemne P. vulgaris�. Dodat-
kowe badania hybrydyzacji DNA-DNA, przeprowa-
dzone przez H i c k m a n a  i wsp. [21], sk³oni³y tych
badaczy do podniesienia biogrupy 1 do rangi gatunku.
Zaproponowali oni uznanie szczepu P. penneri ATCC
33519 (CDC 1808�73) za typowy dla gatunku oraz
okre�lili cechy biochemiczne, charakteryzuj¹ce nowy
gatunek P. penneri, które zebrano w tabeli I. Bardzo

podobne wyniki badañ biochemicznych szczepów
P. penneri przedstawili te¿ O� H a r a  i wsp. [51].

Szczepy P. penneri ró¿ni¹ siê od szczepów, nale¿¹-
cych do gatunku P. vulgaris, z którego zosta³y wy-
odrêbnione, brakiem zdolno�ci wykorzystania salicyny
i eskuliny, a tak¿e, jak wspomniano wcze�niej, rozk³adu
tryptofanu z wytworzeniem indolu (ta ostatnia cecha
ró¿ni je te¿ od gatunków genomowych Proteus). Nie
oznacza to jednak, ¿e pa³eczki P. penneri w ogóle nie
wykazuj¹ zdolno�ci wykorzystania tryptofanu. Produkt
po�redni tej reakcji, zachodz¹cej w warunkach tleno-
wych, daje zielon¹ barwê z odczynnikiem Kovacsa [49].
Pa³eczki P. penneri od gatunku P. mirabilis odró¿nia
przede wszystkim zdolno�æ fermentacji maltozy oraz
brak zdolno�ci do dekarboksylacji ornityny, natomiast
od P. myxofaciens � zdolno�æ fermentacji ksylozy
i ujemny wynik próby Voges-Proskauera (tabela II).

S e n i o r  [70] proponuje uproszczony system iden-
tyfikacji bakterii, nale¿¹cych do trybu Proteeae, po-
przez zastosowanie jedynie o�miu wybranych testów
biochemicznych. W�ród nich do identyfikacji P. pen-
neri wystarczy³yby: próba na deaminacjê fenyloalaniny
� pozytywny jej wynik odró¿nia pa³eczki z trybu
Proteeae od pozosta³ych Enterobacteriaceae (z wyj¹t-
kiem rzadko spotykanych Tatumella ptyseos i Rahnella
aquatilis); próba na fermentacjê mannozy (Proteus sp.,
w odró¿nieniu od pozosta³ych Proteeae i wiêkszo�ci

● hydroliza mocznika
● deaminacja fenyloalaniny
● próba Methyl red
● fermentacja glukozy z wytworzeniem kwasu

  (45% szczepów wytwarza przy tym gaz)
● fermentacja maltozy
● fermentacja sacharozy
● fermentacja D-ksylozy
● up³ynnienie tyrozyny
● fermentacja D-galaktozya

● wzrost w obecno�ci KCNa

● wytwarzanie siarkowodoru (10�25% szczepów)
● fermentacja glicerolu (55% szczepów)
● fermentacja trehalozy (55% szczepów)
● rozk³ad ¿elatyny w temp. 22ºC (50% szczepów)
● wytwarzanie lipazy (45% szczepów)
● wytwarzanie DNA-zy (45% szczepów)
● rozk³ad winianu (85% szczepów)

T a b e l a  I
Cechy biochemiczne szczepów z gatunku P. penneri [21]*

Reakcje dodatnie: Reakcje ujemne:

* wyniki uzyskane po 2 dniach inkubacji w 36 ± 1°C
a 100% szczepów wykaza³o reakcjê dodatni¹ po 7 dniach (95% szczepów po 2 dniach)
b 5% szczepów wykaza³o reakcjê dodatni¹

● wytwarzanie indolu
● rozk³ad cytrynianu
● próba Voges-Proskauera
● dekarboksylacja lizyny
● hydroliza argininy
● dekarboksylacja ornityny
● rozk³ad malonianu
● hydroliza eskuliny
● fermentacja adonitolu
● fermentacja L-arabinozy
● fermentacja D-arabitolu
● fermentacja celobiozy
● fermentacja erytrytolu
● fermentacja inozytolu
● fermentacja laktozy
● fermentacja mannitolu
● fermentacja mannozy
● fermentacja melibiozy
● fermentacja rafinozy
● fermentacja ramnozy
● fermentacja salicyny
● fermentacja D-sorbitolu
● rozk³ad octanub
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Enterobacteriaceae, wykazuje wynik ujemny); próba
na dekarboksylacjê ornityny (P. penneri i P. vulgaris
� wynik ujemny, P. mirabilis � dodatni) oraz próba na
ureazê/indol (P. penneri, w odró¿nieniu od P. vulgaris,
nie wytwarza indolu, wszystkie Proteus wytwarzaj¹
ureazê). Dwa pozosta³e testy (na fermentacjê trehalozy
oraz maltozy/adonitolu) umo¿liwiaj¹ ró¿nicowanie
pa³eczek Providencia i Morganella.

Pa³eczki Proteus z gatunków P. mirabilis i P. vul-
garis odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesach rozk³adu
martwej substancji organicznej w zanieczyszczonej
wodzie, �ciekach, glebie, w jelitach cz³owieka, zwie-
rz¹t domowych i dzikich [54]. Nieznane jest natomiast
naturalne �rodowisko bytowania pa³eczek P. penneri,
mo¿na jedynie domniemywaæ, ¿e bakterie z tego ga-
tunku s¹ rozpowszechnione w �rodowisku naturalnym,
podobnie jak inni przedstawiciele rodzaju. Istniej¹
jednak¿e wzmianki o nosicielstwie tych bakterii u cz³o-
wieka � izolowano je z ka³u osób zdrowych [48], by³y
równie¿ izolowane z odchodów ptasich [4].

3. Pa³eczki P. penneri jako
warunkowe patogeny cz³owieka

Wystêpowanie pa³eczek Proteus w jelitach cz³owie-
ka jest istotne z medycznego punktu widzenia. Jelita
stanowi¹ bowiem rezerwuar tych bakterii, które w sprzy-
jaj¹cych dla siebie okoliczno�ciach mog¹ staæ siê przy-
czyn¹ autoinfekcji oraz infekcji krzy¿owych [53, 74].

3.1. Chorobotwórczo�æ

Bakterie z rodzaju Proteus s¹ warunkowo chorobo-
twórcze, powoduj¹ schorzenia przede wszystkim u osób
z obni¿on¹ odporno�ci¹. Mog¹ one byæ przyczyn¹
infekcji wewn¹trzszpitalnych. Zw³aszcza zaka¿enia
uk³adu moczowego (ZUM) stanowi¹ du¿¹ grupê za-

chorowañ, wywo³ywanych przez te pa³eczki. Trzeba
jednak podkre�liæ, ¿e zaka¿eniu tymi bakteriami rzad-
ko ulegaj¹ ludzie zdrowi. Dotycz¹ one z regu³y osób
z wadami anatomicznymi lub fizjologicznymi uk³adu
moczowego, a tak¿e pacjentów po zabiegach chirur-
gicznych oraz poddanych d³ugotrwa³emu cewnikowa-
niu [47, 64]. ZUM wywo³ywane przez pa³eczki Pro-
teus sp. rzadko s¹ przenoszone drog¹ krwiono�n¹
(zaka¿enia uogólnione), 80�90% przypadków dotyczy
zaka¿eñ wstêpuj¹cych. Bakterie kolonizuj¹ pocz¹tko-
wo uj�cie cewki moczowej, a nastêpnie sam¹ cewkê,
poprzez któr¹ dostaj¹ siê do pêcherza moczowego.
Z pêcherza moczowego moczowodami przedostaj¹ siê
do nerek. Zaka¿eniu towarzysz¹ komplikacje, takie jak
powstawanie kamieni moczowych, destrukcja dróg
moczowych, zapalenie pêcherza moczowego (cystitis)
oraz ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (pyelone-
phritis). Skutkiem ZUM mo¿e byæ tak¿e zaka¿enie
krwi (posocznica) [64].

Pa³eczki P. penneri izolowano przede wszystkim
z moczu, ale równie¿ z ka³u, krwi, ropy, wymazów
z ran, oka, ucha, nosa, pochwy, wysiêku oskrzelowego,
plwociny, p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Opisano je
jako przyczynê infekcji uk³adu moczowego, w tym
ostrego zapalenia nerek i tworzenia kamieni moczo-
wych, biegunek, bakteriemii, wrzodów, zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych, zaka¿eñ szpitalnych [11, 12,
17, 25, 28, 34, 35, 39�41, 48, 50, 58]. W kolekcji
Zak³adu Mikrobiologii Ogólnej Uniwersytetu £ódzkie-
go, w której zgromadzono ponad 130 szczepów P. pen-
neri od pacjentów z ró¿nych krajów Europy, Ameryki
i Azji, przewa¿aj¹ szczepy wyizolowane z moczu (52%
w�ród szczepów o znanym �ródle izolacji), a tak¿e ka³u
(odpowiednio 26%), inne �ród³a izolacji s¹ rzadsze.
Dane te potwierdzaj¹ zdolno�æ pa³eczek P. penneri do
wywo³ywania przede wszystkim zaka¿eñ uk³adu moczo-
wego, a tak¿e znaczenie dolnych odcinków przewodu
pokarmowego jako rezerwuaru tych bakterii.

Wytwarzanie indolu � + + � �

Fermentacja salicyny � + � � �

Hydroliza eskuliny � + � � �

Fermentacja maltozy + + + � +

Dekarboksylacja ornityny � � � + �

Fermentacja ksylozy + + + + �

Próba Voges-Proskauera � � � +/� +

T a b e l a  I I
Cechy biochemiczne ró¿ni¹ce P. penneri i pozosta³e gatunki Proteus [51]

Test
(cecha biochemiczna)

P. penneri P. vulgaris Gatunki genomowe
Proteus

P. mirabilisP. myxofaciens

+ 95�100% szczepów wykazuje reakcjê dodatni¹
� 95�100% szczepów wykazuje reakcjê ujemn¹
+/� 50% szczepów wykazuje reakcjê dodatni¹
szarym t³em zaznaczono reakcje ró¿ni¹ce P. penneri i pozosta³e gatunki Proteus



116 DOMINIKA DRZEWIECKA, ZYGMUNT SIDORCZYK

3.2. Czêsto�æ izolacji

W�ród zaka¿eñ wywo³ywanych przez pa³eczki Pro-
teus sp. dominuj¹ zaka¿enia P. mirabilis. Stanowi¹
one 70�90% wszystkich infekcji spowodowanych
przez bakterie z tego rodzaju [54]. Jest to prawdo-
podobnie zwi¹zane z relatywnie wysokim procen-
tem nosicielstwa tych pa³eczek w jelitach cz³owie-
ka [8, 53, 74]. Pozosta³e gatunki rodzaju Proteus
s¹ izolowane od pacjentów znacznie rzadziej i pra-
wdopodobnie z tego powodu nie do koñca jeszcze
poznano znaczenie kliniczne P. penneri. Czêsto�æ
izolacji pa³eczek P. penneri od ludzi jest nieco mniej-
sza lub porównywalna z czêsto�ci¹ izolacji szcze-
pów P. vulgaris. Bakterie z gatunku P. penneri izo-
lowano z ka³u 1,2% osób badanych na terenie Nie-
miec � ludzi zdrowych i pacjentów cierpi¹cych na
choroby uk³adu pokarmowego, stanowi³y one 10%
wszystkich izolatów Proteus [48]. W�ród 337 szcze-
pów Proteus, wyizolowanych z moczu chorych
z rejonu Abruzzo we W³oszech, 39 szczepów (11,6 %)
nale¿a³o do gatunku P. penneri [58]. Badania prze-
prowadzone w trzech ³ódzkich laboratoriach mikro-
biologicznych wykaza³y, ¿e w�ród izolatów klinicz-
nych, nale¿¹cych do rodzaju Proteus, oko³o 1,8%
stanowi³y szczepy P. penneri [25]. Badacze z Jordanii
[50] zidentyfikowali w�ród 200 szczepów Proteus,
wyizolowanych z materia³u klinicznego, 12 szczepów
P. penneri (6%). Spo�ród 63 szczepów Proteus, uzy-
skanych od pacjentów z bakteriemi¹ w szpitalu w Ko-
rei, szczepy P. penneri stanowi³y 3,2% [28]. Od czasu,
kiedy bakterie te zosta³y wyodrêbnione jako gatunek,
wzrasta liczba doniesieñ o ich izolacji z materia³u kli-
nicznego. B u r n e  wymienia P. penneri obok P. mira-
bilis w�ród siedmiu najczê�ciej izolowanych z uk³adu
moczowego rodzajów i gatunków bakterii hydrolizu-
j¹cych mocznik [7].

3.3. Wra¿liwo�æ na antybiotyki

Zaka¿enia, wywo³ane przez bakterie z rodzaju Pro-
teus, a zw³aszcza posocznica i infekcje uk³adu mo-
czowego, s¹ czêsto d³ugotrwa³e i trudne w leczeniu,
szczególnie gdy towarzyszy im powstanie kamieni
moczowych. Antybiotyki maj¹ bowiem utrudniony do-
stêp do bakterii, znajduj¹cych siê w ich wnêtrzu [64].
Pa³eczki Proteus sp. s¹ z regu³y wra¿liwe na dzia³anie
antybiotyków, takich jak: ampicylina, karbenicylina,
cefalotyna, amikacyna czy gentamycyna, s¹ natomiast
oporne na tetracykliny [64] i polimyksyny [66]. Bakte-
rie P. penneri, podobnie jak P. vulgaris i P. hauseri,
wykazuj¹ wiêksz¹ oporno�æ na antybiotyki ni¿ P. mi-
rabilis [51]. Pierwsze wyniki badañ wra¿liwo�ci na
antybiotyki, wyodrêbnionego przez siebie gatunku
P. penneri, opublikowali H i c k m a n  i wsp. [21],

którzy stwierdzili oporno�æ tych drobnoustrojów na
ampicylinê, cefalotynê, kolistynê i penicylinê, a tak¿e
na chloramfenikol, przy czym zasugerowali, ¿e opor-
no�æ na ostatni antybiotyk jest kodowana raczej chro-
mosomalnie ni¿ plazmidowo. Postulat ten potwierdzi³y
badania £ u k o m s k i e g o  i wsp. [45]. Badacze
ci wykryli obecno�æ DNA plazmidowego tylko u 10%
badanych szczepów P. penneri. Stwierdzili oni opor-
no�æ wszystkich analizowanych szczepów na chloram-
fenikol, przy czym tylko w dwu szczepach oporno�æ
ta kodowana by³a plazmidowo. W jednym z badanych
szczepów odkryto równie¿ gen oporno�ci na sul-
fonamidy, zlokalizowany na plazmidzie, co wskazuje
na pewn¹, niewielk¹ rolê plazmidów w indukowa-
niu oporno�ci pa³eczek P. penneri na antybiotyki.
N a� w a s  i wsp. [50] w�ród 12 badanych szcze-
pów P. penneri stwierdzili jednak a¿ 7 wra¿liwych na
chloramfenikol.

Najnowsze badania S t o c k a  [85], dotycz¹ce
wra¿liwo�ci 35 szczepów klinicznych P. penneri na
szerok¹ gamê antybiotyków, potwierdzi³y i rozszerzy³y
wcze�niejsze doniesienia [19, 21, 45, 51, 58] oraz po-
zwoli³y na okre�lenie profilu wra¿liwo�ci tego gatunku
na antybiotyki (tabela III).

S t o c k  [85] wykaza³, ¿e jedna trzecia szczepów
by³a wra¿liwa na chloramfenikol. Co interesuj¹ce,
potwierdzi³, wykazan¹ ju¿ wcze�niej [21, 45], �red-
ni¹ wra¿liwo�æ i wra¿liwo�æ pa³eczek P. penneri na
tetracykliny. Cecha ta ró¿ni P. penneri od pozosta-
³ych gatunków w obrêbie rodzaju Proteus. Pa³eczki
P. penneri okaza³y siê byæ wra¿liwe na wszystkie
testowane aminoglikozydy, w tym gentamycynê. Do-
daæ jednak nale¿y, ¿e w chromosomie szczepu P. pen-
neri ATCC 33519 (P. penneri 12 � szczep typowy
dla gatunku) wykryto gen koduj¹cy 2�-N-acetylotrans-
ferazê, warunkuj¹cy oporno�æ tego szczepu na genta-
mycynê (pierwotn¹ funkcj¹ tego enzymu by³a prawdo-
podobnie acetylacja LPS) [9]. Badania S t o c k a
[85] dowiod³y równie¿, ¿e bakterie z gatunku P. pen-
neri s¹ wra¿liwe na chinolony, nitrofurantoinê, jedna
trzecia szczepów jest wra¿liwa na fosfomycynê. Po-
twierdzono te¿ wra¿liwo�æ tych bakterii na dzia³anie
antybiotyków $-laktamowych: niektórych penicylin
oraz niektórych cefalosporyn, a tak¿e karbapenemów
i monobaktamów (aztreonamu). Szczepy P. penneri
by³y te¿ wra¿liwe na trimetoprim-sulfametaksazol sto-
sowane razem, natomiast po zastosowaniu tych anty-
biotyków oddzielnie wra¿liwo�æ bakterii mala³a.

Autor [85] stwierdzi³ z kolei oporno�æ pa³eczek
P. penneri na dzia³anie badanych antybiotyków makro-
lidowych, linkozamidów, streptogramin, glikopepty-
dów, ryfampicyny, kwasu fuzydowego. Dwie trzecie
szczepów by³o opornych na chloramfenikol i tyle
samo na fosfomycynê, co odró¿nia pa³eczki P. penneri
od P. mirabilis, które s¹ na te antybiotyki wra¿liwe.
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Stwierdzono tak¿e oporno�æ P. penneri na dzia³anie
niektórych antybiotyków $-laktamowych z grupy pe-
nicylin (w tym, wg wcze�niejszych badañ [21, 45,
51] � ampicyliny) oraz cefalosporyn. Najwy¿sza opor-
no�æ P. penneri na cefuroksym wyró¿nia³a szczepy
tego gatunku w�ród innych z trybu Proteae [58].
Dowiedziono, ¿e oporno�æ na antybiotyki $-lakta-
mowe warunkowana jest przez wytwarzanie kodo-
wanej chromosomalnie $-laktamazy [20, 41, 85].
W odró¿nieniu od P. penneri, badane szczepy P. mira-
bilis by³y natomiast wra¿liwe na wymienione peni-
cyliny i cefalosporyny [85]. Równie¿ pa³eczki P. vul-
garis s¹ bardziej wra¿liwe na penicyliny ni¿ P. pen-
neri [51, 58].

Wielu autorów podkre�la potrzebê diagnostyki izo-
latów klinicznych Proteus do poziomu gatunku oraz
wykonywanie antybiogramów, co jest niezwykle wa¿ne
w terapii schorzeñ wywo³anych przez te pa³eczki, zwa-
¿ywszy na odmienny profil wra¿liwo�ci na antybiotyki
poszczególnych gatunków [35, 39, 50, 58].

3.4. Czynniki chorobotwórczo�ci

Pa³eczki Proteus wykszta³ci³y wiele czynników,
umo¿liwiaj¹cych im kolonizacjê organizmu wy¿szego,
a nastêpnie rozwój w tych miejscach, do których
w normalnych, fizjologicznych warunkach nie maj¹
dostêpu. Zosta³y one ju¿ w du¿ym stopniu poznane,
zw³aszcza w odniesieniu do P. mirabilis, i szczegó³owo
opisane [47, 62, 64, 66]. Nale¿¹ do nich:
● adhezyny fimbriowe i niefimbriowe (przyleganie do

tkanek makroorganizmu),
● rzêski (wzrost rozpe³zliwy � ruch i kolonizacja

makroorganizmu),
● ureaza (alkalizacja moczu, powstawanie kamieni

moczowych),
● deaminazy (powstawanie "-ketokwasów, pe³ni¹cych

funkcjê sideroforów),
● hemolizyny HpmA i HlyA (efekt cytotoksyczny),
● czynniki inwazyjno�ci (penetracja komórek eukario-

tycznych),

● penicyliny:
tikarcylina (50% szczepów),
piperacylina, ureidopenicyliny:
(mezlocylina, azlocylina)

● cefalosporyny:
cefetamet, cefoksytyna, cefiksym,
cefpodoksym, cefoperazon,
cefotaksym, ceftibuten, ceftriakson,
ceftazydym, cefepim

● tetracyklina (40% szczepów)

● aminoglikozydy:
amikacyna, gentamycyna,
netylmycyna, tobramycyna,
streptomycyna, kanamycyna,
neomycyna, spektynomycyna,
apramycyna, rybostamycyna,
liwidomycyna A

● karbapenemy:
imipenem, meropenem, biapenem

● makrolidy: aztreonam

● chinolony:
ciprofloksacyna, sparfloksacyna,
norfloksacyna, ofloksacyna,
enoksacyna, fleroksacyna,
pefloksacyna, kwas pipemidymowy

● nitrofurantoina

● trimetoprim-sulfametoksazol

● sulfametoksazol (40% szczepów)

● chloramfenikol (30% szczepów)

● fosfomycyna (30% szczepów)

T a b e l a  I I I
Antybiotyki, na które pa³eczki P. penneri wykazuj¹ wra¿liwo�æ, �redni¹ wra¿liwo�æ lub oporno�æ [85]

Wra¿liwo�æ �rednia wra¿liwo�æ Oporno�æ

● penicyliny:
tikarcylina (50% szczepów)

● tetracykliny:
tetracyklina (60% szczepów),
doksycyklina, minocyklina

● trimetoprim (60% szczepów)

● penicyliny:
ampicylina [21, 45, 51],
benzylpenicylina, oksacylina,
amoksycylina

● cefalosporyny:
cefaklor, cefazolina, lorakarbef,
cefuroksym, cefotiam, cefdinir

● makrolidy:
erytromycyna, roksytromycyna,
klarytromycyna, azytromycyna

● linkozamidy:
linkomycyna, klindamycyna

● streptograminy:
dalfoprystyna, chinuprystyna

● glikopeptydy:
teikoplanina, wankomycyna

● ryfampicyna

● kwas fuzydowy

● trimetoprim (40% szczepów)

● sulfametoksazol (60% szczepów)

● chloramfenikol (70% szczepów)

● fosfomycyna (70% szczepów)



118 DOMINIKA DRZEWIECKA, ZYGMUNT SIDORCZYK

● proteazy (degradacja przeciwcia³, sk³adników kom-
plementu, kolagenu, fibronektyny),

● polisacharyd otoczkowy � CPS (tworzenie biofilmu,
powstawanie kamieni moczowych),

● pêcherzyki b³onowe (przenoszenie czynników pato-
genno�ci) [5],

● lipopolisacharyd � endotoksyna (wstrz¹s septyczny,
ochrona przed fagocytoz¹ i dzia³aniem dope³niacza).
Wiele z tych czynników zjadliwo�ci zbadano tak¿e

w odniesieniu do P. penneri. Zosta³y one przedstawio-
ne poni¿ej.

3.4.1. Adhezyny
Fimbrie i adhezyny niefimbriowe maj¹ szczególne

znaczenie w zaka¿eniach uk³adu moczowego, kiedy
bakterie mog¹ byæ mechanicznie usuwane przez stru-
mieñ przep³ywaj¹cego moczu. Ya k u b u  i wsp. [93]
u wszystkich badanych szczepów P. penneri wykryli
hemaglutyniny MR/K (mannose resistant Klebsiella
like hemagglutinins) � adhezyny niefimbriowe, wystê-
puj¹ce przede wszystkim u tego gatunku. Adhezyny
MR/K wi¹¿¹ siê przede wszystkim z otoczk¹ Bowmana
w k³êbuszkach nerkowych i b³on¹ podstawn¹ kanali-
ków nerkowych, nie za� z komórkami nab³onka, które
z³uszczaj¹ siê i s¹ wydalane z moczem, wykazuj¹ te¿
adhezjê do cewników moczowych. Cztery z 18 bada-
nych szczepów wytwarza³y jednocze�nie fimbrie typu
MR/P (mannose resistant Proteus like fimbriae), nato-
miast dwa inne � fimbrie typu MS (mannose sensitive).
K w i l  [36] wykaza³a równie¿ potencjaln¹ zdolno�æ
wytwarzania fimbrii PMF (Proteus mirabilis fimbriae)
przez wszystkie, a fimbrii NAF (nonagglutinating fim-
briae) przez kilka z 72 badanych szczepów P. penneri,
natomiast w genomie ¿adnego szczepu nie wykryto
sekwencji koduj¹cych fimbrie PMP (P. mirabilis P-like
fimbriae). Fimbrie typu PMF wi¹¿¹ receptory obecne
w pêcherzu moczowym i odgrywaj¹ rolê w jego kolo-
nizacji, natomiast fimbrie NAF odpowiedzialne s¹ za
przyleganie do nab³onka dróg moczowych.

3.4.2. Ureaza
Ureaza to metaloenzym, katalizuj¹cy reakcjê hydro-

litycznego rozk³adu mocznika do amoniaku i dwutlen-
ku wêgla. Jest ona jednym z najwa¿niejszych czynni-
ków chorobotwórczo�ci bakterii z rodzaju Proteus.
Pojawiaj¹cy siê w moczu amoniak, a tak¿e hydroksy-
lamina dzia³aj¹ bardzo toksycznie na komórki ssaków,
a alkalizacja �rodowiska powoduje wytr¹canie siê
z moczu soli magnezu i wapnia � z kryszta³ów tych
soli formuj¹ siê kamienie moczowe [7, 86]. Jak ustalili
M o b l e y  i wsp. [46], ureaza P. penneri pod wieloma
wzglêdami (np. ruchliwo�æ w ¿elu poliakrylamido-
wym, masa molekularna, punkt izoelektryczny czy
kinetyka rozk³adu amoniaku) jest unikalna w porówna-
niu do ureazy wytwarzanej przez inne gatunki Proteus

oraz Providencia stuartii, Providencia rettgeri i Mor-
ganella morganii. Badania tych autorów dowiod³y, ¿e
ekspresja ureazy u pa³eczek P. penneri, podobnie jak
u innych przedstawicieli rodzaju, indukowana jest
obecno�ci¹ mocznika. Szczepy tego gatunku powodo-
wa³y powstanie kamieni moczowych w syntetycznym
moczu, kiedy w wyniku dzia³ania ureazy pH podnosi³o
siê do 9,2. Natomiast w obecno�ci inhibitorów ureazy,
przy pH syntetycznego moczu równym 6,1, mimo
niezak³óconego wzrostu bakterii, kamienie moczowe
nie powstawa³y, co dowodzi znaczenia ureazy w tym
procesie. Wyniki te wskazywa³y na to, ¿e pa³eczki tego
gatunku s¹ czynnikiem etiologicznym powstawania
kamieni moczowych, tym bardziej, ¿e opisano przypa-
dek wyizolowania szczepu P. penneri ze �rodka kamie-
nia moczowego, usuniêtego chirurgicznie pacjentowi,
u którego stwierdzono nawracaj¹ce zaka¿enie dróg
moczowych, powodowane przez te pa³eczki. [34].
U wszystkich badanych szczepów P. penneri stwier-
dzono bardzo wysok¹ aktywno�æ ureazy [36].

3.4.3. Siderofory
Pa³eczki P. penneri, podobnie jak inni przedstawi-

ciele trybu Proteeae, wykszta³ci³y charakterystyczny
sposób pozyskiwania ¿elaza, którego ilo�æ w organi-
zmie jest limitowana. Funkcjê sideroforów pe³ni¹
u nich "-ketokwasy, posiadaj¹ce aromatyczny lub d³u-
gi niepolarny ³añcuch boczny (np. kwasy: fenylopiro-
gronowy, indolylopirogronowy, ketoizokapronowy,
ketoizowalerianowy czy ketoadypinowy). "-ketokwasy
te powstaj¹ w wyniku dzia³ania deaminaz bakteryjnych
na odpowiednie aminokwasy [13].

3.4.4. Hemolizyny
Bakterie P. penneri wytwarzaj¹ dwa rodzaje hemo-

lizyn: HpmA i HlyA , które wykazuj¹ efekt cytotok-
syczny w stosunku do erytrocytów i innych komórek
eukariotycznych ró¿nych zwierz¹t i cz³owieka [36, 62,
73]. Wiêkszo�æ szczepów tego gatunku posiada opero-
ny hpm i hly, zlokalizowane w chromosomie, koduj¹ce
obie hemolizyny. Zdolno�æ równoczesnej ekspresji
tych genów zdaje siê byæ cech¹ charakterystyczn¹ dla
P. penneri, rzadko spotykan¹ u innych bakterii [75].

Hemolizyna HpmA to bia³ko zwi¹zane z komórk¹,
którego aktywno�æ nie zale¿y od obecno�ci kationów
wapnia w �rodowisku. Toksyna ta wytwarzana jest
tak¿e przez P. mirabilis i P. vulgaris, wykazuje ona
homologiê z bia³kiem ShlA Serratia marcescens.
Szczepy P. penneri, wytwarzaj¹ce tê hemolizynê, wyka-
zuj¹ zdolno�æ penetracji komórek eukariotycznych, przy
czym nie wywo³uj¹ efektu cytotoksycznego [63, 65].

Hemolizyna HlyA jest ciep³olabilnym bia³kiem,
wydzielanym do �rodowiska wzrostu bakterii, którego
aktywno�æ zale¿y od obecno�ci kationów wapnia.
Toksyna ta wytwarzana jest przez gatunki P. penneri
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i P. vulgaris, nie wykryto natomiast jej wytwarzania
przez P. mirabilis. Jest podobna do "-hemolizyny
E. coli. Odpowiada ona za efekt cytotoksyczny w sto-
sunku do komórek Vero, neutrofili ludzkich i fibrobla-
stów mysich [44, 63, 69]. Szczepy P. penneri, wytwa-
rzaj¹ce tê hemolizynê, zdolne by³y do penetracji
komórek eukariotycznych przez pierwsze dwie godziny
inkubacji, gdy¿ po tym czasie nagromadzona hemoli-
zyna wywo³ywa³a silny efekt cytotoksyczny [63, 65].

3.4.5. Proteazy
Proteazy s¹ istotnym czynnikiem chorobotwórczo�-

ci pa³eczek z rodzaju Proteus, w tym tak¿e wszystkich
badanych szczepów P. penneri [36, 42, 71, 72]. Te me-
taloenzymy maj¹ zdolno�æ trawienia bia³ek makro-
organizmu, w�ród nich kolagenu i fibronektyny, tworz¹-
cych barierê �luzow¹ organizmu, a tak¿e sk³adników
komplementu i przeciwcia³ [62]. Proteazy Proteus,
w przeciwieñstwie do proteaz innych bakterii, niszcz¹
wydzielnicze i surowicze przeciwcia³a klasy IgA oraz
IgG, odcinaj¹c fragment Fc poza regionem zawiaso-
wym, co sprawia, ¿e zdegradowane przeciwcia³a maj¹
wprawdzie zdolno�æ opsonizacji komórek bakteryj-
nych, ale nie mog¹ one wi¹zaæ fagocytów i proces
fagocytozy zostaje zak³ócony [42, 72]. Wykazano, ¿e
tylko szczepy wykazuj¹ce wzrost rozpe³zliwy wytwa-
rzaj¹ enzymy proteolityczne (w tym wszystkie badane
P. penneri) [71].

3.4.6. Lipopolisacharyd
Lipopolisacharyd jest bardzo istotnym czynnikiem

chorobotwórczo�ci pa³eczek Proteus. Artyku³y, doty-
cz¹ce biologicznego znaczenia endotoksyny w choro-
botwórczo�ci tych bakterii, zw³aszcza jej roli we
wstrz¹sie septycznym, oparte s¹ jednak¿e na badaniach
szczepów z gatunku P. mirabilis lub P. vulgaris, nie

za� P. penneri [26, 61, 62, 64, 66, 67, 87]. Zaawan-
sowane s¹ natomiast badania immunochemiczne lipo-
polisacharydów P. penneri.

4. Charakterystyka lipopolisacharydów P. penneri

Lipopolisacharyd jest sk³adnikiem b³ony zewnêtrz-
nej bakterii Gram-ujemnych. Struktura ta jest najbar-
dziej zewnêtrzn¹ czê�ci¹ �ciany komórkowej tych bak-
terii i choæ mog¹ byæ nad ni¹ jeszcze po³o¿one inne
os³ony, takie jak otoczka, warstwa S czy pochewki,
uwa¿ana jest za barierê, oddzielaj¹c¹ komórkê od �ro-
dowiska zewnêtrznego i chroni¹c¹ przed dzia³aniem
wielu lipofilowych barwników, antybiotyków i deter-
gentów [5]. Lipopolisacharyd, jako integralny, podsta-
wowy sk³adnik b³ony zewnêtrznej, w du¿ym stopniu
wp³ywa na jej strukturê i w³a�ciwo�ci, ma zatem nie-
bagatelne znaczenie dla funkcjonowania ca³ego jedno-
komórkowego organizmu bakterii. Jest on jednocze-
�nie, jak ju¿ wspomniano, ciep³ooporn¹ endotoksyn¹
(czê�æ lipidowa), której w³a�ciwo�ci ujawniaj¹ siê
po uwolnieniu LPS z komórki, a tak¿e antygenem
powierzchniowym O (czê�æ polisacharydowa), nie-
wra¿liwym na wp³yw temperatury.

4.1. Cechy budowy chemicznej LPS

Analiza struktury chemicznej LPS mo¿e dostarczyæ
informacji na temat molekularnych podstaw i przyczyn
patogenno�ci bakterii, gdy¿ ten w³a�nie sk³adnik �cia-
ny komórkowej pozostaje w kontakcie ze �rodo-
wiskiem zewnêtrznym. Do�æ dobrze zosta³a poznana
budowa lipopolisacharydu Proteus, który sk³ada siê
 z trzech zasadniczych regionów: lipidu A, regionu
rdzeniowego oraz polisacharydu O-swoistego (rys. 1).

Rys. 1. Lipopolisacharyd Proteus (schemat)
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4.1.1. Lipid A
Strukturê lipidu A Proteus mirabilis, jako jedn¹

z pierwszych, ustalono ju¿ w 1983 r. [82]. Ta czê�æ
LPS, wspólna dla ca³ego rodzaju Proteus, odró¿nia siê
od lipidu A innych Enterobacteriaceae brakiem pod-
stawienia glikozydowej reszty fosforanowej oraz ilo�-
ciowym podstawieniem estrowej reszty fosforanowej
4-amino-arabinoz¹.

4.1.2. Region rdzeniowy
Bakterie z rodzaju Proteus charakteryzuje wysoka

heterogenno�æ budowy regionu rdzeniowego LPS [92].
Podzia³ na czê�æ heptozowo-Kdo i heksozow¹ nie jest
wyra�nie zarysowany, jak ma to miejsce u innych bakte-
rii. O�mio-cukrowy podregion rdzenia, zaznaczony na
rys. 1 kolorem szarym, zlokalizowany przy lipidzie A,
jest jednakowy w ca³ym rodzaju Proteus, z wyj¹tkiem
P. mirabilis O27 (brak arabinozaminy). Zawiera on frag-
ment wspólny dla ca³ej rodziny Enterobacteriaceae,
obejmuj¹cy trzy reszty heptoz i dwie Kdo. Pozosta³e
cukry i fosfoetanoloamina, które mog¹ byæ zast¹pione
przez wodór, stanowi¹ wraz z podstawnikiem R o zró¿-
nicowaniu budowy regionu rdzeniowego, która jest
odmienna u ró¿nych szczepów (nawet tego samego
gatunku), przy czym typ rdzenia nie musi korelowaæ
z serotypem O danego szczepu. Okre�lono ju¿ strukturê
oligocukru rdzeniowego w LPS kilkunastu szczepów
P. mirabilis i P. vulgaris i 21 P. penneri, w�ród tych
ostatnich wy³oniono kilkana�cie typów budowy, przy
czym niektóre szczepy prezentuj¹ po dwa lub trzy typy
struktury tego oligocukru [89, 90, 91, 92]. Nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e w podstawniku R rdzenia LPS kilkunastu
szczepów Proteus, w tym 6 szczepów P. penneri, od-
kryto unikalny typ wi¹zania. Reszta N-acetylogalakto-
zaminy w formie otwartej (GaloNAc) przy³¹czona jest
przez atomy tlenu do wêgla C4 i C6 s¹siedniej reszty
galaktozaminy, tworz¹c cykliczny acetal. Taki typ
wi¹zania pomiêdzy monosacharydami w naturalnych
glikopolimerach opisano po raz pierwszy [92]. Budo-
wa regionu rdzeniowego LPS P. penneri i P. vulgaris
jest podobna, natomiast ró¿ni siê nieco od struktury
tego regionu LPS u P. mirabilis [92].

Region rdzeniowy LPS P. penneri jest immuno-
genny, w surowicy odporno�ciowej obok przeciwcia³
anty O-swoistych mo¿e znajdowaæ siê mniejsza lub
wiêksza pula przeciwcia³ anty R-swoistych. Region
rdzeniowy determinuje te¿ swoisto�æ immunologiczn¹
szczepów szorstkich (R) Proteus, których LPS po-
zbawiony jest czê�ci O-swoistej. Szczepy takie uwa¿a
siê za mniej zjadliwe ni¿ szczepy g³adkie [43], gdy¿
s¹ one bardzie wra¿liwe na wp³yw hydrofobowych
substancji antybakteryjnych, surowicy ludzkiej, mog¹
traciæ aktywno�æ hemolityczn¹ oraz ekspresjê fim-
brii i rzêsek. Istniej¹ jednak¿e doniesienia o izola-
cji szczepów szorstkich P. penneri od pacjentów [14,

83, 100], a jeden z tych szczepów (P. penneri 44) wy-
kazywa³ silne w³a�ciwo�ci hemolityczne oraz inwa-
zyjno�æ w stosunku do eukariotycznych komórek
testowych [36, 63].

4.1.3. Polisacharyd O-swoisty (O-PS)
Czê�æ O-swoista jest najbardziej zmiennym regio-

nem LPS. Pe³ni ona funkcjê antygenu somatycznego O,
który nadaje swoisto�æ serologiczn¹ pa³eczkom Pro-
teus. Ustalono ju¿ budowê chemiczn¹ powtarzaj¹cych
siê jednostek ponad dwudziestu antygenów O P. pen-
neri (rys. 2). Wykazuj¹ one cechy charakterystyczne
dla O-PS Proteus [19, 78]. Ponad 70% ma charakter
kwa�ny, pozosta³e amfoteryczny, co ma, odpowiednio,
sprzyjaæ tworzeniu siê kamieni moczowych i u³atwiaæ
przystosowanie bakterii do zmiennych warunków pH.
Powtarzaj¹ce siê jednostki zawieraj¹ 3�6 reszt cukro-
wych. U wiêkszo�ci szczepów s¹ to: D-glukoza, D-ga-
laktoza oraz ich pochodne uronowe, D-glukozamina,
D-galaktozamina. Rzadziej wystêpuje: L-fukozamina
� w szczepach P. penneri z serogrup: O8, O19, O67,
O68, O70 [31, 33, 56, 77, 99], L-ramnoza � w szcze-
pach P. penneri z serogrup: O58 i O62 [79, 94],
D-ryboza � w szczepie P. penneri 14 [88]. Wszystkie
cukry maj¹ formê piranozow¹, z wyj¹tkiem rybozy,
która w O-PS Proteus ma formê furanozy. Nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e wyj¹tkowo w O-PS szczepu P. penneri 22
(O63) wystêpuje galaktozamina w formie furanozy [1],
forma furanozowa tego cukru nie by³a dot¹d wykryta
w naturze. W wielocukrach O-swoistych P. penneri
wykryto tak¿e 6-deoksycukry rzadko spotykane w na-
turze, choæ wystêpuj¹ce tak¿e w O-PS innych gatun-
ków Proteus:

● D-fukozo-3-aminê (P. penneri O17 [80]),
● L-chinowozaminê (P. penneri 26 i 28 z serogrupy

O31 [32, 76]),
● D-chinowozo-3-aminê (P. penneri 14 [88]),
● D-chinowozo-4-aminê (P. penneri 60 z serogrupy

O70 [99]),
● 6-deoksy-L-talozê i 2,3-diamino-L-ramnozê (P. pen-

neri 2 z serogrupy O66 [2]), tego ostatniego zwi¹z-
ku nie wykryto w O-PS innych Proteus.
W ponad po³owie typów budowy antygenu O P. pen-

neri (15/25) wykryto sk³adniki niecukrowe. S¹ to:
1. reszta kwasu fosforowego:

● w ³añcuchu g³ównym (P. penneri O70 [99],
● przy³¹czona do etanoloaminy (P. penneri O19

[33], O67 [31], O68 [77], O73 [15]),
● przy³¹czona do rybitolu (P. penneri O73 ab i ac

[15, 98];
2. aminokwasy:

● L-alanina (P penneri 14 [88], O69 [3]),
● D-alanina (P. penneri 14 [88]),
● L-treonina (P. penneri 15 [97]);



121CHARAKTERYSTYKA GATUNKU PROTEUS PENNERI � WARUNKOWYCH PATOGENÓW CZ£OWIEKA

      "DGalp(1,3)¬
O8 (P.p. 107) 3)$DGlcpA(1,4)"LFucpNAc(1,3)"DGlcpNAc(1

                                             "DGlcp(1,2)¬
O17 (P.p. 20) 3)"DGlcpNAc(1,2)$DFucp3N(R-3HOBu)(1,6)"DGlcp4Ac(1,4)$DGlcpA3Ac(1

                                                                           EtnP(O,6)¬
O19a,19b (P.p. 31) 4)"DGalpNAc(1,3)"LFucpNAc(1,3)$DGlcpNAc(1,3)"DGalp(1 [33]

O31a (P.p. 26) 3)"LQuipNAc(1,3)"DGlcpNAc(1,6)"DGlcpNAc(1

O(31a),31b (P.p. 28) 3)"LQuipNAc(1,3)"DGlcpNAc(1,6)"DGlcpNAc3(S-Lac)(1 [32]

O52 (P.p. 15) 3)$DGlcpNAc(1,2)"DGalp4,6(R-Pyr)(1,4)$DGalp(1

 "DGalpA6(LThr)3Ac(1,3)¬
O58 (P.p. 12) 4)$DGlcpNAc6Ac(1,4)$DGalpNAc(1,3)$LRhap(1

O59 (P.p. 14) 3)$DGlcpNAc(1,2)$DQuip3N(AcDAla)(1,4)"DGalpA6(LAla)(1,2)$DRibf(1,4)$DGalp(1

     $DGlcpNAc(1,3)¬
O61 (P.p. 52) 3)$DGlcpNAc(1,4)$DGalpNAc(1,3)"DGalpNAc(1,4)$DGalpA(1

 $DGlcp(1,3)$DGlcpNAc4(S-Lac)(1,2)¬
O62 (P.p. 41) 2)"DGalp6Ac(1,3)$DGlcpNAc(1,3)"LRhap(1,2)"LRhap(1

    "DGalfNAc(1,4)$DGlcpA(1,4)¬
O63 (P.p. 22) 4)$DGalp(1,3)$DGlcpNAc(1,3)"DGalp(1

O64a, 64b, 64c (P.p. 19) 3)"DGalp(1,3)$DGlcpNAc(1,4)$DGlcpNAc3(S-Lac)(1

O64a, 64b, 64d (P.p. 62) 3)"DGalp(1,3)$DGlcpNAc6Ac(1,6)$DGlcpNAc3(S-Lac)(1

O64a, 64c, 64e (P.p. 71) 3)"DGalp(1,3)$DGlcpNAc(1,4)$DGlcpNAc(1

O65 (P.p. 34) 4)$DGlcp(1,3)$DGalpNAc(1,4)$DGalpNAc(1,4)$DGalp(1

 $LRhapNAc3NAc(1,3)¬
O66 (P.p. 2) 3)$DGlcpNAc(1,4)"DGlcp(1,3)"L6dTalp2Ac(1

      "DGlcp(1,6)¬    $DGlcp(1,4)¬          EtnP(O,6)¬
O67 (P.p. 8) 4)$DGalpA(1,3)"DGalpNAc(1,3)"LFucpNAc(1,3)$DGlcpNAc(1

        $DGlcp(1,4)¬           EtnP(O,6)¬
O68 (P.p. 63) 6)"DGlcpNAc(1,3)"LFucpNAc(1,3)$DGlcpNAc(1,2)$DGlcp(1 [77]

                      "DGlcpA3/4Ac(1,4)¬
O69 (P.p. 25) 4)$DGlcpA(1,3)$DGlcpNAc6Ac(1,6)$DGlcpN(LAla)3Ac(1

O70 (P.p. 60) 6)"DGalp(1,3)"LFucpNAc(1,3)"DGlcpNAc(1,3)$DQuip4NAc(1,6)"DGlcp1P(O [99]

O71 (P.p. 42) 2)$DGlcp(1,4)$DGlcp(1,3)$DGlcpNAc(1,4)"DGalpA(1

     $DGalpNAc(1,3)¬
O72a (P.p. 1) 3)$DGalpNAc(1,4)"DGalp(1,6)$DGlcp(1 [81]

            (3,1)$DGalpNAc6Ac       (6,1)"DGlcp
O72a,72b (P.p. 4) 4)"DGalp(1,6)$DGlcp(1,3)$DGalpNAc(1 [81]

                                                             EtnP(O,6)¬
O73a,73b (P.p. 103) 3)$DGalp(1,3)$DGalpNAc(1,4)Rib-ol5P(O,4)$DGlcp(1 [15]

                               "-D-Glcp(1,3)¬
O73a,73c (P.p. 75) 3)$DGalp(1,3)$DGalpNAc(1,4)DRib-ol5P(O,4)$DGlcp(1 [98]

Rys. 2. Struktura chemiczna antygenów O pa³eczek P. penneri reprezentuj¹cych poszczególne serogrupy O Proteus [29]
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3. kwasy organiczne:
● octowy, który wi¹zaniem amidowym ³¹czy siê

z grupami aminowymi aminocukrów lub wi¹za-
niem estrowym z grupami wodorotlenowymi
cukrów,

● R-hydroksymas³owy (P. penneri O17 [80]),
● R-pirogronowy podstawiony acetalowo do reszty

D-galaktozy (P. penneri 15 [97]),
● N-acetyloizomuraminowy, który jest eterem kwa-

su S-mlekowego z N-acetyloglukozamin¹, zwi¹-
zek ten wykryty zosta³ jedynie w O-PS P. penneri
O31 [32], O62 [94], O64 [30, 68] i nie wystêpuje
poza tym w naturze, tak¿e u innych Proteus.

Trzeba podkre�liæ, ¿e fosfoetanoloamina jest typo-
wym sk³adnikiem regionu rdzeniowego LPS bakterii
Gram-ujemnych, natomiast wystêpowanie jej w czê�ci
O-swoistej jest unikalne dla LPS Proteus.

4.2. Swoisto�æ epitopowa

Poznanie budowy chemicznej antygenów O umo¿-
liwia badania determinantów ich swoisto�ci sero-
logicznej i ustalenie epitopów, odpowiedzialnych za
reakcje homologiczne oraz krzy¿owe pomiêdzy szcze-
pami w obrêbie gatunku lub miêdzygatunkowe. Epito-
py LPS determinuj¹ powstanie swoistych przeciwcia³
odporno�ciowych w organizmie wy¿szym. W polisa-
charydach rozga³êzionych rolê determinantów swo-
isto�ci serologicznej pe³ni¹ czêsto cukry boczne i pod-
stawniki niecukrowe. Przyk³adem mo¿e tu byæ epitop
dwusk³adnikowy, z³o¿ony z fosfoetanoloaminy w od-
ga³êzieniu bocznym, przy³¹czonej do reszty cukrowej
w ³añcuchu g³ównym. Obecno�æ epitopu D-GlcNAc-
6-EtNP zlokalizowano w antygenie O szczepu P. pen-
neri 8 (O67) [31], a epitopu D-Glc-6-EtNP � w anty-
genie O P. penneri 103 z serogrupy O73 [15].
W polisacharydzie O-swoistym P. penneri 12 (O58)
"-D-GalA-6-L-Thr-3-Ac w odga³êzieniu bocznym pe³-
ni rolê epitopu swoisto�ci serologicznej, jednocze�nie
fragment ten jest czê�ci¹ wiêkszego epitopu, obejmu-
j¹cego te¿ D-GalNAc, le¿¹c¹ w ³añcuchu g³ównym
[79]. Unikalny dla LPS P. penneri kwas N-acetylo-
izomuraminowy, w którym kwas mlekowy wystêpuje
w odga³êzieniu bocznym, pe³ni rolê determinantu anty-
genowego szczepów P. penneri z serogrup: O31a, b
oraz O64a, b, c i O64 a, b, d [32, 95].

Czê�æ liniowa O-PS tak¿e mo¿e braæ udzia³ w de-
terminowaniu swoisto�ci antygenowej. Na przyk³ad
w O-PS P. penneri 8 (O67) oprócz wspomnianego epi-
topu zawieraj¹cego fosfoetanoloaminê, obecny jest
jeszcze inny epitop dwucukrowy: $-D-GalA-(1,3)-"-
D-GalNAc w ³añcuch g³ównym [31]. Podobnie w an-
tygenach O szczepów z serogrupy O64 oprócz kwasu
N-acetyloizomuraminowego zlokalizowano epitop trój-
sk³adnikowy w ³añcuchu g³ównym: $-D-GlcNAc-(1,3)-

"-D-Gal-(1,3)-$-D-GlcNAc oraz dwa inne, dwusk³ad-
nikowe epitopy, ró¿ni¹ce podgrupy w tej serogrupie
[95]. W szczepie P. penneri 63 (serogrupa O68) swo-
isto�æ antygenu O determinuje natomiast trójcukrowy
epitop: $-D-Glc-(1,4)-"-L-FucNAc-(1,3)-$-DGlcNAc,
przy czym glukoza stanowi odga³êzienie boczne,
natomiast dwa pozosta³e sk³adniki le¿¹ w ³añcuchu
g³ównym [77]. Czasem nawet ca³a powtarzaj¹ca siê
jednostka jest konieczna do efektywnego zwi¹zania
przeciwcia³. Przyk³adem mo¿e tu byæ szczep P. pen-
neri 26 z serogrupy O31, w którym ca³a trójcukrowa
powtarzaj¹ca siê jednostka O-swoista stanowi epitop
swoisto�ci serologicznej [32].

Ustalenie epitopów swoisto�ci serologicznej ró¿-
nych antygenów O mo¿e s³u¿yæ do uzyskania szcze-
pionek koniugatowych, zawieraj¹cych te fragmenty
wielocukrów O-swoistych, przy³¹czone do no�ników
bia³kowych. S¹ one mniej toksyczne ni¿ szczepionki
bakteryjne, gdy¿ nie zawieraj¹ lipidu A. Mog¹ s³u¿yæ
do uzyskiwania przeciwcia³ monoklonalnych, surowic
wzorcowych czy jako antygeny w odczynie immuno-
enzymatycznym (EIA) � te�cie powszechnie stosowa-
nym w serodiagnostyce [43, 67].

5. Klasyfikacja serologiczna P. penneri

Ró¿norodno�æ budowy czê�ci O-swoistej LPS Pro-
teus jest podstaw¹ klasyfikacji serologicznej pa³eczek
Proteus. Powszechnie akceptowany i uznawany sche-
mat klasyfikacji serologicznej pa³eczek tego rodzaju,
zaproponowany w 1966 r. przez K a u f f m a n n a
i P e r c h  [27], obejmowa³ 49 serogrup O, z³o¿onych
ze szczepów P. mirabilis i P. vulgaris. L a r s s o n
i wsp. w 1978 r. rozszerzyli tê klasyfikacjê o 6 nowych
serogrup O (tymczasowo nazwanych O:A-O:F), z³o-
¿onych ze szczepów P. mirabilis [38], natomiast grupa
Pennera [55] w 1980 r. ustali³a kolejnych 11 nowych
serogrup O Proteus, zawieraj¹cych szczepy z gatunku
P. mirabilis i P. vulgaris. Kiedy w 1982 r. H i c k m a n
i wsp. [21] wyodrêbnili biogrupê 1 P. vulgaris jako
nowy gatunek P. penneri, pojawi³a siê konieczno�æ
dokonania charakterystyki antygenowej tych bakterii
i zaklasyfikowania ich do istniej¹cych lub nowych se-
rogrup O Proteus. Prace te podjête zosta³y w Zak³a-
dzie Mikrobiologii Ogólnej Uniwersytetu £ódzkiego,
w którym zgromadzono obszern¹ (jak na niezbyt du¿¹
czêsto�æ izolacji) kolekcjê ponad 130 szczepów kli-
nicznych P. penneri, wyizolowanych od osób z ró¿nych
krajów �wiata, w tym z Polski. Badania immunoche-
miczne lipopolisacharydu tych szczepów wykaza³y, ¿e
tylko nieliczne szczepy (17) uda³o siê zakwalifikowaæ
do wcze�niej opisanych serogrup O rodzaju Proteus:
O8 [16], O17 [16, 80], O19a,19b [33], O31 [32]. Prze-
wa¿aj¹ca liczba szczepów (ok. 90%) okaza³a siê byæ
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odmienna serologicznie od opisanych wcze�niej seroty-
pów Proteus. Jest to zapewne zwi¹zane z du¿ym nagro-
madzeniem nowych, nietypowych sk³adników w O-PS
pa³eczek P. penneri. Utworzono wiêc a¿ 16 nowych
grup serologicznych, obejmuj¹cych szczepy z gatunku
P. penneri: serogrupa O52 [57, 97]; serogrupa O58
[16, 79]; serogrupa O59 [88, 101]; serogrupa O61 [84];
serogrupa O62 [94]; serogrupa O63 [96]; serogrupa
O64 (trzy podgrupy) [95]; serogrupa O65 [96]; sero-
grupa O66 [2]; serogrupa O67 [31]; serogrupa O68
[77]; serogrupa O69 [96]; serogrupa O70 [99]; sero-
grupa O71 [96]; serogrupa O72 (dwie podgrupy) [81];
serogrupa O73 (dwie podgrupy) [15, 98].

Nale¿y podkre�liæ, ¿e wiêkszo�æ z tych serogrup O
zawiera niewiele (od 1 do 10) szczepów. Jedynie trzy
serogrupy obejmuj¹ wiêcej ni¿ 10 szczepów. Najlicz-
niej reprezentowana jest serogrupa O61, do której
zaliczono 24 szczepy kliniczne P. penneri, serogrupa
O64, do której nale¿¹ 22 szczepy oraz serogrupa O65
(15 szczepów). Te grupy serologiczne s¹ zatem bar-
dziej ni¿ inne rozpowszechnione w�ród chorych. Byæ
mo¿e okre�lony sk³ad i struktura chemiczna antyge-
nów O tych szczepów sprawiaj¹, ¿e s¹ one bardziej
zjadliwe i wywo³uj¹ choroby czê�ciej, ni¿ szczepy
o innej swoisto�ci serologicznej. Analiza struktury
chemicznej powtarzaj¹cej siê jednostki O-swoistej
LPS szczepu P. penneri 52, reprezentuj¹cego serogrupê
O61 [84] wskazuje, ¿e w�ród piêciu reszt cukrowych
zawiera ona dwie reszty glukozaminy, dwie galaktoza-
miny i jedn¹ kwasu galakturonowego. Jak wykazano
wcze�niej [60], obecno�æ reszt aminocukrów i kwasów
uronowych w polisacharydach otoczkowych (u Proteus
sp. strukturalnie identycznych lub podobnych do poli-
sacharydów O-swoistych [62]) odgrywa wa¿n¹ rolê
w ruchliwo�ci komórek d³ugich, gdy¿ zmniejsza ich
tarcie o pod³o¿e. Byæ mo¿e zatem sk³ad chemiczny anty-
genu O szczepów P. penneri z serogrupy O61 zwiêksza
ich zjadliwo�æ, a co za tym idzie, czêsto�æ izolacji od
chorych. Wiêkszo�æ (11/15) szczepów P. penneri zali-
czonych do serogrupy O65 wyizolowano z ka³u osób
zdrowych i chorych na terenie Brunszwiku w Niem-
czech, co �wiadczy o ich rozprzestrzenieniu na tym
terenie, a jednocze�nie o tym, ¿e ten typ antygenu O
ma niewielki wp³yw na stopieñ zjadliwo�ci bakterii,
skoro by³y one izolowane zarówno od pacjentów z bie-
gunk¹, jak i od ludzi zdrowych.

Du¿a autonomia serologiczna P. penneri w obrêbie
rodzaju sprzyja zastosowaniu metod serologicznych
w diagnostyce tego gatunku, a tak¿e w dociekaniach
epidemiologicznych, �ledzeniu dróg rozprzestrzeniania
siê zarazków, zw³aszcza w zaka¿eniach wewn¹trzszpi-
talnych. Serotypowanie mog³oby byæ stosowane obok
innych, szybkich metod diagnostyki P. penneri, takich
jak: analiza profilu elektroforetycznego bia³ek komór-
kowych [11], czy metody genetyczne [22, 37, 59].

6. Zakoñczenie

Pa³eczki Proteus wykszta³ci³y wiele mechanizmów,
umo¿liwiaj¹cych tym warunkowo chorobotwórczym
bakteriom kolonizacjê organizmu wy¿szego, a nastêp-
nie rozwój w tych miejscach, do których w normal-
nych, fizjologicznych warunkach nie maj¹ dostêpu.
Do�æ dobrze poznano strategiê ataku tych bakterii,
zw³aszcza na uk³ad moczowy cz³owieka, gdy¿, jak
wcze�niej wspomniano, tê niszê w organizmie ludz-
kim najchêtniej zdobywaj¹. Oczywi�cie najlepiej po-
znano czynniki chorobotwórczo�ci P. mirabilis, ze
wzglêdu na najwiêksz¹ czêsto�æ izolacji od pacjentów
bakterii tego gatunku. Choæ pa³eczki P. penneri nie s¹
tak dostêpnym obiektem badañ, zakres wiedzy na ich
temat jest ju¿ do�æ znaczny, co starano siê przedstawiæ
w tym artykule. Wyra�nie jednak widaæ, jak wiele jesz-
cze zagadnieñ pozosta³o nie wyja�nionych. Od czasu
wyodrêbnienia w 1982 r. gatunek P. penneri budzi
coraz wiêksze zainteresowanie badaczy, ze wzglêdu na
kolejne doniesienia o izolacji tych bakterii od chorych,
do�æ szerokie spektrum powodowanych schorzeñ, nie-
co inny profil oporno�ci na antybiotyki i odrêbno�æ
serologiczn¹ w porównaniu z P. mirabilis i P. vulgaris.
St¹d dobre poznanie gatunku P. penneri � jego zna-
czenia klinicznego, molekularnych podstaw wirulencji
oraz ustalenie szybkich i skutecznych metod diagno-
styki jest istotne nie tylko ze wzglêdów poznawczych,
ale te¿ praktycznych.
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Drobnoustroje nale¿¹ce do gatunku Chlamydophila
pneumoniae s¹ paso¿ytami wewn¹trzkomórkowymi.
Ze wzglêdu na brak zdolno�ci syntezy w³asnego ATP,
ich rozwój jest mo¿liwy tylko w komórce gospodarza.
W zwi¹zku z tym czêsto s¹ okre�lane jako paso¿yty
energetyczne [45].

C. pneumoniae tak jak inne paso¿yty wewn¹trzko-
mórkowe (Mycobacterium tuberculosis, Brucella abor-
tus) mo¿e powodowaæ przewlek³e zaka¿enia. Rozwojo-
wi chronicznej infekcji sprzyja miêdzy innymi unikalny
w�ród bakterii cykl ¿yciowy, budowa i metabolizm
komórki. C. pneumoniae wystêpuje w dwóch formach:
w postaci cia³ka podstawowego (elementary body
� EB), i cia³ka siateczkowatego (reticulate body � RB).
EB spe³nia funkcjê formy przetrwalnej, czynnika ini-
cjuj¹cego i przenosz¹cego zaka¿enie miêdzy ró¿nymi

gospodarzami, jak równie¿ komórkami i narz¹dami
tego samego gospodarza [25, 45]. Po wnikniêciu cia³ka
elementarnego (EB) do komórki gospodarza nastêpuje
jego transformacja w cia³ko siateczkowate. RB jest for-
m¹ aktywn¹ metabolicznie, ma zdolno�æ syntezy DNA,
RNA i bia³ek. Jednocze�nie ta wewn¹trzkomórkowa
forma chroni drobnoustrój przed odpowiedzi¹ immu-
nologiczn¹ gospodarza typu humoralnego. RB ulega
podzia³om i dojrzewa do postaci cia³ka elementarnego
[4]. Badania in vitro wykaza³y, ¿e brak sk³adników
od¿ywczych, uruchomiona w wyniku odpowiedzi im-
munologicznej gospodarza synteza interferonu-(,
TNF-" lub obecno�æ czynników przeciwbakteryjnych
wstrzymuj¹ cykl rozwojowy chlamydii na etapie cia³-
ka siateczkowatego. Wynikiem tego jest tworzenie siê
form atypowych C. pneumoniae w komórce i przej�cie
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Is Chlamydophila pneumoniae an etiological agent of non-infectious diseases?

Abstract: Chlamydia pneumoniae is an obligate, intracellular pathogen. It is a common cause of human respiratory diseases, responsible
for 10% of community-acquired pneumonia and 5% of bronchitis, pharyngitis and sinusitis. It is postulated that C. pneumoniae
might be associated with other acute and chronic respiratory diseases such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease and
lung cancer. Chlamydial DNA and viable organisms have been found in cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients.
C. pneumoniae was also identificated and localized in brain of patients suffering from Alzheimer�s disease. The role of C. pneumoniae
in Alzheimer�s disease and multiple sclerosis is not well defined. C. pneumoniae may also trigger reactive arthritis. It has been
demonstrated that C. pneumoniae DNA is present in synovial tissue of some patients with reactive arthritis. The bacteria are viable
in synovium, and probably occur in persistent state of aberrant bodies and aberrant inclusions. The expanding spectrum of
C. pneumoniae infection sequels has been extended to atherosclerosis and related clinical manifestation such as coronary heart
disease. Demonstration of the bacteria in atherosclerotic tissue and higher prevalence of specific C. pneumoniae serum antibodies
in persons with coronary heart disease then in healthy subjects support the hypothesis. Animal model studies have confirmed the role
of C. pneumoniae infection in the atherosclerotic process. Further investigations are required to confirm or to exclude the hypothesis
on the association of C. pneumoniae with diseases regarded so far as non-infectious. Standardization and improvement of microbiologic
methods used in studies of C. pneumoniae are necessary to get final confirmation.
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zaka¿enia w formê przewlek³¹. W tym czasie drobno-
ustrój jest nieaktywny metabolicznie i nie namna¿a siê
[27]. Cytokiny uwalniane przez gospodarza w celu
obrony przez zaka¿eniem, indukuj¹c rozwój form aty-
powych, mog¹ po�rednio wp³ywaæ na rozwój przewle-
k³ego zaka¿enia. D³ugotrwa³a obecno�æ C. pneumo-
niae w komórkach uruchamia szereg reakcji zapalnych.
Ponadto, tak jak inne bakterie Gram-ujemne produkuj¹
endotoksynê, mog¹c¹ stymulowaæ rozwój reakcji za-
palnej [13]. Powsta³e w czasie przewlek³ego zaka¿enia
uszkodzenie tkanek, z jednej strony jest wynikiem ak-
tywno�ci bakterii, z drugiej obronnych reakcji immuno-
logicznych gospodarza na obce antygeny [60].

C. pneumoniae bytuje przede wszystkim w komór-
kach nab³onka. Poza tym, bakterie te po sfagocytowa-
niu prze¿ywaj¹ w fagocytach. Po wnikniêciu do fago-
cytów hamuj¹ one fuzjê fagosomu z lizosomami
i dziêki temu nie ulegaj¹ strawieniu. Ta w³a�ciwo�æ jest
podstawow¹ cech¹ umo¿liwiaj¹c¹ prze¿ycie chlamydii
w komórkach gospodarza i d³u¿sz¹ obecno�ci w zaka-
¿onym organizmie. Dodatkowo, zdolno�æ do prze¿ycia
C. pneumoniae w monocytach i makrofagach umo¿li-
wia rozprzestrzenianie siê ¿ywych bakterii po ca³ym
ustroju gospodarza [14].

C. pneumoniae jest chorobotwórcza tylko dla ludzi.
Zaka¿enie przenoszone jest z cz³owieka na cz³owieka
drog¹ powietrzno-kropelkow¹. Mimo ma³ej zaka�no�ci,
swoiste dla tego drobnoustroju przeciwcia³a wystêpuj¹
u 40�70% ludzi na ca³ym �wiecie. Przypuszcza siê,
¿e wiêkszo�æ zaka¿eñ C. pneumoniae to zaka¿enia
bezobjawowe lub zaka¿enia o bardzo ³agodnym prze-
biegu [45]. Najczê�ciej zaka¿enia te wystêpuj¹ w za-
mkniêtych skupiska ludzi, jak np. szko³y, koszary,
domy opieki lub instytucje publiczne [25, 66, 87].
C. pneumoniae powoduje zaka¿enia dolnych i górn-
ych dróg oddechowych, jak: zapalenie p³uc [24], za-
palenie oskrzeli [24], zapalenie zatok, zapalenie ucha,
zapalenie gard³a [37].

Obecnie C. pneumoniae wi¹¿e siê coraz czê�ciej
z wieloma chorobami o etiologii niezaka�nej. Liczne
badania wskazuj¹ na udzia³ tych bakterii w rozwoju
astmy, przewlek³ej choroby obturacyjnej p³uc, raka
p³uc, choroby wieñcowej, mia¿d¿ycy, zapalenia sta-
wów, choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego,
sarkoidozy, rumienia guzowatego, chocia¿ w ¿adnej
z wymienionych chorób rola tych bakterii nie jest do
koñca udowodniona.

2. Zaka¿enia uk³adu oddechowego

2.1. Astma oskrzelowa

Obecnie uwa¿a siê, ¿e astma jest niezaka�n¹ choro-
b¹, zwi¹zan¹ z przewlek³ym stanem zapalnym. W kra-

jach uprzemys³owionych na astmê oskrzelow¹ choruje
5�10% osób. Niektóre z badañ klinicznych wskazuj¹,
¿e zaka¿enie C. pneumoniae mo¿e mieæ wp³yw na
przebieg astmy [7, 8, 20, 30, 48, 49, 61].

Na zwi¹zek miêdzy ostrym zaka¿eniem wywo³a-
nym przez C. pneumoniae, a rozwojem astmy oskrze-
lowej pierwszy zwróci³ uwagê F r y d e n  w 1989 roku
[18]. W 1996 roku H a h n  i wsp. wykazali u 47% tj.
9 na 19 chorych na astmê, wysokie poziomy przeciw-
cia³ dla C. pneumoniae, wskazuj¹ce na przebycie ostre-
go zaka¿enia [30]. Czêstsze wystêpowanie przewle-
k³ych zaka¿eñ C. pneumoniae u osób z astm¹ (18,2%)
w porównaniu z lud�mi zdrowymi (3%) stwierdzili
równie¿ G e n c a y  i wsp. [20].

U osób doros³ych astma mo¿e rozwin¹æ siê po prze-
byciu zaka¿enia dróg oddechowych. W badaniach pro-
wadzonych przez 9 lat wykazano, ¿e w niektórych
przypadkach rozwój astmy oskrzelowej poprzedza³o
ostre zaka¿enie C. pneumoniae. U czterech spo�ród
10 chorych z ostrym zaka¿eniem C. pneumoniae,
stwierdzonym na podstawie badañ serologicznych,
rozwinê³a siê astma [8]. W innych badaniach u osób
doros³ych z astm¹, u których pierwsze objawy kliniczne
wyst¹pi³y po przebyciu ostrego zaka¿enia górnych
dróg oddechowych, czê�ciej stwierdzano wystêpowanie
swoistych dla C. pneumoniae przeciwcia³ klasy IgG
i IgA ni¿ w grupie kontrolnej (93%/61% w klasie IgG
i 75%/43% w klasie IgA) [49]. Porównuj¹c czêsto�æ
wystêpowania przeciwcia³ u chorych z atopow¹ i nie-
atopowa astm¹, stwierdzono, ¿e przeciwcia³a swoiste
dla C. pneumoniae czê�ciej wykrywa siê u osób z astm¹
nieatopow¹. Jednocze�nie rzadkie wystêpowanie zaka-
¿eñ o tej etiologii u chorych z astm¹ atopow¹ wskazuje,
¿e astma nie jest stanem predysponuj¹cym do rozwoju
zaka¿eñ C. pneumoniae [8]. Na udzia³ C. pneumoniae
w rozwoju astmy wskazuje równie¿ izolacja bakterii
oraz wykrycie DNA C. pneumoniae metod¹ PCR
z jamy nosowo-gard³owej chorych [61].

W USA i Japonii opisano przypadki znacznej po-
prawy, a nawet ca³kowitego wyleczenia astmy po
leczeniu antybiotykami we wczesnej postaci choroby
o ³agodnym przebiegu [83]. H a h n  i wsp. [31] poda-
wali chorym na astmê przez 3�9 tygodni tetracykliny
lub makrolidy. U ponad po³owy chorych nast¹pi³o ca³-
kowite wyleczenie lub znaczna kliniczna poprawa. Po
odstawieniu leczenia antybiotykami poprawa okaza³a
siê trwa³a, w przeciwieñstwie do grupy leczonej stery-
dami, w której odstawienie leków powodowa³o za-
ostrzenie objawów choroby.

Wskazuje siê na wiele mechanizmów, które mog¹
byæ pod³o¿em rozwoju astmy oskrzelowej. Wystêpo-
waniu stanów astmatycznych mo¿e sprzyjaæ indukcja
przez C. pneumoniae wytwarzania mediatorów reakcji
zapalnej m.in.: TNF-", IL-1$, IL-6. Wykazano tak¿e
zdolno�æ chlamydii do bezpo�redniego uszkadzania
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nab³onka, unieruchamiania i destrukcji aparatu rzêsko-
wego. Prowadzi to do ods³oniêcia po³o¿onych pod
nab³onkiem zakoñczeñ nerwowych i ich ekspozycjê na
substancje dra¿ni¹ce i alergeny, co mo¿e nasilaæ nie-
swoist¹ nadreaktywno�æ drzewa oskrzelowego [13].

2.2. Rak p³uc

Wyniki kilku niezale¿nych badañ wskazuj¹, ¿e za-
ka¿enie C. pneumoniae mo¿e byæ jednym z czynników
ryzyka rozwoju raka p³uc. Na podstawie badañ sero-
logicznych stwierdzono, ¿e zaka¿enia C. pneumoniae
wystêpuj¹ bardzo czêsto u osób z nowotworem p³uc.
Przypuszcza siê, ¿e wytwarzane podczas przewlek³ego
zaka¿enia C. pneumoniae mediatory reakcji zapalnej
mog¹ indukowaæ kancerogenezê [9].

K o y i  i wsp. [41] w Szwecji wykazali, ¿e u 117
chorych z nowotworem p³uc, swoiste dla C. pneumo-
niae przeciwcia³a klasy IgA obecne by³y czê�ciej ni¿
u chorych z chorob¹ wieñcow¹ i u osób zdrowych. Po-
nadto wykryto ró¿nice w czêsto�ci wystêpowania prze-
ciwcia³ dla C. pneumoniae u chorych z nowotworem
p³uc w zale¿no�ci od p³ci. Wykazano, ¿e zarówno prze-
ciwcia³a klasy IgG jak i IgA wystêpuj¹ czê�ciej i w wy¿-
szych mianach u mê¿czyzn z nowotworem p³uc ni¿
u kobiet [42]. Stwierdzono równie¿, ¿e przewlek³e
zaka¿enie C. pneumoniae u osób poni¿ej 60 roku ¿y-
cia istotnie zwiêksza ryzyko rozwoju nowotworu p³uc.
W grupie chorych z nie-drobnokomórkowym rakiem
p³uc (wielkomórkowym, nab³onkowym lub gruczo-
lakorakiem) przeciwcia³a klasy IgG wykryto u 84%
badanych, a przeciwcia³a klasy IgA u 75%, podczas
gdy w innych chorobach p³uc wystêpowa³y one odpo-
wiednio, u 58 i 43% osób [42]. Wyniki te zosta³y po-
twierdzone w badaniach przeprowadzonych w grupie
147 pal¹cych papierosy chorych z nowotworem p³uc.
W tej grupie, u pacjentów poni¿ej 60 roku ¿ycia stwier-
dzono czêstsze, ni¿ u osób starszych, wystêpowanie
wysokich poziomów swoistych dla C. pneumoniae
przeciwcia³ klasy IgA. Analiza statystyczna otrzyma-
nych wyników wykaza³a, ¿e zaka¿enie C. pneumoniae
u mê¿czyzn do 60 roku ¿ycia jest istotnym czynnikiem
ryzyka rozwoju raka p³uc [36].

2.3. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc

Stwierdzono czêstsze wystêpowanie zaka¿eñ C. pneu-
moniae u chorych z objawami przewlek³ej obturacyj-
nej choroby p³uc (COPD). Poziom swoistych dla tego
drobnoustroju przeciwcia³ klasy IgG i IgA by³ wy¿szy
pacjentów z COPD ni¿ u ludzi zdrowych [62].

Uwa¿a siê, ¿e 4�5% przypadków zaostrzeñ COPD
zwi¹zane jest z zaka¿eniem C. pneumoniae [9].

3. Odczynowe zapalenie stawów

W prowadzonych od 1993 roku badaniach wyka-
zano, obecno�æ C. pneumoniae w stawach u chorych
z reaktywnym zapaleniem stawów. W p³ynie maziów-
kowym wykryto genomowe DNA tego drobnoustroju
oraz wysokie poziomy swoistych dla C. pneumoniae
przeciwcia³ [11, 21]. Ponadto limfocyty z p³ynu ma-
ziówkowego chorych z odczynowym zapaleniem sta-
wów w warunkach in vitro ulegaj¹ proliferacji ze swo-
istym gatunkowo antygenem C. pneumoniae [11].
Przeprowadzone badania sugeruj¹, ¿e bakterie w sta-
wach wystêpuj¹ w postaci atypowych cia³ek i aty-
powych inkluzji. W badaniach nad podobnymi atypo-
wymi formami C. trachomatis, równie¿ wystêpuj¹cymi
w maziówce u osób z reaktywnym zapaleniem stawów,
stwierdzono zahamowanie ekspresji niektórych genów
aktywnych w fazie wegetatywnego wzrostu drobno-
ustroju [78]. U osób z podejrzeniem zapalenia stawów
o etiologii C. pneumoniae obserwuje siê w maziówce
zwiêkszony poziom INF-( i IL-10 w porównaniu do
poziomu tych cytokin u osób bez zaka¿enia chlamy-
diowego [207].

4. Choroby uk³adu nerwowego

W ostatnim czasie pojawi³y siê doniesienia wska-
zuj¹ce na zwi¹zek miêdzy zaka¿eniami C. pneumoniae
i chorobami uk³adu nerwowego takimi jak: stward-
nienie rozsiane i choroba Alzheimera [15, 25, 32, 34,
50, 80, 82].

4.1. Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) jest zapaln¹ chorob¹
o�rodkowego uk³adu nerwowego, w której na skutek
wystêpowania w istocie bia³ej ognisk uszkodzenia
tkanki dochodzi do zespo³u neurologicznego. Choroba
ta jest najczêstsz¹ organiczn¹ chorob¹ o�rodkowego
uk³adu nerwowego powoduj¹c¹ inwalidztwo u ludzi
m³odych. Przyczyna choroby ci¹gle pozostaje nieznana.
Zgromadzone dotychczas dane wskazuj¹ na zaka�ne
pod³o¿e tego schorzenia. Wyst¹pienie SM na Wyspach
Owczych po II Wojnie �wiatowej, gdzie w czasie wojny
stacjonowa³y wojska brytyjskie, nasuwa przypuszcze-
nie, ze ¿o³nierze przenie�li nieokre�lony bli¿ej czynnik
zaka�ny. Podobne znaczenie mo¿e mieæ te¿ obserwa-
cja, ¿e w Gnie�nie i okolicy wzrost zapadalno�ci na
SM by³ poprzedzony epidemi¹ chorób wirusowych
[91]. Liczne drobnoustroje by³y rozwa¿ane jako czyn-
nik etiologiczny SM m.in. wirus Epsteina-Barr, wirus
odry, wirus �winki, wirus paragrypy typu I, II, III, ludzki
herpeswirus 6 (HHV-6) , wirus JC (poliomawirusy),
wirus HTLV-1 oraz Borrelia burgdorferi [5, 91].
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Ostatnio lista zosta³a rozszerzona o kolejny prawdo-
podobny czynnik etiologiczny � C. pneumoniae. Po-
�rednimi przes³ankami wskazuj¹cymi na ten zwi¹zek
jest spostrze¿enie, ¿e zarówno serokonwersja dla
C. pneumoniae jak i pierwsze objawy SM wystêpuj¹
w wieku 5�15 lat. Podobne jest równie¿ rozprze-
strzenienie geograficzne zaka¿eñ tym drobnoustrojem
i zachorowañ na SM [25, 32].

Hipotezê o udziale C. pneumoniae w wywo³ywaniu
SM postawili S r i r a m  i wsp. [81], którzy stwierdzili
obecno�æ DNA C. pneumoniae w p³ynie mózgowo-
rdzeniowym 96% chorych z SM i tylko 18% osób bez
objawów SM. Wyniki te zosta³y potwierdzone przez
L a y h - S c h m i t t  i wsp., którzy wykryli bakterie
w p³ynie mózgowo-rdzeniowym 50% chorych z SM
i u ¿adnego z 56 badanych z innymi chorobami neuro-
logicznymi [50]. W kolejnych badaniach DNA C. pneu-
moniae w p³ynie mózgowo-rdzeniowym, stwierdzono
u 68% chorych z SM [34]. Podjêto równie¿ próbê izola-
cji C. pneumoniae z p³ynu mózgowo-rdzeniowego cho-
rych na SM. S r i r a m  i wsp. [82] wyhodowali C. pneu-
moniae z p³ynu mózgowo-rdzeniowego 64% chorych
z MS i 11% osób z grupy kontrolnej. S o t g i u  i wsp.
[80] wyhodowali C. pneumoniae z p³ynów mózgo-
wo-rdzeniowych 9,3% pacjentów z SM. Natomiast
M i y a s h i t a  i wsp. wyhodowali drobnoustrój tylko
od 1 z 60 chorych z SM [63]. Obecno�æ ¿ywych bakterii
w p³ynie mózgowo-rdzeniowym osób z SM mo¿e byæ
wynikiem nieprawid³owo�ci w funkcjonowaniu o�rod-
kowego uk³adu nerwowego. Przewlek³e procesy zapal-
ne wyzwalaj¹ w o�rodkowym uk³adzie nerwowym ca³¹
kaskadê reakcji zapalnych i immunologicznych i zwi¹-
zane z tym zaburzenia przepuszczalno�ci bariery
krew�mózg. W warunkach fizjologicznych bariera ta
skutecznie chroni przed inwazj¹ drobnoustrojów [80].

G i e f f e r s  i wsp. [22] wykazali, ¿e wystêpowanie
C. pneumoniae w p³ynie mózgowo-rdzeniowym nie
jest ograniczone wy³¹cznie do chorych z SM. DNA
tego drobnoustroju wykryto u 21% osób z SM oraz 43%
osób z innymi chorobami neurologicznymi i u ¿adnej
z 67 osób zdrowych. Ponadto w badaniach tych porów-
nano czêsto�æ wystêpowania C. pneumoniae w mono-
cytach krwi obwodowej z czêsto�ci¹ wykrywania DNA
tych bakterii w p³ynie mózgowo-rdzeniowym. Wystê-
powanie fragmentów DNA C. pneumoniae stwierdzo-
no w monocytach krwi obwodowej u 2 z 6 chorych
z SM, u których wykryto C. pneumoniae w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym oraz u 8 z 10 chorych z inny-
mi zaburzeniami uk³adu nerwowego i potwierdzon¹
obecno�ci¹ tych bakterii w p³ynie mózgowo-rdze-
niowym. Wyniki te wskazuj¹, ¿e zaka¿one mono-
cyty mog¹ przenosiæ C. pneumoniae do o�rodkowego
uk³adu nerwowego.

D e r f u s s  i wsp. [15] wykryli u 24% chorych na
SM i 5% osób z innymi zaburzeniami neurologicznymi,

produkowane wewn¹trzoponowo, przeciwcia³a swoiste
dla C. pneumoniae. Jednak oprócz przeciwcia³ rozpo-
znaj¹cych epitopy antygenowe C. pneumoniae wykry-
wano jednakowo czêsto przeciwcia³a rozpoznaj¹ce
inne patogeny np. Borrelia burgdorferi.

Obecno�æ C. pneumoniae u chorych na SM mo¿e
byæ zwi¹zana z wtórnym zaka¿eniem zniszczonej cho-
rob¹ tkanki centralnego uk³adu nerwowego [82]. Z dru-
giej strony jednak w przeprowadzonych badaniach
klinicznych wykazano poprawê u chorych z SM, po
podaniu antybiotyku o aktywno�ci przeciw-chlamydio-
wej. W jednym opisanym przypadku, choremu z szybko
postêpuj¹cym SM, u którego stwierdzono w hodowli
obecno�æ C. pneumoniae w p³ynie mózgowo-rdzenio-
wym, podano antybiotyk. W wyniku zastosowanego
leczenia nast¹pi³o cofniêcie objawów choroby [92].

Etiologia stwardnienia rozsianego ci¹gle pozostaje
nieznana. Jedna z hipotez zak³ada, ¿e swoisty antygen
jakiego� czynnika zaka�nego reaguje krzy¿owo z an-
tygenami os³onek mielinowych. Ta reakcja wyzwala
odpowied� autoimmunologiczn¹, która doprowadza do
zniszczenia os³onek mielinowych. Stwierdzono, ¿e
w przebiegu SM wytwarzane s¹ limfocyty T, reaguj¹ce
z epitopami g³ównego bia³ka os³onek mielinowych
(ang. myelin basic protein, MBP). Podanie szczurom,
fragmentu bia³ka os³onek mielinowych (MBP68�86),
powoduje u nich zmiany podobne do zachodz¹cych
w SM u ludzi. Jednocze�nie stwierdzono, ¿e gen
Cpn0483 koduj¹cy bia³ko wytwarzane podczas wzrostu
C. pneumoniae ma homologiczn¹ sekwencjê do genu
koduj¹cego u cz³owieka peptyd MBP68�86. U szczu-
rów immunizowanych tym bia³kiem wyst¹pi³y takie
same objawy jak po podaniu peptydu MBP68�86 [54].

4.2. Choroba Alzheimera

Dziesiêæ procent populacji osób, które ukoñczy³y
65 lat, wykazuje cechy otêpienia. Najczêstsz¹ przyczy-
n¹ otêpienia jest choroba Alzheimera (Alzheimer�s
disease, AD) W zwi¹zku z pojawieniem siê doniesieñ
sugeruj¹cych zaka�ne i zapalne pod³o¿e tej choroby,
w 1998 roku B a l i n  i wsp. [3] badali po�miertnie
mózgi osób chorych z AD na obecno�æ w nich
C. pneumoniae. W tkance mózgowej 89% chorych
z chorob¹ Alzheimera i u 5% bez objawów AD stwier-
dzono DNA C. pneumoniae. Ponadto, w mikroskopie
elektronowym wykryto te bakterie w obszarach typo-
wych zmian neuropatologicznych wystêpuj¹cych
w przebiegu AD. Nie stwierdzono wystêpowania bak-
terii we fragmentach tkanki mózgowej pobranych od
osób bez objawów AD. Barwieniem immunocytoche-
micznym zlokalizowano C. pneumoniae w perycytach,
mikrogleju i astrogleju. Wyniki badañ metod¹ PCR
oraz w mikroskopie elektronowym potwierdzono izo-
lacj¹ C. pneumoniae z tkanki mózgowej chorych na
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AD. Wykazano, ¿e w zmienionych chorobowo tkan-
kach wystêpuj¹ ¿ywe drobnoustroje, gdy¿ wykryto
mRNA dwóch genów C. pneumoniae [3]. W zwi¹zku
ze stwierdzeniem obecno�ci aktywnych metabolicznie
drobnoustrojów gatunku C. pneumoniae w zmianach
neuropatologicznych mózgu u chorych z AD, sugeruje
siê, ¿e zaka¿enie tymi wewn¹trzkomórkowymi pato-
genami mo¿e byæ istotnym czynnikiem ryzyka rozwo-
ju pó�noobjawowej fazy AD [3]. W kolejnych ba-
daniach M a h o n y  i wsp. [56], równie¿ wykryli
obecno�æ DNA C. pneumoniae w tkance mózgowej
85,7% (18/21) chorych z AD i u ¿adnej z osób z grupy
kontrolnej (0/10).

5. Mia¿d¿yca

Najwiêksze zainteresowanie badaczy i lekarzy kli-
nicystów budzi wp³yw zaka¿enia C. pneumoniae na
powstanie i rozwój zmian mia¿d¿ycowych. Choroba
wieñcowa i zawa³ nale¿¹ do najczêstszych schorzeñ
powoduj¹cych �mieræ i kalectwo u ludzi na �wie-
cie. F u t t e r m a n  i L e m b e r g  stwierdzili [19],
¿e u 50% chorych z objawami choroby wieñcowej nie
wystêpuj¹ klasyczne czynniki ryzyka, co sugeruje ist-
nienie innych czynników, jak na przyk³ad zaka¿enie
C. pneumoniae.

Istniej¹ dwie hipotezy t³umacz¹ce patogenezê
mia¿d¿ycy: hipoteza lipidowa i hipoteza przewlek³e-
go uszkodzenia �ródb³onka. Hipoteza przewlek³ego
uszkodzenia �ródb³onka zak³ada istnienie czynników
powoduj¹cych uszkodzenia �ródb³onka w�ród których
wymienia siê: lipoproteiny o niskiej gêsto�ci (LDL)
i czynniki zaka�ne m.in.: Chlamydia pneumoniae,
Helicobacter pylori, CMV. Dzia³anie którego� z tych
czynników doprowadza do uszkodzenia �ródb³onka.
Wywo³uje to adhezjê p³ytek i monocytów do �ródb³on-
ka. Uwalniane z p³ytek i monocytów czynniki wzro-
stowe pobudzaj¹ migracjê komórek miê�ni g³adkich
z b³ony �rodkowej do wewnêtrznej, a tak¿e proliferacjê
komórek b³ony �rodkowej [5, 51].

Wyniki prowadzonych od ponad 10 lat badañ,
wskazuj¹ na istotn¹ rolê zaka¿eñ C. pneumoniae w tym
procesie [2, 25, 39, 40, 47, 57, 64, 75, 89]. Na zwi¹zek
C. pneumoniae z mia¿d¿yc¹ wskazuj¹ wyniki zarówno
badañ klinicznych jak i do�wiadczalnych.

5.1. Badania kliniczne

Pierwsze badania kliniczne, które by³y podstaw¹ do
wysuniêcia hipotezy mówi¹cej o udziale C. pneumo-
niae w rozwoju mia¿d¿ycy zosta³y przeprowadzone
w 1988 roku przez S a i k k u. W badaniach tych
stwierdzono wysoki poziom przeciwcia³ dla C. pneumo-
niae (>1:128) u 50,0% chorych z chorob¹ niedo-

krwienn¹ serca i u 68% z przebytym zawa³em serca.
W grupie kontrolnej zdrowych ochotników, przeciw-
cia³a stwierdzono tylko u 14,6% osób [75].

Mimo du¿ej czêsto�ci wystêpowania przeciwcia³
dla C. pneumoniae w zdrowej populacji, od 1988 roku
wiele badañ serologicznych potwierdzi³o czêstsze wy-
stêpowanie przeciwcia³ dla C. pneumoniae u osób
z mia¿d¿yc¹ w porównaniu z lud�mi zdrowymi [12,
44, 52, 53, 67, 69, 71, 75, 77, 86].

Na udzia³ C. pneumoniae w wywo³ywaniu mia¿-
d¿ycy wskazuje obecno�æ drobnoustroju w zmianach
mia¿d¿ycowych. S h o r  i wsp. [79] w roku 1992 w 15
z 36 blaszek mia¿d¿ycowych pobranych z naczyñ
wieñcowych, zaobserwowali w mikroskopie elektrono-
wym wystêpowanie charakterystycznych dla C. pneu-
moniae gruszkowatych cia³ek elementarnych. W reak-
cji z przeciwcia³ami monoklonalnymi dla C. pneumo-
niae piêæ z tych wycinków naczyñ da³o wynik dodatni
[46]. Wyniki tych badañ zosta³y potwierdzone przez
K u o  i wsp. [45]. DNA C. pneumoniae wykryto meto-
d¹ PCR w 20 mia¿d¿ycowo zmienionych naczyniach.
DNA tych bakterii nie zosta³o wykryte w naczyniach
bez zmian mia¿d¿ycowych.

Podobne wyniki jak w p³ytkach mia¿d¿ycowych,
pochodz¹cych z materia³u sekcyjnego, uzyskano ba-
daj¹c blaszki pobrane od chorych z chorob¹ wieñcow¹
[25, 89]. C. pneumoniae wykryto w 52% fragmentach
naczyñ ze zmianami mia¿d¿ycowymi i w 5% nie-
zmienionych mia¿d¿ycowo. C. pneumoniae wykry-
wano w naczyniach stosuj¹c metody immunoche-
miczne, mikroskopiê elektronowa i metody biologii
molekularnej [2].

Ze zmian mia¿d¿ycowych izolowano tak¿e ¿ywe
bakterie [35, 72].

5.2. Badania do�wiadczalne

Potwierdzeniem i uzupe³nieniem badañ klinicznych
mog¹ byæ badania na modelach zwierzêcych, badania
nad mechanizmem tworzenia siê zmian mia¿d¿yco-
wych z udzia³em C. pneumoniae, jak równie¿ próby
leczenia antybiotykami chorych z mia¿d¿yc¹ [25].

5.2.1. Modele zwierzêce
Badania na królikach szczepu New Zealand White

wra¿liwych na zaka¿enie C. pneumoniae pokaza³y,
¿e bakterie te po zaka¿eniu dróg oddechowych roz-
przestrzeniaj¹ siê drog¹ naczyñ krwiono�nych, powo-
duj¹c w nich zmiany, odpowiadaj¹ce wczesnym zmia-
nom mia¿d¿ycowym. Po jednorazowym zaka¿eniu
u 2 z 10 zwierz¹t, 14 dni pó�niej, wykryto komórki
piankowe w aorcie. U dwukrotnie zaka¿anych zwierz¹t
po 2�4 tygodniach, zaobserwowano zmiany zapalne wy-
ra¿aj¹ce siê zgrubieniem b³ony zewnêtrznej naczynia
lub powstawaniem blaszek w³óknistych w �cianie aorty
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6 z 9 królików. Zmiany w p³ucach jak i têtnicach by³y
bardziej nasilone u zwierz¹t zaka¿anych dwa razy, ni¿
u zwierz¹t zaka¿onych jeden raz [47].

Wyniki otrzymane w do�wiadczeniach na modelu
króliczym, zosta³y potwierdzone i uzupe³nione w ba-
daniach przeprowadzonych na myszach. Badano
transgeniczny szczep myszy z deficytem apo-E, który
charakteryzuje siê spontanicznym powstawaniem
zmian mia¿d¿ycowych wraz z wiekiem. Po zaka¿eniu
C. pneumoniae, w p³ucach i blaszkach mia¿d¿ycowych
myszy, wykryto obecno�æ antygenów i DNA chlamydii
metod¹ immunochemiczn¹ oraz metod¹ PCR. Stwier-
dzono równie¿, ¿e C. pneumoniae ma zdolno�æ do
przyspieszania rozwoju blaszki mia¿d¿ycowej [64].

5.2.2. Mechanizm
Mechanizm, tworzenia siê zmian mia¿d¿ycowych

z udzia³em C. pneumoniae nie jest jeszcze w pe³ni po-
znany. W licznych badaniach stwierdzono, ¿e bakterie
te w warunkach in vitro namna¿aj¹ siê w ludzkich
komórkach �ródb³onka i miê�ni g³adkich [39]. Obecne
w makrofagach ¿ywe komórki C. pneumoniae, prze-
noszone s¹ do naczyñ i zmian mia¿d¿ycowych. Jedno-
cze�nie drobnoustroje te pobudzaj¹ makrofagi do
wytwarzania zapalnych cytokin, takich jak: TNF-",
interleukina-6, bior¹cych udzia³ w rozwoju zmiany
mia¿d¿ycowej [33]. Do�wiadczenia in vitro wykaza³y,
¿e zaka¿one C. pneumoniae makrofagi pobieraj¹
z pod³o¿a wiêcej lipoprotein, ni¿ komórki makrofagów
nie zainfekowane tymi bakteriami. �wiadczy³oby to
o udziale C. pneumoniae w tworzeniu komórek pian-
kowych. Komórki piankowe s¹ to makrofagi lub
komórki miê�ni g³adkich ob³adowane lipidami, które
powstaj¹ we wczesnych etapach tworzenia siê zmiany
mia¿d¿ycowej.

Podczas przewlek³ego zaka¿enia C. pneumoniae,
jak to na przyk³ad ma miejsce w blaszce mia¿d¿y-
cowej, wzrasta równie¿ wytwarzanie chlamydiowego
bia³ka szoku cieplnego (cHSP 60, ang. chlamydial heat
shock protein 60). Bia³ka szoku cieplnego (HSP) wy-
stêpuj¹ce zarówno u organizmów prokariotycznych jak
i eukariotycznych nale¿¹ do rodziny wszechobecnych,
wysoce konserwatywnych bia³ek, których synteza
wzrasta w niekorzystnych dla komórki warunkach jak:
szok termiczny, brak �rodków od¿ywczych itd. cHSP
60, wykazuje zdolno�æ do aktywowania ludzkich
komórek bior¹cych udzia³ w tworzeniu zmian mia¿-
d¿ycowych tj.: komórek miê�ni g³adkich, nab³onka
oraz makrofagów. cHSP pobudza te komórki do wy-
twarzania cytokin i enzymów [39]. Stymuluje makro-
fagi do wytwarzania metaloproteinaz, enzymów odpo-
wiedzialnych za uszkodzenie tkanki ³¹cznej w obrêbie
blaszki mia¿d¿ycowej [40]. Bia³ko to pobudza równie¿
makrofagi do wytwarzania TNF-", cytokiny aktywuj¹-
cej wiele procesów istotnych w rozwoju mia¿d¿ycy.

Indukuje ono tak¿e ekspresjê �ródb³onkowych recep-
torów dla leukocytów takich jak: E-selektyny oraz cz¹-
steczek ICAM-1, VCAM-1. Ponadto wp³ywa na wy-
twarzanie Il-1 przez komórki �ródb³onka i komórki
miê�ni g³adkich [40]. W jednym z badañ stwierdzono,
¿e prezentacja na powierzchni komórek nab³onka lub
makrofagów bia³ka HSP 60 prowadzi do zniszczenia
tych komórek w wyniku cytotoksycznego efektu zale¿-
nego od przeciwcia³. Obserwacje te nie zosta³y potwier-
dzone in vivo, mog³yby jednak oznaczaæ, ¿e bia³ko
syntetyzowane przez C. pneumoniae zapocz¹tkowuje
powstawanie zmian mia¿d¿ycowych przez uszkodze-
nie �ródb³onka naczyñ [40].

Podobny mechanizm rozwoju zmian mia¿d¿yco-
wych sugeruj¹ B a c h m a i e r  i wsp. [2]. Stwierdzili
oni, ¿e immunizacja 30-aminokwasowym peptydem,
pochodz¹cym z ³añcucha ciê¿kiego "-miozyny miê�nia
sercowego, wywo³uje autoimmunologiczne zapalenie
miê�nia sercowego myszy szczepu BALB/C. Peptyd
ten posiada d³ug¹ sekwencjê homologiczn¹ do bia³ka
zewn¹trzb³onowego chlamydii. Podanie tego bia³ka
myszom, powodowa³o oko³onaczyniowe zapalenie,
zw³óknienia, zamkniêcie naczyñ wieñcowych oraz
aktywacjê limfocytów T i B oraz wytwarzanie autoprze-
ciwcia³ dla endogennego bia³ka miê�nia sercowego.
DNA chlamydii by³o w tym procesie adjuwantem.
Zmiany morfologiczne w obrêbie serca, wywo³ane
przez chlamydie mia³y zwi¹zek z antygenow¹ mimikr¹
bia³ka zewn¹trzb³onowego bakterii do peptydu miê�nia
sercowego i prowadzi³y do wytworzenia autoprzeciw-
cia³ swoistych dla epitopów miê�nia sercowego [2].

5.2.3. Próby kliniczne leczenia choroby wieñcowej
atybiotykami
W ostatnich latach podjêto próby kliniczne leczenia

choroby wieñcowej przez podawanie antybiotyków
o udokumentowanej aktywno�ci przeciw-chlamydiowej.

Badania grupy pacjentów z chorob¹ wieñcow¹,
którym podano antybiotyki makrolidowe, dodatkowo
obok klasycznych leków, wykaza³y skuteczno�æ anty-
biotyków w leczeniu choroby wieñcowej. Pierwsze ze
wspomnianych badañ zosta³o podjête przez G u p t ê
i wsp. [26, 27]. Objê³y one grupê 213 mê¿czyzn po
zawale serca, u których stwierdzono podwy¿szony
poziom przeciwcia³ (miano >64) dla C. pneumoniae.
Podanie tym chorym azytromycyny (500 mg/ml przez
3 lub 6 dni) zmniejszy³o ryzyko ponownego wyst¹-
pienia zawa³u serca. Jednocze�nie zauwa¿alny by³
spadek poziomu przeciwcia³ dla C. pneumoniae do
miana równego 16, u 43% osób leczonych antybioty-
kiem w porównaniu z chorymi przyjmuj¹cymi placebo
(10%) [26, 27].

W badaniu przeprowadzonym przez G u r f i n k e l a
i wsp. [28, 29], u chorych z niestabiln¹ dusznic¹ bo-
lesn¹ lub zawa³em niepe³no�ciennym (non-Q-wave)
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zastosowano w leczeniu dodatkowo roksytromycynê.
Lek podawano przez 30, 90 i 180 dni. W grupie otrzy-
muj¹cej antybiotyk po 30 dniach stwierdzono mniej-
sz¹ liczbê nawrotów dusznicy, zawa³ów serca i zgo-
nów � 2%, 0%, 0%, w porównaniu z grup¹ kontroln¹
5%, 2%, i 2%. Po 90 dniach nawrót dusznicy, zawa³
serca i zgon stwierdzono u 6%, 2%, 4% osób przyjmu-
j¹cych placebo, a u leczonych roksytromycyn¹ odpo-
wiednio u 4%, 0%, 0%. Natomiast w 180 dniu, nawroty
dusznicy, zawa³ serca i zgon wyst¹pi³y u 7%, 2%, 5%
osób przyjmuj¹cych placebo, i 6%, 0%, 2% leczonych
roksytromycyn¹. Poziom przeciwcia³ dla C. pneumo-
niae, na ka¿dym etapie badania, w obu grupach pozo-
sta³ na tym samym poziomie, jednocze�nie u chorych
z grupy badanej stwierdzono spadek poziomu bia³ka
ostrej fazy (CRP).

W badaniu M e l i s s a n o  i wsp. [58] 32 chorym,
oczekuj¹cym na wykonanie operacji pomostowania
aortalno-wieñcowego (by pass), podawano roksytro-
mycynê. Nastêpnie podczas operacji pobierano wycinki
ze zmienionych mia¿d¿ycowo têtnic wieñcowych.
DNA C. pneumoniae wykryto w blaszkach mia¿-
d¿ycowych u 5 na 16 leczonych (31,3%) i u 12 na
16 (75%) chorych nie leczonych. Wyniki tego bada-
nia wskazuj¹ zarówno na obecno�æ C. pneumoniae
w blaszkach mia¿d¿ycowych, jak i mo¿liwo�æ elimi-
nacji bakterii z tych zmian. Poza tym s¹ one kolej-
nym argumentem potwierdzaj¹cym hipotezê o udziale
C. pneumoniae w rozwoju choroby wieñcowej.

6. Podsumowanie

Czy C. pneumoniae jest rzeczywi�cie odpowiedzial-
na za tak wiele chorób, czy jest tak niebezpiecznym
patogenem? Wyniki dotychczas przeprowadzonych
badañ nie daj¹ jednoznacznej odpowiedzi. Oprócz
badañ, których wyniki wskazuj¹ na C. pneumoniae
jako czynnik etiologiczny nieinfekcyjnych chorób, pu-
blikowane s¹ prace, w których nie uda³o siê wykazaæ
¿adnego zwi¹zku miêdzy zaka¿eniem tymi bakteriami
a danym schorzeniem.

Udzia³ C. pneumoniae w wywo³ywaniu astmy, nie
jest oczywisty. Wyniki opublikowanych prac nie s¹
jednoznaczne. W badaniach porównawczych przepro-
wadzonych przez F o s c h i n o  B a r b a r o  i wsp.
[17] u osób doros³ych z astm¹, nie stwierdzono zna-
miennych ró¿nic dotycz¹cych wystêpowania i pozio-
mu przeciwcia³ klasy IgG i IgA pomiêdzy grup¹ badan¹
i kontroln¹. Podobnie M i l l s  i wsp. [59] i R o u t e r s
[74] nie wykazali zwi¹zku miêdzy obecno�ci¹ swo-
istych przeciwcia³ dla C. pneumoniae, a rozwojem ast-
my u dzieci i doros³ych. Ponadto, u chorych z astm¹,
którym przez 6 tygodni podawano roksytromycynê,
antybiotyk o uznanej aktywno�ci przeciw-chlamy-

diowej, nie zaobserwowano znacz¹cej poprawy PEF
(szczytowy przep³yw wydechowy, ang. peak expiratory
flow) po leczeniu. Wszyscy leczeni mieli swoiste dla
C. pneumoniae przeciwcia³a klasy IgG w mianie ≥64
i/lub IgA w mianie ≥16 [6].

Od czasu publikacji pracy B a l i n a  i wsp. uka-
za³o siê piêæ prac, w których podjêto próbê wykrycia
C. pneumoniae w mózgach chorych na AD [23, 56,
65, 73, 85]. Wyniki czterech z nich nie potwierdzi³y
hipotezy o zwi¹zku miêdzy C. pneumoniae a AD [23,
65, 73, 85].

Na obecnym etapie , nie mo¿e byæ potwierdzona
równie¿ hipoteza na temat udzia³u C. pneumoniae
w wywo³ywaniu SM. B o m a n  i wsp. [10] oraz
P o l a n d  i wsp. [70] stosuj¹c te same metody badaw-
cze jak pozosta³e zespo³y, nie wykryli C. pneumoniae
w p³ynie mózgowo-rdzeniowym chorych na SM.
W ¿adnej próbce tkanki mózgowej pobranej po�miert-
nie od 81 osób z SM oraz innymi neurologicznymi
i nieneurologicznymi chorobami, metod¹ PCR, nie
wykryto DNA tego drobnoustroju. W badaniu tym
zastosowano reakcjê PCR, która zosta³a sprawdzona
w kilku laboratoriach i okre�lona jako spe³niaj¹ca
kryteria wiarygodnej metody PCR wykrywaj¹cej DNA
C. pneumoniae w materiale klinicznym [16].

Rola C. pneumoniae w wywo³ywaniu zapalenia
stawów tak¿e nie jest pewna, przede wszystkim nie
znany jest mechanizm jego patogenezy [78, 88]. Do-
tychczas nie wyhodowano C. pneumoniae z p³ynu
stawowego osób z odczynowym zapaleniem stawów.
Obecno�æ DNA C. pneumoniae w stawach nie jest
wystarczaj¹cym dowodem na udzia³ tych bakterii
w wywo³ywaniu choroby. Nie udowodniono równie¿,
¿e obecno�æ swoistych dla C. pneumoniae przeciwcia³
u chorych jest odpowiednim dowodem na potwierdze-
nie roli tych drobnoustrojów jako czynnika etiologicz-
nego odczynowego zapalenia stawów.

Argumentem przemawiaj¹cym za udzia³em C. pneu-
moniae w patogenezie mia¿d¿ycy jest miêdzy innymi
czêstsze ni¿ u osób zdrowych wystêpowanie swoistych
dla C. pneumoniae przeciwcia³ u pacjentów w okresie
nasilenia siê objawów wynikaj¹cych z mia¿d¿ycy np.:
u chorych z chorob¹ wieñcow¹ [12, 44, 52, 53, 67, 69,
71, 75, 77, 86]. Równolegle jednak, opublikowano
wyniki dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych
badañ, w których nie wykazano ró¿nic w czêsto�ci
wykrywania swoistych dla C. pneumoniae przeciwcia³
w u chorych z mia¿d¿yc¹ w porównaniu z osobami
zdrowymi [1, 25, 43, 84, 90]. Kolejnym argumen-
tem potwierdzaj¹cym zwi¹zek miêdzy mia¿d¿yc¹
a C. pneumoniae jest wykrycie, a nastêpnie wyhodo-
wanie tych drobnoustrojów z blaszek mia¿d¿ycowych.
Jednak P e t e r s o n  i wsp. [68], W e i s s  i wsp.
[90], L i n d h o l t  i wsp. [55] nie stwierdzili obec-
no�ci C. pneumoniae w zmienionych mia¿d¿ycowo
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naczyniach. W badaniach tych, wykorzystano te same
metody, dziêki którym w innych pracach wykrywano
obecno�æ tych drobnoustroju w badanych tkankach.
Trudno jest oceniæ, czy przyczyn¹ tych rozbie¿no�ci
by³y ró¿nice geograficzne i zwi¹zana z tym inna wiru-
lencja i inwazyjno�æ szczepów C. pneumoniae, czy te¿
drobne ró¿nice techniczne. Pytanie: Czy C. pneumo-
niae powinna byæ wiêc dodana do listy czynników ry-
zyka mia¿d¿ycy? � pozostaje bez odpowiedzi.

Prawdopodobnie dopiero standaryzacja istniej¹-
cych i wprowadzenie doskonalszych metod wykrywa-
nia zaka¿enia C. pneumoniae pozwoli jednoznacznie
potwierdziæ hipotezê o zwi¹zku pomiêdzy C. pneumo-
niae a chorob¹ Alzheimera, SM, astm¹, COPD czy
mia¿d¿yc¹.
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1. Wstêp

Badania nad laseczk¹ w¹glika � Bacillus anthracis
stanowi¹ jeden z najstarszych problemów w mikro-
biologii zapocz¹tkowanych ju¿ przez R. K o c h a
i L. P a s t e u r a. Jednak¿e toksyny w¹glikowe zosta³y
odkryte dopiero w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego
stulecia i stwierdzono wówczas, ¿e odgrywaj¹ g³ówn¹
rolê w patogenezie [43]. Obecnie w Europie w¹glik
notowany jest sporadycznie. Na �wiecie wci¹¿ jednak
wystêpuj¹ obszary endemiczne, zlokalizowane przede
wszystkim w Ameryce Po³udniowej, Azji i Afryce [13,
15, 23, 32, 55]. Na w¹glik zapadaj¹ g³ównie zwierzêta
ro�lino¿erne (zw³aszcza byd³o i owce). Zainteresowa-
nie w¹glikiem wzros³o w ostatnich latach, po atakach
terrorystycznych w 2001 roku. Prowadzone s¹ inten-
sywne badania nad mechanizmem dzia³ania toksyn,
nad mo¿liwo�ciami ich terapeutycznego wykorzysta-
nia oraz nad innymi sposobami leczenia w¹glika.

2. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis jest du¿¹, nieruchliw¹, wytwarza-
j¹c¹ spory Gram-dodatni¹ laseczk¹ (1�1,2 :m×3�5 :m)
o prostych koñcach, równoleg³ych �cianach, w obrazie
mikroskopowym szeregowo u³o¿onych komórek porów-
nywanych do prêtów bambusa. Genotypowo i fenoty-
powo podobny jest do Bacillus cereus oraz do Bacillus

thuringensis, z którymi tworzy grupê Bacillus cereus.
Te trzy gatunki maj¹ zbli¿one rozmiary komórek, mor-
fologiê i wytwarzaj¹ po³o¿one subterminalnie lub cen-
tralnie owalne spory. S¹ one wysoko oporne na wysu-
szenie i inne czynniki fizyczne, dziêki czemu maj¹
zdolno�æ do prze¿ycia przez wiele dziesiêcioleci [1,
25, 28, 47]. W zaka¿onym organizmie spora przecho-
dzi w formê wegetatywn¹, intensywnie namna¿a siê
i wywo³uje infekcjê. Rozró¿nia siê trzy postacie cho-
robowe w¹glika: skórn¹, p³ucn¹ i ¿o³¹dkowo-jelitow¹.
Najczê�ciej spotykana jest postaæ skórna wystêpuj¹ca
w formie czarnej krosty, od której wywodzi siê nazwa
Anthrax, co z greckiego znaczy wêgiel. Postaæ p³ucna
jest najgro�niejsza. W zale¿no�ci od szybko�ci wzro-
stu i szybko�ci wytwarzania toksyny mo¿e prowadziæ
do �mierci w ci¹gu zaledwie kilku dni po wyst¹pieniu
pierwszych objawów choroby [14, 26, 27, 36, 37].
Zwierzêta choruj¹ prawie wy³¹cznie na postaæ jelitow¹.
Cz³owiek mo¿e zaraziæ siê przez kontakt z chorymi
zwierzêtami i produktami pochodzenia zwierzêcego,
a jedynie w bardzo rzadkich przypadkach zaka¿enie
mog¹ przenosiæ owady.

Po raz pierwszy tlenow¹ laseczkê Bacillus anthra-
cis wyizolowa³ w 1876 roku pracuj¹cy w Wolsztynie
Robert K o c h. Wyhodowa³ B. anthracis w postaci
czystej kultury, wykaza³, ¿e bakteria ta tworzy spory
i udowodni³, ¿e wstrzykniêcie bakterii zdrowym zwie-
rzêtom jest równowa¿ne z zara¿eniem ich w¹glikiem
[9, 10, 22]. W tamtych czasach w¹glik mia³ du¿e
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znaczenie ekonomiczne jako choroba wyniszczaj¹ca
zwierzêta domowe. Dzisiaj B. anthracis, ze wzglêdu
na stabilno�æ spor, infekcyjno�æ i zdolno�æ do szyb-
kiego wywo³ywania letalnego zapalenia p³uc, sta³
siê potencjalnym czynnikiem broni biologicznej [26,
27, 36, 46].

3. Toksyny w¹glikowe

Istotnym czynnikiem wirulencji s¹ toksyny, których
istnienie wykryto dopiero w 1954 roku. [43]. Pierwot-
nie uwa¿ano, ¿e �mieræ w wyniku zaka¿enia w¹glikiem
jest skutkiem blokady kapilar przez masy namno¿o-
nych laseczek. Jednak do�wiadczalnie udowodniono,
¿e do wywo³ania �mierci zwierz¹t potrzebna jest
bardzo ma³a dawka � tylko 3× 106 laseczek w¹glika.
Obserwacje te doprowadzi³y do wniosku, ¿e g³ówn¹
rolê w patogenezie odgrywaj¹ specyficzne toksyny.

W kodowaniu toksyn w¹glikowych bierze udzia³
plazmid pXO1 o masie czast. 184 kpz [4, 6, 14, 30,
37, 51]. Na plazmidzie tym znajduj¹ siê geny pagA,
lef i cya, koduj¹ce odpowiednio antygen ochronny (PA
� protective antigen), czynnik letalny (LF � lethal fac-

tor) i czynnik obrzêku (EF � edema factor). Synteza
tych trzech genów kontrolowana jest przez bia³ko
AtxA � regulator transkrypcji kodowany przez plaz-
mid pXO1. AtxA kontroluje równie¿ syntezê AcpA
� bia³ka aktywatora ekspresji genu cap na plazmidzie
pXO2 (95kpz) koduj¹cego otoczkê � drugi czynnik
wirulencji [6, 37].

Toksyny nie s¹ jednorodne, ale stanowi¹ kombina-
cjê trzech sk³adników: antygenu ochronnego, czynni-
ka letalnego i czynnika obrzêku [4, 6, 14, 30, 31]. Te
trzy sk³adniki toksyny tworz¹ dwie podwójne formy:
toksynê letaln¹ (LT; LF+PA) i toksynê obrzêku (ET;
EF+PA). PA wi¹¿e siê bezpo�rednio na powierzchni
atakowanej komórki do receptora toksyny w¹glikowej
(ATR � anthrax toxin receptor), co umo¿liwia wej�cie
czynników LF i EF do jej wnêtrza. Dzieje siê to w ten
sposób, ¿e po zwi¹zaniu siê z receptorem ATR, PA
trawiony jest przez proteazê komórkow¹, a uwolniony
C-koñcowy fragment PA (PA63kDa) uzyskuje zdol-
no�æ do polimeryzacji i przyjmuje postaæ heptameru
(PA63)7. Wówczas nastêpuje wi¹zanie czynnika LF lub
EF z (PA63)7 i tak powsta³e toksyny: toksyna letalna
(LT) lub toksyna obrzêku (ET) zostaj¹ wprowadzone
do komórki na drodze endocytozy (Rys.1).

Rys. 1 Schemat dzia³ania toksyn w¹glikowych na poziomie molekularnym

1. wi¹zanie PA do ATR, 2. proteolityczne ciêcie PA i utworzenie PA20 i PA63, 3.utworzenie heptameru (PA63)7,
4.wi¹zanie czynników EF lub LF i utworzenie toksyny ET lub LT, 5.endocytoza toksyny ET lub LT, 6.zmiany
konformacyjne (PA63)7 i translokacja EF lub LF do cytozolu (EF powoduje wzrost wewn¹trzkomórkowego

cAMP i powstanie obrzêku, LF inaktywuje �cie¿kê kinaz MAP co prowadzi do �mierci komórki)
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Kwa�ny odczyn endosomu indukuje wbudowanie
heptameru PA w b³onê endosomaln¹, gdzie LF i EF
uwalniaj¹ siê i przemieszczaj¹ do cytozolu zaatakowa-
nej komórki. W translokacji tej bierze tak¿e udzia³ typ
I bia³ek membranowych wraz z zewn¹trzkomórkowym
czynnikiem VWA (von Willebrand factor A). Funkcjo-
nalnie oba czynniki LF i EF s¹ enzymami, przy czym
LF jest proteaz¹ cynkow¹, która inaktywuje sk³adniki
kaskady kinaz bia³kowych, natomiast EF jest cyklaz¹
adenylow¹, która z kalmodulin¹ (CaM) i jonami Ca2+

powoduje wzrost cAMP (cykliczny adenozynomono-
fosforan) w monocytach, prowadz¹c do ich obumiera-
nia a przez to os³abienia zdolno�ci obronnych gospo-
darza [4, 6, 14, 37].

3.1. PA � antygen ochronny

PA jest g³ównym sk³adnikiem kompleksu toksycz-
nego wydzielanego przez Bacillus anthracis. Jak ju¿
podano, PA po�redniczy przy wej�ciu EF i LF do wnê-
trza komórki a ponadto przenosi chimeryczne bia³ka,
które zawieraj¹ determinanty wi¹¿¹ce PA. Dlatego PA
jest wykorzystywane czêsto dla celów terapeutycznych
jako g³ówne bia³ko systemu transportuj¹cego ró¿ne
sk³adniki do wnêtrza komórki [14, 30, 37]. PA zbudo-
wany jest z 735 aminokwasów i posiada masê cz¹-
steczkow¹ 83 kDa. Jego struktura krystaliczna zosta³a
okre�lona na poziomie 2,1 Å [45]. Monomeryczny PA
sk³ada siê z czterech strukturalnych domen (Rys. 2).
Domeny te zbudowane s¹ g³ównie z antyrównoleg³ych
$-harmonijek. Domena 1 (reszty 1�249) zawiera dwa
jony Ca2+ i miejsce ciêcia dla aktywnych proteaz. Do-
mena 2 (reszty 250�487) ma kszta³t du¿ej elastycznej
pêtli wchodz¹cej w b³onê komórkow¹ i formuje w niej
pory. Trzecia ma³a domena (reszty 488�594) warun-
kuje powstanie heptameru (PA63)7 z monomerów PA63.
Domena 4 (reszty 595�735) przy³¹cza siê do receptora
ATR [30, 45]. Po zwi¹zaniu z ATR na powierzchni

komórki PA jest aktywowany proteolitycznie przez
komórkow¹ proteazê furynow¹. Enzymatyczne ciêcie
PA zachodzi na powierzchni pêtli wewn¹trz domeny 1
i doprowadza do uwolnienia do �rodowiska zewn¹trz-
komórkowego proteolitycznie odciêtego N-koñcowe-
go fragmentu PA20. Fragment ten nie odgrywa pó�niej
¿adnej roli w procesie infekcyjnym. Usuniêcie uwol-
nionego PA20 prowadzi do po³¹czenia C-koñcowych
fragmentów PA (PA63) i formowania z nich heptame-
rów (PA63)7 wnikaj¹cych w b³onê komórkow¹. W hep-
tamerze monomery PA63 uk³adaj¹ siê strukturalnie w
pier�cieñ , gdzie domeny: domena 1� (pozosta³o�æ do-
meny 1) i domena 2 znajduj¹ siê wewn¹trz pier�cienia
(PA63)7 a domeny 3 i 4 na jego zewnêtrznej stronie.
Tak zbudowany heptamer posiada du¿¹ powierzchniê
hydrofobow¹ wi¹¿¹c¹ konkurencyjnie czynniki LF lub
EF [41]. Miejsce wi¹zania czynników LF i EF znajdu-
je siê na powierzchni styku pomiêdzy dwoma s¹sied-
nimi monomerami PA63, co sugeruje, ¿e (PA63)7 wi¹¿e
maksymalnie trzy cz¹steczki LF lub EF. Jak ju¿
wspomniano, po wytworzeniu kompleksów (PA63)7
� LF i (PA63)7 � EF mo¿liwe jest ich wej�cie na drodze
endocytozy za po�rednictwem ATR do kwa�nego �ro-
dowiska endosomu (Rys. 1). Niskie pH endosomu
wywo³uje zmiany konformacyjne (PA63)7 prowadz¹c
do odwrócenia kompleksów w membranie endosomal-
nej i wytworzenia selektywnego kana³u kationowego.
To odwrócenie umo¿liwia przej�cie uwolnionego od
PA czynnika LF lub LF przez edosomaln¹ membranê
do cytozolu [3, 8, 12, 30, 31].

3.2. LF � czynnik letalny

LF jest wysoce specyficzn¹ cynkow¹ proteaz¹, która
inaktywuje drogê kinaz bia³kowych MAP kontrolu-
j¹cych wzrost, dojrzewanie i rozwój komórki. (Rys. 1).
Czynnik LF odcina N-koñcowe aminokwasy kinaz, co
uniemo¿liwia aktywacjê wewn¹trzkomórkowych kinaz

Rys. 2. Budowa strukturalna PA, LF i EF

� regiony wykazuj¹ce podobieñstwo miêdzy LF i EF,

� regiony wykazuj¹ce podobieñstwo do cyklazy adenylowej B. pertussis.

12
12
12
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bia³kowych MAP [14, 20, 24, 30, 37, 54]. Chocia¿
wiadomo, ¿e czynnik LF odgrywa g³ówn¹ rolê przy
�mierci zaatakowanych komórek, nie udowodniono
jednak, ¿e bezpo�redni¹ przyczyn¹ �mierci jest tylko
zahamowanie drogi kinaz MAP.

Strukturalnie LF jest bia³kiem o masie 89kDa i za-
wiera 776 aminokwasów (Rys. 2) [21]. Jego trój-
wymiarowa struktura ukazuje, ¿e bia³ko to powsta³o
w procesie duplikacji genu, mutacji i fuzji i przekszta³-
ci³o siê w wysoce specyficzny enzym. LF sk³ada siê
z czterech domen z³o¿onych w wiêkszo�ci z "-helis.
Domena 1 (reszty 28�263) wi¹¿e siê z heptamerem
(PA63)7. Domena 2 (VIP2-like) jest podobna do toksy-
ny VIP2 wytwarzanej przez B.cereus (ADP-rybozylo-
transferazy), której aktywne miejsca zosta³y zmuto-
wane i zyska³y wiêksz¹ zdolno�æ do rozpoznawania
substratu. Domena 3 znajduje siê wewn¹trz domeny 2
i powsta³a prawdopodobnie w wyniku powtórzenia du-
plikacji elementów strukturalnych domeny 2. Dome-
na 4 (centrum katalityczne) jest spokrewniona z grup¹
proteaz cynkowych i zawiera miejsce aktywne [42].
Miejsce aktywne posiadaj¹ce jon cynku oddzia³ywuje
z domen¹ 4 poprzez cz¹steczkê wody i miejsca wi¹¿¹-
ce (His 686, His 90 i Glu 735) w typowy strukturalny
uk³ad grupy termolizyn. G³ówne miejsce aktywacji
cynku wi¹¿¹cego wodê molekularn¹ w czasie katalizy
Glu 678 i miejsce Tyr 728 po³o¿one naprzeciwko Glu
678, powoduj¹ prawdopodobnie protonizacjê pozosta-
³ych grup aminowych [42]. Szeroka bruzda w czyn-
niku LF utrzymuje substrat przylegaj¹cy do centrum
aktywnego. Bruzda ta posiada ujemny potencja³ elek-
trostatyczny pochodz¹cy z grup Glu/Asn. Uszeregowa-
nie N-koñców MAPKKs umo¿liwia okre�lenie zgod-
no�ci miejsca ciêcia: dodatnie ³adunki zlokalizowane
s¹ w pozycji P7-P4 a hydrofobowe ³adunki w pozycji
P2 i P1

 [ 42, 53].

3.3. EF � czynnik obrzêku

EF jest cyklaz¹ adenylow¹ zale¿n¹ od kalmoduliny
o masie 89kDa, która odcina dwie reszty fosforanowe
z ATP tworz¹c cAMP. Kalmodulina (CaM) jest
wszechobecnym u eukariontów wewn¹trzkomór-
kowym wapniowym kofaktorem i aktywuje ponad
1000 razy wi¹zanie EF [17]. EF, podnosz¹c poziom
cAMP, zaburza równowagê wodn¹ i drogê przesy³ania
sygna³ów wewn¹trzkomórkowych. Czynnik ten, znany
jako w³a�ciwa cyklaza adenylowa, wykazuje podobieñ-
stwo do cyklazy adenylowej Bordetella pertussis
(Rys. 2). Toksyna obrzêku powstaje w wyniku wi¹-
zania PA do EF (PA +EF) i indukuje wzrost cAMP
w monocytach (Rys. 1), doprowadzaj¹c do nagroma-
dzenia cytokin: interleukiny-6 i czynnika nekrotycz-
nego (TNF"), co doprowadza do miejscowego obrzê-

ku [4, 6, 14]. C-koñcowa czê�æ katalityczna EF (EF58)
zawiera trzy globularne domeny (1 lub CA, 2 lub CB
i 3 lub tzw. helical) oraz trzy po³¹czone pêtle (A, B
i C). Domena 1 wi¹¿e (PA63)7. Analiza sekwencji
EF wykazuje, ¿e reszty 1�250 w N-koñcu wykazuj¹
homologiê do LF na poziomie domeny 1 i wspó³-
zawodnicz¹ o to samo miejsce na (PA63)7 (Rys. 2)
[2, 30, 31, 38, 39]. Miejsce aktywne EF znajduje siê
na granicy domeny 1 i domeny 2, które tworz¹ razem
rdzeñ katalityczny [18]. Struktura EF58 ró¿ni siê znacz-
nie od EF58 aktywowanego jonami Ca2+ i CaM, ale
nie wykazano ¿adnych ró¿nic pomiêdzy struktur¹
EF58-CaM z cyklicznym lub niecyklicznym substratem
bêd¹cym analogiem 3�-deoksy-ATP. CaM ma tak¹
sam¹ wielko�æ jak domena 3 w strukturze EF58. Prze-
mieszczanie CaM powoduje przej�cie domeny 3 EF58
z rdzenia katalitycznego w wyniku wyd³u¿enia
o ~15Å i obrócenia ~30°, tak ¿e domeny 1 i 3 tworz¹
pêtlê C, która otacza CaM . W odpowiedzi na wi¹za-
nie CaM przez domeny 1 i 3 i pod wp³ywem zmian
konformacyjnych dochodzi do przeniesienia dome-
ny 3, zwi¹zania trzech pêtli A, B i C, co powoduje
aktywacjê EF58 i wi¹zania substratu. Wi¹zanie CaM
do EF58 prowadzi do wyd³u¿enia konformacji. Zmiany
geometrii widoczne s¹ te¿ w innych strukturach wi¹-
¿¹cych CaM do odpowiednich peptydów [18]. Po³o-
¿enie 3�-deoksy-ATP i pojedynczych jonów metali,
w centrum katalitycznym aktywnego EF58-CaM jest
utrzymane przez mechanizm, w którym znajduje
siê reszta His 351 pobudzaj¹ca proces katalityczny.
Mechanizm ten ró¿ni siê od mechanizmu cyklaz ade-
nylowych wystêpuj¹cego u ssaków, które do swej
aktywacji wymagaj¹ dwóch jonów metali.

4. Nowe perspektywy leczenia w¹glika

Szczepy B. anthracis generalnie s¹ wra¿liwe na
ró¿ne antybiotyki takie jak: penicylina, doksycyklina
i fluorochinolony. Jednak rzadko wystêpuj¹ce wczesne
symptomy i szybki przebieg choroby czyni¹ terapiê
antybiotykow¹ nieskuteczn¹. Z tego wzglêdu zwróco-
no uwagê na inne postêpowanie terapeutyczne [7, 14,
30, 37]. Szczepienia chroni¹ poprzez wywo³anie
wysokiej odpowiedzi humoralnej pocz¹tkowo skie-
rowanej na neutralizacjê aktywno�ci PA. Szczepie-
nia nie s¹ jednak polecane dla szerokiej profilak-
tyki [14, 29, 30, 33, 37]. Obecnie farmakologiczne
zahamowanie aktywno�ci toksyn wydaje siê byæ g³ów-
n¹ opcj¹ terapeutyczn¹ dla ró¿nych pacjentów, szcze-
gólnie w przypadkach w¹glika inhalacyjnego w czasie
ataków bioterrorystycznych [8, 26, 27, 43]. W ta-
kich sytuacjach mog¹ znale�æ zastosowanie inhibi-
tory toksyny. Wiele dot¹d wykrytych inhibitorów
wykazuje podobieñstwo do sk³adników toksyny lub
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do jej receptora. Jednym z tych inhibitorów jest for-
ma PA ze zmienionym miejscem furynowym, która
wspó³zawodniczy z niezmienionym PA o receptor
na powierzchni zaatakowanej komórki. Innym rodza-
jem inhibitora jest rozpuszczalna forma ATR tzw.
sATR. Jest to receptor nie zwi¹zany z powierzchni¹
komórki, który wi¹¿e PA i uniemo¿liwia jego po³¹-
czenie z w³a�ciwym receptorem komórkowym [48].
W podobny sposób dzia³a N-koñcowa domena LF
(LFn). Poprzez wspó³zawodnictwo hamuje ona wi¹-
zanie EF i LF do PA63. Tak samo niskocz¹steczkowe
inhibitory hamuj¹ce enzymatyczne funkcje EF i LF
wykazuj¹ zdolno�æ do hamowania dzia³ania toksyny
[11, 50]. Szczególnie interesuj¹c¹ grup¹ inhibito-
rów s¹ formy PA ze zmienion¹ domen¹ 2. Grupa ta
specyficznie blokuje formowanie porów i translokacjê
czynników LF i EF [48, 49]. Innym typem inhibi-
tora jest zsyntetyzowany chemicznie peptyd (12aa)
przy u¿yciu techniki �phage display�. Peptyd ten s³abo
wi¹¿e siê z (PA63)7, co zapobiega wi¹zaniu siê jego
z LF lub EF [40].

5. Mo¿liwo�ci terapeutycznego zastosowania
sk³adników toksyn w¹glikowych w onkologii

LF inaktywuje �cie¿kê kinazy kinaz bia³kowych
MAP (MAPKK). Rozwa¿a siê wykorzystanie tego
zjawiska w terapii przeciw komórkom rakowym,
w których �cie¿ki kinaz MAP s¹ aktywowane przez
rakotwórcze bia³ka Ras (stale aktywne bia³ko po�red-
nicz¹ce w kaskadach kinaz tyrozynowych).

Na podstawie badañ modelowych na myszach
stwierdzono, ¿e LT wszczepiona do wnêtrza guza ra-
kowego mo¿e hamowaæ wzrost zmienionych komórek
bez ¿adnych widocznych ogólnoustrojowych objawów
toksyczno�ci. Ponadto LT w du¿ym stopniu redukuje
powstanie nowych naczyñ w obrêbie guza a ostatecz-
nie wzrost i jego rozwój [19].

 Zastosowanie terapeutyczne mog¹ mieæ tak¿e
zmienione formy PA, w których zast¹piono miejsca
furynowe miejscami rozpoznawalnymi przez metalo-
proteazy i urokinazê � aktywatora osocza (urokinase
plasminogen activator). Enzymy te s¹ produkowane
w nadmiarze w ró¿nych tkankach nowotworowych
i ich liniach komórkowych. W skutek tego tylko ko-
mórki nowotworowe mog¹ byæ aktywowane przez
zmieniony PA, natomiast nie dzia³a³by na zdrowe
komórki [34, 35].

W przysz³o�ci przewiduje siê tworzenie takich
czynników terapeutycznych skierowanych na niszcze-
nie w³a�ciwo�ci komórek rakowych. Daje to nadziejê
na opracowanie nowych leków terapeutycznych, które
podawane nawet w bardzo niskich dawkach bêd¹
selektywnie niszczy³y komórki nowotworowe.

6. Podsumowanie

Zaka¿enie w¹glikiem pojawia siê w wyniku dzia³a-
nia kompleksu toksycznego, który odgrywa kluczow¹
rolê patogenetyczn¹. Badania w ostatnich latach przy-
nios³y wiele nowych danych o mechanizmie dzia³ania,
regulacji i ekspresji toksyn w¹glikowych. Ponadto
zosta³o wyja�nionych wiele w¹tpliwo�ci dotycz¹cych
procesu translokacji membranowych i aktywno�ci ka-
talitycznych LF. Zosta³y te¿ zaprojektowane inhibitory
toksyn, a niektóre z nich � blokuj¹ce wi¹zanie PA do
ATR, czy zapobiegaj¹ce oligomeryzacji i formowaniu
kompleksu toksycznego, daj¹ obiecuj¹ce mo¿liwo�ci
leczenia w¹glika [40, 49].

 Zapotrzebowanie na specyficzne �rodki terapeu-
tyczne dramatycznie wzros³o w 2001 roku, kiedy to
przetrwalniki Bacillus anthracis zosta³y u¿yte jako
broñ biologiczna w atakach terrorystycznych. Do-
tychczasowe powszechne leczenie w¹glika opiera siê
na terapii antybiotykowej. Najlepsze efekty uzyskuje
siê podejmuj¹c leczenie w pocz¹tkowej fazie infekcji,
zanim toksyny wywo³aj¹ szkodliwe i nieodwracalne
skutki. Inhibitory toksyn mog¹ mieæ du¿e znaczenie
w leczeniu zawansowanych stadiów zaka¿enia, nawet
je�li wywo³uj¹ jakie� skutki uboczne. W przysz³o�ci
interesuj¹ce bêdzie wyja�nienie efektów dzia³ania LF
w kierunku proteolitycznego ciêcia MAKKs, które
prowadz¹ do �mierci pacjenta oraz zaprojektowanie
�rodków terapeutycznych oddzia³ywuj¹cych na tê
toksynê. W czasie ostatniej dekady przeprowadzono
liczne badania nad toksynami w¹glikowymi. W USA
nak³ady na badania nad w¹glikiem wzros³y z 3,2 mln
w 2001 r. do 75 mln dolarów w 2003 r. S¹ to fundusze
przeznaczone miêdzy innymi na prace nad neutraliza-
cj¹ toksyn w¹glikowych, a tak¿e na badania nad szcze-
pionkami nowej generacji [5]. Wydaje siê oczywiste,
¿e przy takich nak³adach w przysz³o�ci zostan¹ osi¹g-
niête sukcesy w tej dziedzinie.
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1. Wstêp. 2. Pozyskiwanie dro¿d¿y winiarskich. 3. Organizacja genomu j¹drowego. 4. Organizacja genomu mitochondrialnego.
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Evolution and variability of genome of wine yeasts Saccharomyces cerevisiae

Abstract: The maintenance of genetic identity and stability of wine yeasts Saccharomyces cerevisiae is problematic. Yeast strains are
characterized by large-scale chromosomal length polymorphism and high rates of changes in their karyotypes during meiosis
and vegetative growth. This might be due to a number of different processes, including mutation, translocation of Ty and LTR
elements, mitotic crossing-over or gene conversion. Also mitochondrial DNA escape events and mosaicism of chromosome ends
could be sources of genetic variability. The nature and frequency of these changes suggest that they may play an important role in the
establishment and maintenance of the genetic diversity observed in S. cerevisiae populations. Industrial yeast genomes are probably
subjected to strong selective pressure, in which chromosomal rearrangements and variations in the copy number of specific chromo-
somes might be selectively advantageous. This review summarizes the current knowledge of wine yeasts� genetic features and of
some molecular processes causing yeast biodiversity.

1. Introduction. 2. Origin of wine yeasts. 3. Organization of nuclear genome. 4. Organization of mitochondrial genome. 5. Variability
of wine yeasts genome. 6. Mechanisms of yeast evolution. 7. Summary

S³owa kluczowe: Saccharomyces cerevisiae, polimorfizm d³ugo�ci chromosomu, rekombimacja mitotyczna, ewolucja,
genom j¹drowy i mitochondrialny

Key words: Saccharomyces cerevisiae, chromosome length polymorphism, mitotic recombination, evolution, nuclear
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1. Wstêp

Winiarstwo przemys³owe od wielu lat wykorzystuje
czyste kultury szczepów dro¿d¿y. Obok odpowiedniej
selekcji surowca zastosowanie starannie dobranych ras
dro¿d¿y winiarskich w produkcji, zapewnia w³a�ciw¹
jako�æ wina i powtarzalno�æ cech jego kolejnych rocz-
ników [58, 59, 81].

Odkrycie organizmu odpowiedzialnego za procesy
fermentacji, nieodmiennie zwi¹zane jest z pytaniem
o pochodzenie dro¿d¿y winiarskich. Jakkolwiek oczy-
wistym wydaje siê naturalna selekcja ras winiarskich,
determinowana zarówno specyfik¹ surowca jak i wa-
runkami procesu, nadal zadziwia ró¿norodno�æ cech
dro¿d¿y oraz mechanizmy reguluj¹ce utrzymaniem ich
stabilno�ci. Dro¿d¿e winiarskie uznawane s¹ za sto-
sunkowo stabilne fenotypowo, o genomie wysyconym
naturalnymi mutacjami i trudno poddaj¹ce siê mani-
pulacjom genetycznym prowadzonym klasycznymi
metodami in¿ynierii komórkowej.

Intensywny rozwój biotechnologii, szczególnie
w obszarze technik klonowania genów, stworzy³ mo¿-

liwo�æ ulepszania stosowanych w winiarstwie dro¿-
d¿y i modyfikowania ich cech z ogromn¹ precyzj¹
[60, 63]. Nowoczesne metody in¿ynierii genetycznej
wyrastaj¹ z genetyki klasycznej, opartej na zjawi-
skach rekombinacji, mutacji spontanicznych i selekcji
(Rys. 1). Ustalenie map genetycznych oraz zidentyfi-
kowanie struktur DNA pozachromosomalnego umo¿-
liwi³o manipulowanie materia³em genetycznym na
poziomie genu.

Jednak, pomimo znacz¹cego postêpu w dziedzinie
genetycznego ulepszania szczepów, naturalne mecha-
nizmy reguluj¹ce zmienno�æ genomu dro¿d¿y z gatun-
ku Saccharomyces cerevisiae czyni¹ wprowadzane
zmiany niestabilnymi w nastêpnych pokoleniach [61].
Problematyczne jest równie¿ uzyskanie genetycznej
identyczno�ci i stabilno�ci szczepów w czystej kul-
turze. Termin �czysta kultura� oznacza, ¿e populacja
zosta³a wyprowadzona z pojedynczej komórki, co nie
jest jednoznaczne z jej genetyczn¹ jednolito�ci¹.
Nawet w �ci�le kontrolowanych warunkach, po kilku-
dziesiêciu generacjach, szczepy ujawniaj¹ powolne,
ale wyra�ne zmiany [58].
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2. Pozyskiwanie dro¿d¿y winiarskich

Pochodzenie dro¿d¿y winiarskich z rodzaju Saccha-
romyces nie zosta³o jednoznacznie okre�lone. Przyj-
muje siê dwie zasadnicze drogi ich pozyskiwania:
poprzez izolacjê i selekcjê naturalnej mikroflory owo-
ców, b¹d� te¿ screening szczepów izolowanych z po-
wierzchni urz¹dzeñ w winiarniach.

Uznaje siê, ¿e dro¿d¿e winiarskie s¹ jednym ze
sk³adników naturalnej mikroflory owoców [43]. Wielu
zwolenników zyskuje teoria, ¿e dro¿d¿e powsta³y
w wyniku hybrydyzacji pomiêdzy ró¿nymi gatunkami
rodzaju Saccharomyces, a nastêpnie zosta³y poddane
selekcji w �rodowiskach produkcyjnych stworzonych
przez cz³owieka [37]. Dro¿d¿e S. cerevisiae rzadko by³y
znajdowane na owocach; stosunek jagód winogron, na
których stwierdzono obecno�æ szczepów S. cerevisiae

do tych, których populacje dro¿d¿y nie zasiedla³y wy-
nosi jak 1 :1000 [37].

Wg M o r t i m e r  i wsp. [43] dro¿d¿e S. cerevisiae
wystêpuj¹ w ilo�ci od 100.000 do 1.000.000 komórek
na powierzchni jagód winogron z uszkodzon¹ �cian¹
owocni, a ich obecno�æ jest konsekwencj¹ przenosze-
nia przez owady z rodzaju Vespa, Apis, Drosophila,
Lepidoptera z ich uli i gniazd. Zatem, procesy natu-
ralnej fermentacji s¹ inicjowane przez mikroorganiz-
my bytuj¹ce na uszkodzonych jagodach, a zmiany
ewolucyjne populacji dro¿d¿y mog¹ zachodziæ nie
tylko w moszczach, ale i w innych �rodowiskach ich
wystêpowania.

�ród³em szczepów jest równie¿ powierzchnia wy-
posa¿enia winiarni. Na drodze wielokierunkowych
zmian ewolucyjnych powsta³y dro¿d¿e o najkorzyst-
niejszych w³a�ciwo�ciach fermentacyjnych, w pe³ni

Selekcja

Mutacja i selekcja

Doskonalenie szczepów

In¿ynieria genetyczna

Genetyka Biotechnologia

¿ywno�æ

metabolity pierwotne

metabolity wtórne
(penicylina)

rekombinacja
ekspresja

genów

elementy
pozachromalne

Skala czasu

staro¿ytno�æ

koniec XIX wieku

XX wiek

≈ 1940

≈ 1950

≈ 1960

≈ 1970

≈ 1980

genetyka klasyczna

mtDNA

▲
▲

Rys. 1. Rozwój genetyki i biotechnologii ([10] zmodyfikowany)
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zaadaptowane do warunków panuj¹cych w �rodowisku
moszczy winiarskich [37].

Niezale¿nie od pochodzenia, dro¿d¿e winiarskie
przez stulecia by³y poddawane selekcji przez cz³owie-
ka, co przyczyni³o siê do ewolucji ich genomów.

3. Organizacja genomu j¹drowego

Genom j¹drowy dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae
zosta³ ca³kowicie zsekwencjonowany [5, 22]. W j¹drze
znajduje siê 16 liniowych chromosomów o ró¿nej d³u-
go�ci od 200 do 2200 tysiêcy par zasad. Ca³kowita
wielko�æ genomu wynosi 12068 kb. Analiza genomu
dro¿d¿y ujawni³a istnienie 6275 otwartych ramek
odczytu (ORF), które teoretycznie mog¹ kodowaæ bia³-
ka zbudowane z ponad 99 aminokwasów. Poniewa¿
390 ORF nie wydaje siê ulegaæ translacji, zidentyfiko-
wano w sumie 5885 genów koduj¹cych bia³ka. Genom
dro¿d¿y zawiera tak¿e: 140 genów specyficznych dla
rRNA u³o¿onych tandemowo w obrêbie chromosomu
XII, 40 genów dla ma³ego j¹drowego RNA (snRNA)
rozproszonych po wszystkich chromosomach, 275 ge-
nów dla tRNA szeroko rozprzestrzenionych w genomie.

Cech¹ charakterystyczn¹ genomu jest skondenso-
wanie informacji � gen potencjalnie koduj¹cy bia³ko
przypada na ka¿dy odcinek DNA o d³ugo�ci 2 kb.
Zsekwencjonowanie ca³ego genomu S. cerevisiae su-
geruje istnienie 235 intronów, co stanowi mniej ni¿ 4%
genomu. Je¿eli geny maj¹ introny, to najczê�ciej po
jednym zlokalizowanym blisko pocz¹tku sekwencji
koduj¹cej i o wielko�ci nie przekraczaj¹cej 1 bp.

Wiele chromosomów sk³ada siê z naprzemiennie
wystêpuj¹cych domen bogatych oraz ubogich w pary
GC. Wykazano bezpo�redni¹ korelacjê pomiêdzy po-
jawianiem siê pêkniêæ w podwójnej nici DNA, które
inicjuj¹ genetyczn¹ rekombinacjê, a obecno�ci¹ regio-
nów bogatych w pary GC w chromosomie III [22].

Sekwencja genomu dro¿d¿y wskazuje, ¿e 19 wysoce
konserwatywnych telomerowych powtórzeñ zwanych
Y� zawiera ORF, które koduj¹ bia³ko przypominaj¹ce
helikazy RNA [16]. Nie znaleziono sekwencji Y�
w chromosomach I, III, XI. Nie jest znana funkcja
takich ORF; przypuszcza siê, ¿e mog³y w przesz³o�ci
stanowiæ czê�æ ruchliwych elementów.

Koñcowe odcinki chromosomów dro¿d¿y maj¹
strukturê mozaikow¹ i sk³adaj¹ siê z powtórzonych ele-
mentów, które ró¿ni¹ siê lokalizacj¹ i liczb¹ kopii
w�ród szczepów S. cerevisiae [35]. Sekwencje zlokali-
zowane w bezpo�rednim s¹siedztwie telomerowych
elementów Y� nie s¹ jednakowe we wszystkich chro-
mosomach. Zdefiniowano elementy X jako z³o¿one
z przynajmniej czterech krótkich 45�140 bp sekwencji
zwanych subtelomerowymi elementami powtórzonymi
STR (ang. subtelomeric repeated elements). Bli¿ej cen-

tromerów mog¹ wystêpowaæ inne tzw. rdzeniowe
elementy X o d³ugo�ci oko³o 560 bp. Pomiêdzy ele-
mentami Y� i X potencjalnie obecne s¹ telomerowe
sekwencje (TG 1�3)n, a w s¹siedztwie regionu X rodzina
repetytywnych sekwencji specyficzna dla S. cerevisiae
i oznaczona jako F1-F5. Stwierdzono bezpo�redni¹
i wzajemn¹ zale¿no�æ pomiêdzy struktur¹ a dynamik¹
zmian koñcowych odcinków chromosomów.

Genom dro¿d¿y zawiera 52 elementy transpozo-
nowe Ty oraz 264 sekwencje LTR (ang. long terminal
repeats) � d³ugie powtórzenia terminalne, które stano-
wi¹ now¹ klasê transpozonów Ty5 [16]. Polimorfizm
obserwowany u ró¿nych szczepów S. cerevisiae jest
spowodowany przez transpozycje albo rekombina-
cje pomiêdzy transpozonami lub LTR. Transpozony
u dro¿d¿y wykazuj¹ preferencje w stosunku do specy-
ficznych regionów chromosomów, w obrêbie których
ulegaj¹ insercji [22]. Ponad 90% elementów Ty1-Ty4
jest zlokalizowanych na odcinku 750 bp w genach
transkrybowanych przez polimerazê III RNA, zw³asz-
cza genach tRNA. Sekwencje LTR s¹ prawie zawsze
znajdowane w pobli¿u odcinka 500 bp dla genów tRNA.

Analiza ca³ego genomu dro¿d¿y i badania nad licz-
nymi regionami CHR (ang. cluster homology regions)
�wiadcz¹ o wystêpowaniu zjawisk duplikacji w trakcie
ewolucji [22, 32, 41, 55, 80]. CHR to obszerne regio-
ny obecne w dwóch lub wiêkszej liczbie chromoso-
mów, w których geny homologiczne s¹ zlokalizowane
w tym samym porz¹dku. Regiony takie znaleziono na
odcinku 7,5 kb chromosomów V i X, w obszarze 15 kb
chromosomów XIV i III. Najd³u¿szy CHR wystêpuje
w chromosomie IV � 120 kb oraz II � 170 kb i zawiera
18 par homologicznych genów. Przynajmniej 10 CHR,
wspólnych z chromosomami II, V, VIII, XII i XIII, roz-
poznano w chromosomie IV. Zidentyfikowano 55 re-
gionów nagromadzonych duplikacji genów nie wyka-
zuj¹cych wysokiego stopnia podobieñstwa regionów
telomerowych i subtelomerowych [41]. Znacz¹ca ilo�æ
zduplikowanych genów u dro¿d¿y jest odbiciem za-
koñczonej sukcesem strategii ewolucyjnej; duplika-
cja genów pozwala na ich ewolucyjn¹ modyfikacjê
w jednej lub kilku kopiach bez upo�ledzania funkcji
pozosta³ych kopii.

Wed³ug W o l f e  i S h i e l d s  [80] duplikacje te
nie s¹ pozosta³o�ci¹ po wielu stopniowych, niezale¿-
nych procesach duplikacji, ale �wiadectwem zaj�cia
w przesz³o�ci pojedynczej duplikacji ca³ego genomu
dro¿d¿y. Zbadane przez nich zduplikowane regiony
stanowi¹ 50% genomu, maj¹ wielko�æ oko³o 55 kb
i zawieraj¹ 376 par homologicznych genów. Funkcja
wiêkszo�ci genów jest nieznana; pozosta³e koduj¹ bia³-
ka nale¿¹ce do grupy kinaz bia³kowych, czynników
transkrypcji, cyklin i feromonów. Duplikacja ca³ego
genomu dro¿d¿y i towarzysz¹ce jej duplikacje poje-
dynczych genów, zachodz¹ce niezale¿nie w trakcie
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ewolucji, by³y instrumentem ewolucyjnej adaptacji do
wzrostu w warunkach beztlenowych [32, 55]. Uznaje
siê, ¿e pierwotnie zwiêkszona do 200% liczba genów
uleg³a nastêpnie redukcji do 108% poprzez liczne dele-

cje zbytecznych zduplikowanych kopii [70], przy czym
czynnikiem determinuj¹cym by³y funkcje genów [71].

Dodatkowo, w genomie dro¿d¿y wykryto obecno�æ
trójnukleotydowych (C1�3A) telomerowych powtórzeñ

T a b e l a  I
Elementy struktury genomu j¹drowego dro¿d¿y S. cerevisiae (na podstawie [5, 16, 22])

I 230 4

II 813 20

III 315 4

IV 1554 ENA2 i Y� 31

V 577 15

VI 271 tel 5

VII 1091 20

VIII 589 CUP1 15

IX 440 8

X 745 13

XI 667 11

VII 2352 rDNA i Y� 20

XIII 924 19

XIV 784 17

XV 1091 15

XVI 948 18

Chro-
mosom

Wielko�æ
(kb)

Sekwencje
powtórzone

Liczba
intronów

Elementy Ty*

Ty1 Ty5Ty4Ty3Ty2

* suma Ty1 ÷ Ty5 wynosi 100%



149EWOLUCJA I ZMIENNO�Æ GENOMU DRO¯D¯Y WINIARSKICH SACCHAROMYCES CEREVISIAE

tandemowych rozproszonych wzd³u¿ genomu, które
tak¿e mog¹ byæ powodem polimorfizmu wielko�ci [16].

Cztery najmniejsze chromosomy (I, III, VI i IX)
wykazuj¹ �redni¹ czêstotliwo�æ rekombinacji o 1,3 do
1,8 razy wy¿sz¹ ni¿ genom w ca³o�ci [41].

4. Organizacja genomu mitochondrialnego

Mitochondrialny DNA S. cerevisiae jest kolist¹
cz¹steczk¹, której d³ugo�æ w zale¿no�ci od szczepu
waha siê od 78 do 85 kb i stanowi 5�15% ca³kowitego
DNA komórkowego [82]. Przyjmuje siê, ¿e haploi-
dalna komórka dro¿d¿y zawiera 30�50 identycznych
cz¹steczek mtDNA.

Charakterystyczn¹ cech¹ mtDNA dro¿d¿y jest niska
zawarto�æ par GC (18%), które tworz¹ skupiska. Geny
reprezentuj¹ mniej ni¿ 20% mtDNA, resztê genomu
stanowi¹ introny i sekwencje intergenowe. Regiony
intergenowe reprezentuj¹ oko³o 2/3 mtDNA i sk³adaj¹
siê z powtórzonych sekwencji bogatych w pary AT oraz
krótkich sekwencji zawieraj¹cych GC w ilo�ci ponad
50% molowych. Oko³o 200 takich odcinków AT o wiel-
ko�ci 190 bp stanowi prawie po³owê genomu i s¹ one
oddzielone od siebie skupiskami GC, które wystêpuj¹
w ilo�ci oko³o 200. Szczególn¹ klas¹ regionów GC s¹
sekwencje ori/rep o d³ugo�ci oko³o 300 bp [21, 83, 84].

Pomimo, ¿e podstawowa struktura mtDNA wydaje
siê byæ wysoce konserwatywna, mitochondrialny genom
dro¿d¿y charakteryzuje siê du¿ymi ró¿nicami w wiel-
ko�ci. Ró¿nice te wynikaj¹ z ewentualnej obecno�ci
intronów i z odmiennej d³ugo�ci regionów intergeno-
wych. Dodatkowym �ród³em zmienno�ci mo¿e byæ
obecno�æ w tych regionach krótkich sekwencji GC,
które odgrywaj¹ prawdopodobnie rolê w procesach
rearan¿acji mtDNA [15, 54, 82].

Badania P i s k u r  i wsp. [56] wykaza³y wystêpo-
wanie zjawisk rearan¿acji genomu mitochondrialnego
w procesie ewolucji rodzaju Saccharomyces. Stwierdzo-
no du¿¹ ró¿norodno�æ wielko�ci i organizacji mtDNA
u ró¿nych gatunków Saccharomyces. W zale¿no�ci od
gatunku wielko�æ mtDNA wynosi³a 64�85 kb dla
Saccharomyces sensu stricto oraz 23�48 kb dla Saccha-
romyces sensu lato. Ró¿nice dotyczy³y tak¿e obecno�ci
sekwencji ori/rep, które u Saccharomyces sensu stricto
wystêpowa³y w ilo�ci 4�8 i wykazywa³y polimorfizm
sekwencji, a nie wystêpowa³y u Saccharomyces sensu
lato. Zawarto�æ sekwencji GC waha³a siê miêdzy 18
a 24,5% molowych. Pomimo zbli¿onej zawarto�ci GC,
mtDNA gatunków Saccharomyces sensu stricto wyka-
zywa³ znacznie wiêcej miejsc rozpoznawanych przez
enzymy restrykcyjne HaeIII i MspI. Wystêpowanie
wiêkszych moleku³ mtDNA i rozleg³ych regionów
intergenowych u Saccharomyces sensu stricto powo-
duje znacznie wy¿sz¹ czêsto�æ rearan¿acji ni¿ w grupie

sensu lato [24]. Transpozycja wydaje siê byæ dominu-
j¹cym narzêdziem tworzenia nowego uk³adu genów
mtDNA w grupie Saccharomyces sensu stricto, nato-
miast u dro¿d¿y Saccharomyces sensu lato obserwo-
wana jest czêsta transpozycja i inwersja.

W oparciu o wyniki badañ [56] zaproponowano
przebieg zmian ewolucyjnych genomu dro¿d¿y z rodza-
ju Saccharomyces, w którym przyjmuje siê ¿e genom
mitochondrialny przodka dro¿d¿y by³ ma³y i genetycz-
nie stabilny, a dro¿d¿e te nie wytwarza³y mutantów od-
dechowych. Zdolno�æ do generowania mutantów roz-
winê³a siê dopiero po rozdzieleniu dro¿d¿y sensu lato
i sensu stricto od S. kluyveri. Wyodrêbnienie grupy
sensu stricto od sensu lato by³o zwi¹zane z pojawie-
niem siê ró¿ni¹cych mitochondrialnych skupisk GC,
w³¹cznie z sekwencjami ori/rep. Te biologicznie aktyw-
ne sekwencje uczestniczy³y w dalszej ewolucji wiel-
ko�ci i stanowi³y o genetycznej niestabilno�ci genomu
mitochondrialnego grupy sensu stricto.

Badania nad map¹ restrykcyjn¹ i lokalizacj¹ genów
u Saccharomyces uvarum potwierdzi³y korelacjê po-
miêdzy ewolucyjn¹ rearan¿acj¹ mtDNA a obecno�ci¹
takich strukturalnych elementów, jak geny tRNA, sku-
piska GC lub sekwencje ori/rep [7].

U dro¿d¿y obserwuje siê zjawisko migracji mtDNA
do j¹dra komórkowego. T h o r s n e s s  i F o x  [75]
wyizolowali 10 j¹drowych mutantów zwanych yme
(ang. yeast mitochondrial escape), co pozwoli³o ustaliæ
czêsto�æ tego zjawiska na oko³o 2×10�5 na komórkê
na pokolenie. W genomie j¹drowym dro¿d¿y stwier-
dzono ekspresjê genów mtDNA. Tempo odwrotnej
wêdrówki DNA z j¹dra do mitochondriów jest oko³o
100.000 razy wolniejsze. Stwierdzono równie¿, ¿e
transfer mtDNA do j¹dra oparty jest na wewn¹trzko-
mórkowym mechanizmie zale¿nym od genetycznych
cech genomu mitochondrialnego, metabolicznego sta-
nu komórek oraz sk³adu po¿ywki hodowlanej [72].
Przeniesienie genów mitochondrialnych do j¹dra od-
bywa siê raczej przez bezpo�redni transfer mtDNA
ni¿ poprzez odwrotn¹ transkrypcjê mitochondrialnego
mRNA na cDNA [27]. Fragmenty mtDNA, które prze-
mie�ci³y siê do j¹dra zachowuj¹ siê jak niestabilne
plazmidy j¹drowe [72].

Transfer fragmentów mtDNA do chromosomów
dro¿d¿y zwi¹zany jest z napraw¹ pêkniêæ w podwójnej
nici DNA w haploidalnych mitotycznych komórkach
[67]. Analiza mitochondrialnego genomu S. cerevisiae
wskazuje, ¿e j¹drowy genom dro¿d¿y zawiera krótkie
sekwencje pochodzenia mitochondrialnego, zbli¿one
w wielko�ci i sekwencji do tych fragmentów mtDNA,
które s¹ zaanga¿owane w naprawê uszkodzeñ nici
DNA. Sekwencje takie s¹ zlokalizowane g³ównie
w niekoduj¹cych regionach chromosomów, najczê�ciej
w s¹siedztwie retrotranspozonowych d³ugich terminal-
nych powtórzeñ.
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R i c c h e t t i  i wsp. [67] sprawdzili obecno�æ frag-
mentów mitochondrialnego DNA w j¹drowym geno-
mie poprzez porównanie sekwencji szesnastu chromo-
somów z uprzednio zsekwencjonowanym genomem
mitochondrialnym. Znaleziono a¿ 30 mitochondrial-
nych sekwencji o wielko�ci od 22 do 230 bp w trzy-
nastu ró¿nych chromosomach, przy czym zgodno�æ
sekwencji wynosi³a 86�100%. Wysoki stopieñ iden-
tyczno�ci sekwencji w chromosomalnym i mitochon-
drialnym DNA dla tego samego szczepu i fakt, ¿e przy
wystêpowaniu zduplikowanych regionów chromo-
somów, mitochondrialne sekwencje s¹ obecne tylko
w jednej kopii, �wiadcz¹ o ci¹g³ym przep³ywie infor-
macji z mitochondriów do j¹dra.

5. Zmienno�æ genomu dro¿d¿y winiarskich

Przemys³owe szczepy dro¿d¿y winiarskich, w prze-
ciwieñstwie do szczepów laboratoryjnych, nie wykazu-
j¹ genetycznej jednolito�ci i stabilno�ci. Charakteryzuj¹
siê zarówno polimorfizmem d³ugo�ci chromosomów,
jak i licznymi translokacjami w ich obrêbie [2, 4, 6, 8,
38, 49, 52, 73, 76]. Rasy przemys³owe s¹ zwykle poli-
ploidalne lub aneuploidalne, gdzie stwierdza siê do
czterech kopii pojedynczych chromosomów [25, 48].

Chromosomy homologiczne mog¹ ró¿niæ siê wiel-
ko�ci¹ nawet o ponad 400 kb, np. chromosom VIII
u dro¿d¿y winiarskich wystêpowa³ w dwóch formach:
580 kb oraz 1000 kb [4]. Niektóre szczepy przemys³o-
we posiada³y równie¿ chromosom hybrydowy, hybry-
dyzuj¹cy z sondami chromosomów I i III laboratoryj-
nego szczepu odniesienia [4]. Badania, podjête w celu
poznania molekularnych mechanizmów obserwowa-
nych zmian, dowodz¹ wzajemnej translokacji nie tylko
miêdzy chromosomami I i III, ale równie¿ pomiêdzy
III i VII. Stwierdzono, ¿e wymienione podczas translo-
kacji fragmenty chromosomów o wielko�ci 40�150 kb
zawiera³y elementy Ty [64].

Polimorfizm chromosomów I i III spowodowany
translokacjami odcinka 80 kb lewego ramienia chromo-
somu III oraz 45 kb prawego ramienia chromosomu I
zosta³ stwierdzony przez C a s a r e g o l a  i wsp. [11].
Sekwencja fragmentów DNA wskazuje, ¿e zmiany
te powsta³y w wyniku homologicznej rekombinacji
pomiêdzy elementami transpozonowymi Ty2 ka¿dego
chromosomu.

Rearan¿acja chromosomalna mo¿e odbywaæ siê
podczas wzrostu wegetatywnego dro¿d¿y winiarskich
S. cerevisiae. W obrazach kariogramów dro¿d¿y nie
przechodz¹cych mejozy obserwowano zmniejszenie
liczby pr¹¿ków odpowiadaj¹cych sze�ciu najmniej-
szym chromosomom oraz zmiany strukturalne chro-
mosomów I i VI [33].

Zmiany chromosomalne obejmuj¹ce wzajemne trans-
lokacje odegra³y wa¿n¹ rolê w specjacji siostrzanych

gatunków: S. cerevisiae i S. bayanus. Pomimo wyra�-
nych podobieñstw kariotypów, stwierdzono rearan¿a-
cjê chromosomów II i IV u S. bayanus w porównaniu
z S. cerevisiae. Równie¿ chromosom XV S. cerevisiae
wydaje siê byæ odpowiednikiem dwóch chromosomów
S. bayanus o wielko�ci 800 i 850 kb [68]. Zale¿no�æ
pomiêdzy rearan¿acj¹ chromosomów a wystepowa-
niem wzajemnych translokacji potwierdzaj¹ badania
F i s c h e r  i wsp. [19]. Spo�ród badanych genomów
sze�ciu gatunków dro¿d¿y z rodzaju Saccharomyces,
u trzech blisko spokrewnionych gatunków (S. bayanus,
S. mikatae, S. cariocanus) wykryto jedn¹ niewzajem-
n¹ i dziewiêæ wzajemnych translokacji w obrêbie trzy-
nastu spo�ród szesnastu chromosomów [19]. Trans-
lokacje by³y specyficzne dla gatunku i obejmowa³y
odcinki DNA o d³ugo�ci od 42 do 1060 kb. U S. cario-
canus wzajemna translokacja pomiêdzy chromoso-
mami XVI i II by³a spowodowana rekombinacj¹ po-
miêdzy zduplikowanymi genami TEF1 i TEF2. Geny
te le¿¹ w jednym z 55 znalezionych u dro¿d¿y regio-
nów CHR. Wiêkszo�æ chromosomalnych translokacji
stwierdzonych u S. bayanus i S. mikatae by³a wyni-
kiem rekombinacji pomiêdzy powtórzonymi sekwen-
cjami rozproszonymi w genomie: elementami Ty, LTR
i sekwencjami tRNA. Natomiast procesy translokacji
powoduj¹ mniej ni¿ 10% zmian w j¹drowym DNA
S. cerevisiae i S. bayanus [20]. Ró¿nicowanie geno-
mów obu gatunków by³o zwi¹zane g³ównie z duplika-
cj¹ niektórych genów, poprzedzon¹ utrat¹ ich orygi-
nalnych kopii. Utrata tych kopii by³a spowodowana
raczej nagromadzeniem licznych mutacji, ni¿ procesa-
mi delecji fragmentów DNA [20].

Model, ³¹cz¹cy rearan¿acje chromosomalne z wy-
stêpowaniem rekombinacji pomiêdzy nieallelicznymi
homologicznymi sekwencjami rozproszonymi w geno-
mie, zak³ada udzia³ genu RAD52 [12, 51]. Usuniêcie
obu kopii genu w komórkach szczepu, charakteryzuj¹-
cego siê wysok¹ zmienno�ci¹, stabilizuje jego kariotyp
poprzez eliminacjê rekombinacji pomiêdzy sekwen-
cjami telomerowymi i subtelomerowymi. Brak genu
RAD52 redukuje o 30% czêsto�æ wystêpowania zmian
wielko�ci chromosomów, nie ma jednak wp³ywu na czê-
sto�æ rearan¿acji chromosomu XII wynikaj¹cej z obec-
no�ci genów rDNA [9].

Liczne zmiany chromosomalne obserwowano w�ród
populacji dro¿d¿y S. cerevisiae jako wynik adaptacji
do �rodowiska zawieraj¹cego organiczne fosforany.
Dla 60% badanych populacji w obrêbie a¿ dziewiêciu
chromosomów stwierdzono wystêpowanie delecji od-
cinków o wielko�ci 30�50 kb oraz rozleg³ych dupli-
kacji i amplifikacji, powoduj¹cych wzrost wielko�ci
chromosomów w zakresie 10�390 kb. Zmianom tym
towarzyszy³o zwiêkszenie liczby kopii loci PHO3/
PHO5 oraz locus PHO10 dla strukturalnych genów
kwa�nej fosfatazy [1].
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Jedynie szczepy dro¿d¿y winiarskich charakteryzuj¹
siê posiadaniem wielu alleli genu SSU1-R, nadaj¹ce-
go komórkom oporno�æ na wysokie stê¿enie ditlenku
siarki. Liczne kopie genu, powsta³e na skutek wzajem-
nej translokacji pomiêdzy chromosomami VIII i XVI,
to wynik adaptacji szczepów do SO2, szeroko stoso-
wanego w winiarstwie jako �rodek konserwuj¹cy [53].

Badania kariotypów sze�ciu szczepów S. cerevisiae,
po 100�500 generacjach w warunkach limitacji glu-
kozy, wykaza³y amplifikacjê fragmentów genomu za-
wieraj¹cych sekwencje transpozonowe. Zmiany te by³y
skorelowane ze wzrostem przystosowania szczepów do
warunków hodowli [17].

Zdolno�æ dro¿d¿y S. cerevisiae do rozleg³ych zmian
genomu o charakterze adaptacyjnym zwi¹zana jest
z ich powszechn¹ aneuploidalno�ci¹. Wykazano, ¿e
delecji genu mo¿e towarzyszyæ pojawienie siê dodat-
kowej kopii ca³ego chromosomu albo jego czê�ci, za-
wieraj¹cej kompensuj¹c¹ kopiê homologa utraconego
genu [29]. Aneuploidalno�æ regionów chromosomów
u dro¿d¿y hodowanych w warunkach silnej selekcji
(wysokie stê¿enie etanolu i aldehydu octowego) jest
wynikiem naprawy uszkodzeñ chromosomalnego
DNA. Obecno�æ genów, które ulegaj¹ nadekspresji
i s¹ zaanga¿owane w tworzenie unikalnego fenotypu o
charakterze przystosowawczym wskazuje, ¿e powy¿-
szy mechanizm mo¿e byæ odpowiedzialny za adapta-
cyjn¹ ewolucjê dro¿d¿y [31].

Aneuploidalno�æ przemys³owych szczepów Saccha-
romyces sp. potwierdzaj¹ badania C o d o n  i wsp.
[13]. Pomimo, stwierdzonego po hybrydyzacji z son-
dami 6 wybranych genów (URA3, CUP1, LEU2,
TRP1, GAL4 i ADC1), wysokiego poziomu homolo-
gii miêdzy j¹drowym DNA szczepów laboratoryjnych
a DNA szczepów przemys³owych, u tych ostatnich ob-
serwowano pojawienie siê wyra�nych zmian chromoso-
malnych. Po³o¿enie genu CUP1 wskazuje na transloka-
cjê pomiêdzy odcinkami chromosomów VIII i XVI.
Ponadto, stwierdzona amplifikacja genów SUC wydaje
siê byæ wynikiem przystosowania do specyficznych
warunków przemys³owych. Wykrytym miêdzy- i we-
wn¹trzchromosomalnym zmianom towarzyszy wystê-
powanie wielu kopii elementów Ty1 i Ty2 oraz sub-
telomerowych sekwencji Y�29 i Y�16.

6. Mechanizmy ewolucji dro¿d¿y winiarskich

Plastyczno�æ genomu dro¿d¿y winiarskich zwi¹za-
na jest z istnieniem bezpo�redniej zale¿no�ci pomiê-
dzy ¿ywotno�ci¹ spor a stopniem homozygotyczno�ci,
co pozwoli³o na sformu³owanie hipotezy tzw. odnowy
genetycznej (ang. genome renewal). Poniewa¿ w �rodo-
wisku naturalnym u diploidalnych szczepów dro¿d¿y
mog¹ pojawiaæ siê pojedyncze mutacje recesywne, to

w wyniku sporulacji powstan¹ haploidalne spory repre-
zentuj¹ce wszystkie mo¿liwe kombinacje zmutowane-
go genu. Homotallizm szczepu umo¿liwia zmianê typu
koniugacyjnego spor, a nastêpnie ich wzajemn¹ koniu-
gacjê. Je�li czê�æ z nowo powsta³ych zygot uzyska
korzystne cechy, nast¹pi ich utrwalenie w populacji,
a wielokrotnie powtarzane cykle komórkowe doprowa-
dz¹ do powstania homozygotycznych diploidów [42,
44]. Wed³ug powy¿szej teorii homotallizm w po³¹cze-
niu ze zdolno�ci¹ do sporulacji pozwala na wydajn¹
adaptacjê do zmieniaj¹cych siê warunków �rodowiska.

Utrwalenie w populacji recesywnych cech niezale¿-
nie od podzia³ów mejotycznych zwi¹zane jest z wystê-
powaniem w komórkach S. cerevisiae zjawiska zwa-
nego spontaniczn¹ utrat¹ heterozygotyczno�ci LOH
(ang. loss of heterozygosity) [28]. Zjawisko LOH pro-
wadzi do fenotypowej ekspresji recesywnych alleli ge-
nów i opiera siê g³ównie na trzech rodzajach zmian
chromosomalnych: utracie chromosomu, rekombinacji
pomiêdzy loci alleli oraz rozleg³ych rearan¿acjach ge-
neruj¹cych aberracje chromosomalne. Analiza zmienio-
nych regionów chromosomów wskazuje na decyduj¹c¹
rolê elementów Ty1 w generowaniu obserwowanych
rearan¿acji [77]. Czêsto�æ wystêpowania rearan¿acji
jest wy¿sza od czêsto�ci spontanicznych punktowych
mutacji, które daj¹ podobny efekt fenotypowy [28].

Czê�æ doniesieñ naukowych pozostaje jednak w
sprzeczno�ci z hipotez¹ odnowy genetycznej. Szczepy
dro¿d¿y winiarskich s¹ g³ównie diploidalne, aneuplo-
idalne lub poliploidalne i heterozygotyczne dla wielu
loci [2, 25] oraz wykazuj¹ wysoki poziom polimor-
fizmu d³ugo�ci chromosomów [2, 4, 11]. Równie¿ sek-
sualna izolacja populacji dro¿d¿y podczas produkcji
win i niska wydajno�æ wytwarzania spor nie potwier-
dzaj¹ tej hipotezy [61].

Przeprowadzone modelowe badania stabilno�ci lo-
cus URA3 u szczepów URA3/ura3 po serii procesów
fermentacji wykaza³y, ¿e homozygoty ura3/ura3 wystê-
puj¹ ze �redni¹ czêsto�ci¹ wynosz¹c¹ 2×10�5 na poko-
lenie, a ju¿ po 30 podzia³ach mitotycznych zaobserwo-
wano rekombinacjê chromosomu VIII i XII [61]. Brak
zdolno�ci tworzenia spor pozwoli³ na wykluczenie spo-
rulacji jako czynnika wywo³uj¹cego zmiany. Dla wyja�-
nienia obserwowanych zjawisk zaproponowano mecha-
nizm oparty na mitotycznej rekombinacji pomiêdzy
homologicznymi sekwencjami i mitotycznej konwersji
genów. Rekombinacja mitotyczna, zamiast sporulacji,
mog³aby eliminowaæ niekorzystne mutacje i umo¿liwiaæ
stopniow¹ adaptacjê do warunków �rodowiska.

Rekombinacja mitotyczna jest wa¿nym mechaniz-
mem naprawy pêkniêæ w dwuniciowej strukturze DNA
lub innych b³êdów zachodz¹cych podczas replikacji
DNA [57]. Jako donory informacji podczas procesu na-
prawczej rekombinacji mog¹ byæ u¿yte ró¿ne fragmen-
ty DNA, a rekombinacja mo¿e zachodziæ pomiêdzy
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siostrzanymi chromatydami, pomiêdzy homologiczny-
mi chromosomami albo pomiêdzy powtórzonymi se-
kwencjami DNA, niezale¿nie od ich chromosomalnej
lokalizacji. We wszystkich przypadkach mo¿e nast¹-
piæ niewzajemne przeniesienie informacji z jednej cz¹-
steczki DNA na inn¹ (konwersja genów) lub wzajem-
na wymiana odcinków pomiêdzy dwiema cz¹steczkami
DNA (crossing over).

U dro¿d¿y S. cerevisiae 90% napraw pêkniêæ w po-
dwójnej nici DNA chromosomów odbywa siê poprzez
rekombinacjê homologiczn¹. Rekombinacja niehomo-
logiczna, która odpowiada za pozosta³e procesy napra-
wy, zwykle opiera siê na ligacji koñcowych odcinków
DNA poprzez przypadkowe parowanie zasad. Tylko
oko³o 1% naprawczych rekombinacji niehomologicz-
nych zwi¹zanych jest z insercj¹ krótkich transpozono-
wych sekwencji [57].

Polimorfizm d³ugo�ci chromosomów wg Zolan [85]
mo¿e byæ wynikiem dzia³ania kilku mechanizmów re-
aran¿acji chromosomów:
� wewn¹trzchromosomalne procesy mog¹ obejmowaæ

delecje spowodowane rekombinacj¹ pomiêdzy po-
wtórzonymi sekwencjami o tej samej orientacji
(Rys. 2A) i nierównocenn¹ wymian¹ w obrêbie
tandemowych powtórzeñ pomiêdzy chromatydami
siostrzanymi lub homologami (Rys. 2B),

� pêkniêcia chromosomów i ich naprawa mog¹ pro-
wadziæ do skracania chromosomów i utraty czê�ci
materia³u lub do translokacji, które mog¹ byæ wza-
jemne albo niewzajemne (Rys. 2C),

� rekombinacja pomiêdzy powtórzonymi sekwencjami
niehomologicznych chromosomów mo¿e prowadziæ
do translokacji (Rys. 2D), a rekombinacja w obrêbie
subtelomerowych regionów mo¿e wp³ywaæ na zmien-
no�æ koñcowych odcinków chromosomów (Rys. 2E),

� rekombinacja pomiêdzy homologami ró¿ni¹cymi siê
wielko�ci¹ mo¿e powodowaæ powstanie chromoso-
mu o nowej d³ugo�ci (Rys. 2F),

� mo¿e mieæ miejsce ca³kowita utrata chromosomu,
je�li sekwencje zlokalizowane na tym chromosomie
nie s¹ niezbêdne do wzrostu.
Badania I b e a s  i J i m e n e z  [30] dowodz¹, ¿e

rekombinacje prowadz¹ce do powstania nowych form
chromosomów zachodz¹ zarówno podczas podzia³ów
mitotycznych, jak i mejotycznych. Analiza tetrad i spor
wskazuje na powszechne wystêpowanie chromoso-
mów o zmienionej wielko�ci w porównaniu ze szcze-
pami rodzicielskimi. Obecno�æ nowego wariantu chro-
mosomu tylko w jednej ze spor tetrady dowodzi
rekombinacji mejotycznej pomiêdzy homologicznymi
sekwencjami o ró¿nej chromosomalnej lokalizacji. Se-
gregacja nowych form chromosomów typu 2:2 ozna-
cza, ¿e zmienione chromosomy pojawi³y siê w komór-
kach hybrydów jeszcze przed mejoz¹ i by³y efektem
nierównocennej rekombinacji chromosomalnej pod-
czas podzia³u mitotycznego.

Podjêto próbê okre�lenia powi¹zañ pomiêdzy me-
jotyczn¹ i mitotyczn¹ rearan¿acj¹ chromosomów [10],
wykorzystuj¹c szczep dro¿d¿y charakteryzuj¹cy siê
wysok¹ czêsto�ci¹ zmian podczas wzrostu wegetatyw-
nego (8,2×10�3 na pokolenie). W wyniku podzia³ów
mejotycznych uzyskano segreganty, z których 70%
wykazywa³o zmiany w profilach elektroforetycznych
w stosunku do szczepów rodzicielskich. Segreganty te
ró¿ni³y siê tak¿e stabilno�ci¹ podczas wzrostu wegeta-
tywnego, za� tempo zmian po stu podzia³ach mitotycz-
nych dla szczepów stabilnych wynosi³o 5,8×10�4, a dla
niestabilnych � 1,3×10�2. Jednocze�nie, segreganty
o ma³ej zmienno�ci kariotypów podczas mitozy wyka-
zywa³y równie¿ nisk¹ czêstotliwo�æ rearan¿acji chro-
mosomów podczas mejozy, co mo¿e �wiadczyæ o po-
wi¹zaniu miêdzy tymi dwoma fenotypami. Podobne
wyniki uzyskali N a d a l  i wsp. [45, 46]. Badane
szczepy dro¿d¿y winiarskich charakteryzowa³y siê nie-
stabilno�ci¹ kariotypów podczas wzrostu wegetatyw-
nego, przy czym zmiany obejmowa³y wszystkie chro-
mosomy, a ich czêsto�æ w równym stopniu by³a cech¹
szczepu, jak i zale¿a³a od rodzaju po¿ywki. Ponadto,
zmiany kariotypów obserwowano tak¿e po podziale
mejotycznym. Analiza segregantów uzyskanych z po-
jedynczych spor wykaza³a wyra�n¹ zmienno�æ wiel-
ko�ci chromosomu XII, w obrêbie którego zlokalizo-
wane s¹ geny rDNA. W kariogramach obserwowano
tak¿e wystêpowanie innych pr¹¿ków o wielko�ci od-
miennej od wielko�ci odpowiadaj¹cych im rodziciel-
skich chromosomów. Odnotowane zmiany zwi¹zane s¹
z rekombinacj¹ pomiêdzy powtórzonymi sekwencjami
rozproszonymi w genomie. Wed³ug autorów, rearan-
¿acja chromosomów pochodzenia mejotycznego i mi-
totycznego jest istotnym �ród³em genetycznej ró¿no-
rodno�ci naturalnych populacji dro¿d¿y, ale nie daje
selektywnej przewagi poszczególnym szczepom z po-
wodu braku sukcesji w populacjach.

Inny rozwa¿any model ewolucji dro¿d¿y z rodzaju
Saccharomyces dotyczy tworzenia miêdzygatunkowych
hybrydów. Haploidalne komórki lub spory S. cerevisiae,
S. bayanus i S. paradoxus s¹ zdolne do koniugacji po-
miêdzy sob¹ i tworzenia sporuj¹cych zygot. Jednak ze
wzglêdu na ró¿nice sekwencji chromosomalnego DNA
pomiêdzy ró¿nymi gatunkami, spory charakteryzuj¹ siê
nisk¹ ¿ywotno�ci¹ [3, 23, 34, 47, 65, 69].

Miêdzygatunkowe hybrydy uzyskane ze skrzy¿owa-
nia dwóch szczepów S. mikatae oraz kolinearnego
z nimi szczepu S. cerevisiae wytwarzaj¹ ¿ywotne, ale
aneuploidalne spory. Szeroko rozpowszechniona ane-
uploidalno�æ mia³aby zwiêkszaæ seksualn¹ izolacjê
niezbêdn¹ do genetycznej dywergencji pomiêdzy
szczepami [14].

Badania wskazuj¹ na hybrydowe pochodzenie
szczepów nale¿¹cych do gatunku S. pastorianus
(synonim S. carlsbergensis) [26, 74, 78]. Szczepy te
s¹ czê�ciowymi amfidiploidami i mog³y pojawiæ siê



153EWOLUCJA I ZMIENNO�Æ GENOMU DRO¯D¯Y WINIARSKICH SACCHAROMYCES CEREVISIAE

w wyniku naturalnej hybrydyzacji pomiêdzy S. cerevi-
siae i S. bayanus [78]. Zastosowanie hybrydyzacji
DNA j¹drowego wykaza³o, ¿e stopieñ homologii DNA
S. pastorianus i S. cerevisiae wynosi 52%, a pomiêdzy
S. pastorianus i S. bayanus 72% [79].

Stwierdzono tak¿e wystêpowanie naturalnych hy-
brydów w�ród szczepów stosowanych do produkcji
win gronowych i jab³kowych. Kariotypy badanych

hybrydów zawiera³y prawie kompletny zestaw chromo-
somów dwóch uznanych za rodzicielskie gatunków:
S. cerevisiae i S. bayanus. Analiza sekwencji alleli
j¹drowego genu MET2 potwierdzi³a hybrydowe po-
chodzenie badanych szczepów. Genetyczna konstytu-
cja hybrydów znalaz³a odzwierciedlenie w intensyw-
no�ci przynajmniej jednej cechy fenotypowej, dro¿d¿e
mia³y zdolno�æ produkcji estrów i wy¿szych alkoholi

Rys. 2. Mechanizmy powstawania polimorfizmu wielko�ci chromosomów (45)

 Opis w tek�cie, obja�nienia symboli: chromosomy, sekwencje powtórzone, centromery, telomery,

pêkniêcia DNA, miejsca crossing-over, sekwencje subtelomerowe
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na poziomie po�rednim miêdzy gatunkami rodziciel-
skimi [39, 40].

Stwierdzono równie¿ obecno�æ naturalnych miêdzy-
gatunkowych hybrydów w�ród szczepów wyizolowa-
nych z piwa i moszczu jab³kowego. Szczepy klasyfiko-
wane uprzednio jako S. pastorianus, S. carlsbergensis
oraz szczep S. bayanus CBS380 okaza³y siê byæ hy-
brydami S. cerevisiae i S. uvarum, przy czym wszyst-
kie zawiera³y ró¿ne proporcje rodzicielskich genomów
[50, 62, 66]. Dodatkowo, struktura genomu szczepu
CBS380 �wiadczy o transferze genów pochodz¹cych
od S. pastorianus, co dowodzi zaj�cia z³o¿onej miê-
dzygatunkowej hybrydyzacji w grupie Saccharomyces
sensu stricto [34].

Wykazano, ¿e stabilno�æ genomów hybrydów zale-
¿y od stopnia pokrewieñstwa miêdzy szczepami rodzi-
cielskimi [36]. Miêdzygatunkowe hybrydy uzyskane
w obrêbie grupy Saccharomyces sensu stricto posiada³y
zestawy obu rodzicielskich garniturów chromosomów,
by³y stabilne i charakteryzowa³y siê brakiem wyra�-
nych rearan¿acji genomu j¹drowego. Hybrydy powsta³e
przez krzy¿owanie dro¿d¿y Saccharomyces sensu
stricto i Saccharomyces sensu lato dziedziczy³y kom-
pletny zestaw chromosomów tylko jednego ze szcze-
pów rodzicielskich, dodatkowo obserwowano pojawie-
nie siê nowych form chromosomów i zachodzenie
rozleg³ych rearan¿acji. Wystêpowanie naturalnych hy-
brydów �wiadczy o mo¿liwo�ci wymiany DNA i two-
rzenia nowych kombinacji materia³u genetycznego po-
miêdzy gatunkami dro¿d¿y wystêpuj¹cymi w naturze.
Zjawisko horyzontalnego transferu materia³u genetycz-
nego mo¿e wskazywaæ na polifiletyczne pochodzenie
wspó³czesnych gatunków dro¿d¿y.

7. Podsumowanie

Szczepy dro¿d¿y winiarskich zwykle charaktery-
zuj¹ siê brakiem stabilno�ci genetycznej. Plastyczno�æ
genomu j¹drowego dro¿d¿y wyra¿a siê poprzez po-
wszechny polimorfizm wielko�ci chromosomów oraz
zmiany w kariotypach, zachodz¹ce zarówno podczas
podzia³ów mejotycznych, jak i wzrostu wegetatyw-
nego. Zmiany w genomie dro¿d¿y mog¹ byæ spo-
wodowane przez mutacje spontaniczne, translokacje
elementów Ty i LTR, a tak¿e mitotyczn¹ rekombina-
cjê i konwersjê genów. Dodatkowym �ród³em zmien-
no�ci jest migracja mitochondrialnego DNA do j¹d-
ra oraz mozaikowa struktura koñcowych odcinków
chromosomów.

Genetyczna niestabilno�æ dro¿d¿y, przyczyniaj¹ca
siê do ewolucji i specjacji gatunków z rodzaju Sac-
charomyces, mo¿e mieæ charakter przystosowawczy
i umo¿liwiaæ adaptacjê szczepów dro¿d¿y do specy-
ficznych warunków �rodowiska.

Zjawiska heterogeniczno�ci i dryftu genetycznego,
maj¹ce du¿e znaczenie przy ulepszaniu szczepów
dro¿d¿y, utrudniaj¹ jednocze�nie uzyskanie stabilnych
szczepów o okre�lonych cechach fizjologicznych i ge-
netycznych.
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1. Wstêp

Mikrobiologia produktów naftowym jest dzia³em
niezwykle obszernym, obejmuj¹cym mikrobiologiê pa-
liw, zarówno samochodowych, lotniczych, jak i okrê-
towych, olejów transformatorowych, smarów, emulsji
olejowych oraz asfaltów. Pierwsze prace na temat
wzrostu mikroorganizmów na wêglowodorach pojawi³y
siê ju¿ na prze³omie XIX/XX wieku [59]. Z biegiem
lat, w miarê rozwoju przemys³u i szeroko pojêtej
motoryzacji, obejmuj¹cej równie¿ lotnictwo i statki,
okaza³o siê, ¿e problem ten jest wci¹¿ aktualny i staje
siê coraz powszechniejszy. Badania wykaza³y, ¿e
aktywno�æ ¿yciowa drobnoustrojów mo¿e doprowa-
dziæ nawet do zak³ócenia pracy silników samochodo-
wych, lotniczych lub okrêtowych [60].

2. Objawy rozwoju drobnoustrojów w paliwach

Wed³ug H i l l a  [20] wyró¿niæ mo¿na trzy kategorie
mikrobiologicznego rozk³adu produktów naftowych:
� pierwsza dotyczy mikrobiologicznego rozk³adu pro-

duktów stosowanych w silnikach wysokoprê¿nych;
faza wodna jest ma³a objêto�ciowo w stosunku do

fazy olejowej. Procesy te wystêpuj¹ na statkach han-
dlowych i okrêtach wojennych, a tak¿e w samolo-
tach, w tym równie¿ nadd�wiêkowych oraz na plat-
formach wiertniczych;

� druga kategoria ma miejsce, kiedy ograniczona faza
wodna jest w kontakcie z faz¹ olejow¹ lub gdy jest
w niej zdyspergowana, a kontakt jest d³ugotrwa³y
(tygodnie, miesi¹ce, a nawet lata). Procesy te wy-
stêpuj¹ w olejach smarowych, hydraulicznych oraz
w cieczach ch³odz¹co-smaruj¹cych stosowanych
podczas obróbki metali skrawaniem;

� trzecia kategoria dotyczy emulsji w uk³adzie olej
w wodzie, w której jest rozcieñczony w stosunku
1:10, a nawet 1:100 ; s¹ to oleje stosowane w wal-
cowniach stali i aluminium.
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie paliw powodu-

j¹ce sporadyczne problemy operacyjne by³o na �wie-
cie problemem od wielu lat, ale ostatnio dotkliwo�æ
tych przypadków znacznie wzros³a [48]. Fakt ten mo¿e
byæ spowodowany szeregiem czynników, do których
zalicza siê zmiany �róde³ paliw i ich jako�ci, zwiêk-
szaj¹ce siê u¿ycie dodatków do paliw, które mog¹
dostarczaæ zwi¹zków do wzrostu mikroorganizmów,
zmiany w gospodarowaniu oraz przechowywaniu pa-
liw [39, 48]. Obecno�æ mikroorganizmów w systemie
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paliwa mo¿e spowodowaæ ró¿ne problemy operacyjne
lub ich kombinacje [48]. Rozwój drobnoustrojów w pa-
liwach powodowaæ mo¿e :
� wytwarzanie zwi¹zków o dzia³aniu korozyjnym, po-

woduj¹cych niszczenie zbiorników, a tym samym
wzrost ilo�ci zanieczyszczeñ mechanicznych,

� niekorzystne zmiany w³a�ciwo�ci fizykochemicznych
paliw, spowodowane rozk³adem wêglowodorów i do-
datków uszlachetniaj¹cych, co powoduje spadek sta-
bilno�ci chemicznej i termicznej pali,

� wytwarzanie substancji powierzchniowo czynnych,
� powstawanie osadów i b³on biologicznych na �cia-

nach zbiorników i przewodów, które zanieczyszczaj¹
produkt po oderwaniu siê od pod³o¿a,

� zapychanie filtrów i przewodów paliwowych w cza-
sie eksploatacji [2, 30, 32, 36].
Paliwo dobrej jako�ci musi byæ jasne i przejrzyste.

Wzrost mikroorganizmów mo¿e czêsto przyczyniaæ siê
do jego mêtnienia i ciemnienia. Najbardziej oczywist¹
i ³atw¹ do poznania konsekwencj¹ aktywno�ci mikro-
biologicznej jest powstawanie osadów, widocznych jako
cz¹stki sta³e, stanowi¹ce mieszaninê ¿ywych i martwych
komórek oraz nieorganicznych produktów ubocznych.
Klasycznym przyk³adem jest obecno�æ w paliwach
grzyba Amorphoteca resinae (wcze�niej � Cladospo-
rium resinae, Hormoconis resinae), ale równie¿ wiele
innych gatunków grzybów strzêpkowych, dro¿d¿y oraz
bakterii ma znaczny wk³ad w tworzenie siê owych
fizycznych obci¹¿eñ, które mog¹ powodowaæ bloko-
wanie przewodów paliwa, wtryskiwaczy i filtrów.

Osadzanie siê cz¹stek sta³ych na dnie zbiorników,
w przewodach i innych powierzchniach mo¿e prowa-
dziæ do powstawania warunków beztlenowych, zmian
potencja³u redoks i w zwi¹zku z tym powstaj¹ warunki
sprzyjaj¹ce rozwojowi bakterii redukuj¹cych siarcza-
ny (SRB � sulphate reducing bacteria), co prowadziæ
mo¿e do korozji nieochronionych powierzchni. W wy-
niku aktywno�ci ¿yciowej drobnoustrojów i produko-
wanych przez nie produktów ubocznych, w paliwach
mog¹ zachodziæ niekorzystne zmiany ich w³a�ciwo�ci
chemicznych. Gazowe produkty uboczne takie jak H2S,
CO2 i SO2 s¹ czêsto produkowane w takich ilo�ciach,
¿e mog¹ byæ rozpuszczalne w paliwach, zwiêkszaj¹c
korozjê, zwan¹ silver strip. Zjawisko to wystêpuje
w niektórych jaskiniach skalnych, gdzie przechowy-

wane s¹ d³ugoterminowo strategiczne rezerwy paliwa.
Obecno�æ H2S w powietrzu mo¿e stanowiæ ponadto
powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia personelu obs³uguj¹-
cego. Inne metabolity, takie jak biosurfaktanty mog¹
przyczyniaæ siê do wzrostu emulsyfikacji paliw [22, 39].

Stan zagro¿enia dla ca³ego uk³adu, np., zbiornika
okre�liæ mo¿na w oparciu o poziom ska¿enia warstw
przydennych zbiorników poszczególnymi grupami
mikroorganizmów, co obrazuje tabela I.

W zasadzie nie ma obowi¹zuj¹cych norm dotycz¹-
cych zawarto�ci drobnoustrojów w paliwach. Nowo-
czesne paliwa, zarówno lotnicze, jak i ¿eglugowe oraz
samochodowe zawieraj¹ niewielkie ilo�ci mikroorga-
nizmów zdolnych do prze¿ycia, zazwyczaj mniej ni¿
50 jtk/dm3. Je¿eli drobnoustroje namno¿y³y siê w war-
stwie wodnej, to ska¿eniu mo¿e ulec pewna ilo�æ pali-
wa, maj¹ca bezpo�redni kontakt z wod¹. W takim przy-
padku mo¿na mówiæ o silnym ska¿eniu tzn., powy¿ej
105 mikroorganizmów w 1 dm3. W paliwach samocho-
dowych i ¿eglugowych przyjmuje siê, ¿e paliwo zawie-
raj¹ce 104 mikroorganizmów w 1 dm3 uznawane jest za
czyste, nadaj¹ce siê do u¿ycia. W przypadku prób paliw
pobieranych ze zbiorników skrzyd³owych samolotów,
za warto�æ graniczn¹ po przekroczeniu której nale¿y
podj¹æ dzia³ania przyjmowana jest ilo�æ drobnoustro-
jów powy¿ej 105 jtk/dm3. W przypadku d³ugotrwa³ego
magazynowania paliw, warto�ci graniczne powinny
byæ zaostrzone. Jedna z niemieckich firm, nabywaj¹ca
paliwo do d³ugotrwa³ego przechowywania wprowa-
dzi³a do normy dla paliwa do samolotów odrzutowych
warto�æ graniczn¹ poni¿ej 102 grzybów w 1 dm3, a dla
olejów napêdowych � poni¿ej 103 grzybów w dm3.

Zalecane kategorie czysto�ci mikrobiologicznej pa-
liw naftowych przedstawiono w tabeli II.

Niezale¿nie od rodzaju przechowywanego paliwa
rozwój mikroorganizmów przebiega w zbli¿ony spo-
sób i wywo³uje podobne skutki.

3. Drobnoustroje w benzynach lotniczych
i paliwach do samolotów odrzutowych

Benzyny lotnicze stosowane s¹ do napêdu t³oko-
wych silników lotniczych. Otrzymuje siê je przez zmie-
szanie benzyny bazowej z komponentami wysokookta-

1. 103�104 bakterii, pojedyncze grzyby strzêpkowe dro¿d¿e brak bakterii redukuj¹cych siarczany (SRB) brak ska¿enia/niski

2. 105 bakterii i/lub 103 dro¿d¿y i/lub 102 ple�ni i/lub obecne SRB (ma³o � <102) wzrastaj¹cy/�redni

3. 106�108 bakterii i/lub 104�107 dro¿d¿y i/lub 103 ple�ni i/lub >102 SRB bardzo wysoki

T a b e l a  I
Ocena stanu mikrobiologicznego zbiornika w oparciu o stopieñ ska¿enia wody z dna zbiornika [29]

L.p. Liczba drobnoustrojów w warstwie przydennej (jtk*/cm3)
Stopieñ ska¿enia

(zagro¿enia)

* jtk � jednostki tworz¹ce kolonie
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nowymi (wêglowodory izoparafinowe, alkiloaroma-
tyczne). Najczê�ciej zawieraj¹ 40�80% wêglowodo-
rów parafinowych, 15�50% � naftenowych i 15�25%
� aromatycznych. Przeciêtny sk³ad chemiczny to 85%
wêgla i 15% wodoru. Charakteryzuj¹ siê temperatur¹
wrzenia w przedziale od 40 do 180oC, temperatur¹
krzepniêcia ok. �60oC) i ma³¹ prê¿no�ci¹ par � poni-
¿ej 0,5 kG/cm2 [14].

Paliwa lotnicze stosowane s¹ do napêdu lotniczych
silników odrzutowych. Stanowi¹ one frakcje z zacho-
wawczej destylacji ropy naftowej, zawieraj¹ce 22�25%
wêglowodorów aromatycznych. Ich temperatura wrze-
nia mie�ci siê w przedziale od 50 do 300oC, tempera-
tura krzepniêcia od �5 do �50oC, a zawarto�æ siarki
nie powinna przekraczaæ 0,25% [14].

W literaturze �wiatowej zagadnienie mikrobiolo-
gicznego ska¿enia benzyn i paliw lotniczych obecne
jest od kilkudziesiêciu lat. Obecno�æ mikroorganiz-
mów w wymienionych produktach jest g³ówn¹ przy-
czyn¹ powa¿nych problemów w utrzymaniu odpowied-
niej ich jako�ci i korozji metali u¿ywanych w czasie
procesów technologicznych oraz dystrybucji, a tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim w czasie przechowywania.
W ostatnich latach zjawisko ska¿enia mikrobiologicz-
nego paliw, nie tylko lotniczych nasila siê, co zwi¹zane
jest miêdzy innymi ze stosowaniem wiêkszej ilo�ci do-
datków uszlachetniaj¹cych, stanowi¹cych doskona³e po-
¿ywienie dla drobnoustrojów. W naszym kraju informa-
cje na temat mikroflory paliw lotniczych s¹ nieliczne.

Warunkiem wzrostu i rozwoju mikroorganizmów
w paliwach i benzynach lotniczych jest obecno�æ wody
oraz substancji od¿ywczych. Aby drobnoustroje mog³y
funkcjonowaæ wystarczy ju¿ stê¿enie 100 ppm wody.
W praktyce nie wystêpuj¹ uk³ady bezwodne, gdy¿ jest
bardzo trudne unikniêcie obecno�ci wody w paliwach.
Najczê�ciej woda dostarczana jest z paliwem lub
pochodzi z kondensacji pary wodnej na �ciankach
zbiornika. Substancje od¿ywcze takie jak wêgiel, azot,
siarka, tlen, fosfor s¹ sk³adnikami paliw lub dodatków
uszlachetniaj¹cych.

W latach wcze�niejszych � 50 i wczesnych latach
60-tych, a¿ do momentu szerokiego rozprzestrzenie-
nia samolotów odrzutowych, problem mikrobiologicz-
nego ska¿enia paliw samolotowych nie by³ powszech-
ny. Zjawisko to zwi¹zane by³o z rodzajem stosowanego
paliwa. Paliwem u¿ywanym w samolotach t³okowych
by³a benzyna � paliwo l¿ejsze od kerozyny i zawiera-
j¹ce wiêcej toksycznych wêglowodorów, takich jak
krótko ³añcuchowe parafiny. Jednak¿e problem zanie-
czyszczenia mikrobiologicznego wystêpowa³, general-
nie dotyczy³ obecno�ci bakterii beztlenowych. Pierw-
sze doniesienia o mikrobiologicznym ataku kerozyny
samolotów odrzutowych siêgaj¹ koñca lat 50-tych.
Paliwo to by³o mniej toksyczne dla drobnoustrojów ni¿
benzyna oraz zawiera³o wiêcej wody. Nie bez zna-
czenia jest równie¿ konstrukcja zbiorników paliw na
pok³adach samolotów, która ma wp³yw zarówno na
przemieszczanie siê paliwa oraz jego temperaturê.

Po raz pierwszy drobnoustroje z benzyny lotniczej
wyizolowano w 1945 roku, za� 13 lat pó�niej � z pa-
liwa lotniczego [57]. Zaproponowano wówczas doda-
tek lecytyny w celu wyeliminowania wzrostu drobno-
ustrojów w benzynie lotniczej. Po pewnym czasie
okaza³o siê, ¿e obecno�æ lecytyny, stanowi¹cej ³atwo
przyswajalne �ród³o po¿ywienia spowodowa³a jeszcze
intensywniejsze namna¿anie drobnoustrojów. W la-
tach siedemdziesi¹tych zaobserwowano nieprawid³o-
wo�ci w funkcjonowaniu pomp samolotu pracuj¹cego
w okolicy Suezu. Badania wykaza³y, ¿e przyczyn¹
zapchanych filtrów by³a obecno�æ bakterii redukuj¹-
cych siarczany [57].

Wraz z postêpem motoryzacji zwiêksza siê równie¿
zapotrzebowanie na paliwa. W zwi¹zku z tym, aby za-
pewniæ bezpieczeñstwo i sta³¹ dystrybucjê, szczegól-
nie dla potrzeb lotnictwa wojskowego, konieczne sta³o
siê przechowywanie paliwa w du¿ych ilo�ciach i na
d³ugie okresy. W ostatnich 30 latach najczê�ciej stoso-
wana metod¹ przechowywania, zarówno surowej ropy,
jak i ró¿nych produktów naftowych by³o przecho-
wywanie w podziemnych jaskiniach skalnych. Do tego

1. Paliwo lotnicze <1×102 <1×101 <1×102 <1×101

2. Olej napêdowy � próba �rednia <1×103 <1×102 <1×102 <5×101

3. Olej napêdowy � próba pobrana
bezpo�rednio znad granicy faz woda/olej sumarycznie <1×104 <5×102 <1×102

T a b e l a  I I
Zalecane kategorie czysto�ci mikrobiologicznej paliw naftowych [12]

L.p. Produkt

Liczba mikroorganizmów (jtk*/dm3)
w produktach przeznaczonych

do przechowywania przez 2�3 lata

Liczba mikroorganizmów (jtk*/dm3)
w produktach przeznaczonych do d³ugo-
trwa³ego przechowywania (powy¿ej 3 lat)

dro¿d¿e i grzyby
strzêpkowe bakterie

* jtk � jednostki tworz¹ce kolonie

dro¿d¿e i grzyby
strzêpkowe

bakterie
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celu wykorzystywane s¹ zarówno jaskinie naturalne,
jak stworzone sztucznie. Do sztucznego wytwarzania
jaskiñ preferowane s¹ granity, piaskowce i sól. W za-
le¿no�ci od przechowywanego produktu naftowego
dobierany jest rodzaj jaskini skalnej oraz konstrukcja
samego zbiornika. Wiêcej danych na ten temat znajduje
siê w publikacji R o f f e y  [40]. Metoda ta jest rów-
nie¿ wykorzystywana do d³ugotrwa³ego przechowywa-
nia paliw stosowanych do silników odrzutowych. Prze-
chowywanie paliwa w ten sposób jest bardzo atrakcyjna
ze wzglêdów zarówno ekonomicznych, jak i technicz-
nych oraz fakt, ¿e �rodowisko ponad powierzchni¹
gruntu zostaje nietkniête. Jaskinie o d³ugo�ci od 50 do
1000 m mog¹ pomie�ciæ od 10 000 m3 do 1 miliona
m3 surowca lub produktu ropopochodnego. W Szwe-
cji paliwo JP 4 w opisywanych jaskiniach przechowuje
siê w temperaturze 6�8oC. Zaobserwowano, ¿e w nie-
których jaskiniach paliwo ulega³o jednak procesom
korozji. W zale¿no�ci od czynników �rodowiskowych
oraz rodzaju przechowywanego paliwa czas od dostar-
czenia produktu do jaskini do pierwszych objawów
korozji waha³ siê od 5 miesiêcy do 5 lat. Wskutek
zanieczyszczenia mikrobiologicznego paliwa mia³y
miejsce 2 wypadki lotnicze. Objawami obecno�ci
drobnoustrojów w paliwie by³y zatkane filtry, uszko-
dzenia komponentów silnika oraz korozja zbiorników
paliwa umieszczonych wewn¹trz skrzyde³ [41].

Dziêki wieloletnim badaniom nad obecno�ci¹ dro-
bnoustrojów w zbiornikach magazynowych benzyny
lotniczej i paliwa lotniczego oraz w zbiornikach znaj-
duj¹cych siê w samolotach dowiedziono, jakie mog¹
byæ skutki bytowania mikroorganizmów w paliwach
lotniczych. Obecno�æ drobnoustrojów w paliwach lot-
niczych mo¿e mieæ nastêpuj¹ce skutki:
� tworzenie siê szlamu i �luzu na dnie zbiorników, za-

równo magazynowych jak i zamontowanych w sa-
molotach,

� tworzenie siê zemulgowanej warstwy paliwa w przy-
dennej strefie zbiorników,

� tworzenie siê z³ogów grzybni na wewnêtrznej po-
wierzchni zbiorników samolotów ponadd�wiêko-
wych,

� zmiany struktury ochronnych pow³ok organicznych,
nak³adanych na wewnêtrzne �ciany zbiorników, za-
równo magazynowych jak i w samolotach,

� zatykanie siê filtrów w uk³adzie zasilaj¹cym w sa-
molotach,

� korozja stali w zbiornikach magazynowych,
� korozja elementów pomp w samolotach wykona-

nych nawet z miedzi i srebra,
� korozja glinu i jego stopów, z których wykonane s¹

�ciany zbiorników w samolotach (objawem towarzy-
sz¹cym mo¿e byæ wyciek paliwa),

� zmiany w³a�ciwo�ci paliwa (w szczególno�ci roz-
k³ad dodatków uszlachetniaj¹cych),

� wydzielanie siê w zbiornikach magazynowych cha-
rakterystycznych zapachów, np. siarkowodoru [20,
31, 47, 59].
W 1979 roku C a b r a l  [6] wykaza³, ¿e próbki pa-

liwa lotniczego stosowanego do samolotów odrzu-
towych by³y ska¿one, g³ównie przez Amorphoteca
resinae forma avelleneum.

G u i a m e t  i wsp. [16] przeprowadzili badania,
których celem by³o porównanie grzybowego zanie-
czyszczenia paliwa lotniczego JP1 gatunkami Tricho-
sporon sp. i Amorphoteca resine oraz oszacowanie
wp³ywu ich obecno�ci na materia³y strukturalne dwóch
zbiorników paliw. Badaniom poddano zbiorniki skon-
struowane ze stopu aluminium 2024 oraz ze stali
wêglowej. Oba szczepy wyizolowano wcze�niej z sy-
stemu dystrybucji paliwa i testowano je w kierun-
ku zdolno�ci wzrostu, w obecno�ci paliwa JP1 jako
jedynego �ród³a wêgla. Przeprowadzone badania do-
wiod³y, ¿e oba szczepy zdolne by³y do wykorzysty-
wania wêglowodorów jako jedynego �ród³a wêgla
w pod³o¿u hodowlanym. Autorzy przypuszczaj¹, ¿e
gatunek A. resinae jest bardziej agresywny w d³u¿szym
czasie inkubacji.

Niekorzystny efekt oddzia³ywania Amorphoteca
resinae na stopy aluminiowe by³ sygnalizowany ju¿
wcze�niej. V i d e l a  [54] do g³ównych efektów
wywo³ywanych przez szczepy tego gatunku zalicza
miêdzy innymi lokalny wzrost kwasowo�ci spowo-
dowany produkcj¹ kwasów organicznych oraz wzrost
potencja³u redoks w lokalnych �rodowiskach.

3.1. Charakterystyka zespo³u drobnoustrojów

Pierwsze badania dotycz¹ce drobnoustrojów zasie-
dlaj¹cych paliwa lotnicze wskazywa³y, ¿e w szlamie
wystêpuj¹ tylko bakterie z rodzajów Pseudomonas,
Aerobacter i Bacterium [57]. Pierwsze doniesienia
o aktywno�ci grzybów w systemach paliwa odrzutowe-
go pojawi³y siê w 1960 roku. K l e m m e  i L e o n a r d
wyizolowali grzyba Hormodendron sp., pó�niej zna-
nego jako Cladosporium sp., który by³ gatunkiem
przewa¿aj¹cym [15]. Badania pó�niejsze dowiod³y,
¿e w szlamie obecne by³y równie¿ grzyby z rodza-
jów Penicillium, Aspergillus, Helminthosporium i Cla-
dosporium.

Obecnie wiadomo, ¿e zespó³ drobnoustrojów zasie-
dlaj¹cy paliwa lotnicze jest bardzo zró¿nicowany. Jed-
nym z najczê�ciej wystêpuj¹cych w paliwach grzybem
by³ i jest Amorphoteca resinae, wcze�niej okre�lany
jako Hormodendron, Cladosporium resiane, Hormo-
conis resinae [6, 18, 20, 23, 46]. Szczep ten zosta³ zba-
dany w 1969 roku przez Australijczyka P a r b e r e g o
[37] najlepszego znawcê gatunku Cladosporium. Od-
kry³ on u tego gatunku formê zarodnikowania p³cio-



161MIKROBIOLOGICZNE SKA¯ENIE PALIW

wego, zaliczy³ do workowców, w zwi¹zku z czym
nowe okre�lenie rodzajowe i gatunkowe brzmi obec-
nie Amorphotheca resinae. Kilkuletnie badania prowa-
dzone w latach 60-tych wykaza³y, ¿e 68�80% próbek
australijskiego paliwa zainfekowanych by³o przez ten
w³a�nie gatunek [18, 46]. Problem obecno�ci tego
gatunku w paliwach lotniczych jest wci¹¿ aktualny.
W 16 spo�ród 24 badanych przez C a b r a l a  [6] prób-
kach paliwa lotniczego wyizolowano w³a�nie Amor-
photeca resinae.

Mikroflora przechowywanego paliwa jest zró¿nico-
wana zarówno ilo�ciowo, jak i jako�ciowo. Niektórzy
badacze wskazuj¹ na szczepy nale¿¹ce do Aspergil-
lus i Penicillium jako wa¿ne zanieczyszczenia paliw
lotniczych [19, 55]. Badania przeprowadzone przez
S o l a n a  i G a y l a r d e  [53] nie potwierdzi³y jednak
tych danych. Autorzy ci zbadali zanieczyszczenie
przez grzyby strzêpkowe i dro¿d¿e ró¿nych paliw prze-
chowywanych w zbiornikach na po³udniu Brazylii.
Przeprowadzone przez nich mikrobiologiczne badania
ilo�ciowe i jako�ciowe benzyny lotniczej wykaza³y, ¿e
w 36% badanych prób wystêpowa³y szczepy nale¿¹ce
do Penicillium sp., w 18% prób odkryto szczepy
Aspergillus sp., w 9% � A. niger oraz równie¿ w 9%
� Curvularis lunatus.

R o f f e y  i wsp. [41] prowadzili badania w szwedz-
kich jaskiniach z przechowywanym paliwem. Do ana-
liz pobierane by³y próby ze zbiorników nape³nionych
paliwem oraz ze zbiorników pustych. W ostatnim przy-
padku próbki stanowi³y osady pochodz¹ce z pod³ogi
zbiornika oraz osad ze �cian. Zestawienie otrzymanych
wyników przedstawiono w tabeli III.

Przedstawione wyniki dowodz¹, ¿e wiêcej drobno-
ustrojów wyizolowano ze szlamu. Uwarunkowane by³o
to prawdopodobnie tym, ¿e w powsta³ych osadach pa-
nowa³y korzystniejsze warunki do wzrostu mikroflory,
miêdzy innymi ze wzglêdu na wiêksz¹ ilo�æ substancji
pokarmowych. Pó�niejsze prace tego autora wykaza³y,
¿e w paliwie do silników odrzutowych przechowywa-
nym w jaskiniach skalnych ilo�æ bakterii tlenowych
waha³a siê od 103 do 107/cm3 do 109/cm w szlamie
z dna zbiornika, za� grzybów � od 10 do 106 cm3 [42].

Na podstawie dostêpnego pi�miennictwa przygotowa-
no tabelê IV, zawieraj¹c¹ listê drobnoustrojów wyizo-
lowanych z paliw i benzyn lotniczych.

4. Drobnoustroje w olejach napêdowych

Oleje napêdowe s¹ mieszaninami ciek³ych wêglowo-
dorów, g³ównie alkanów C14H30 do C20H42, o liczbie
cetanowej 40�45. Zawieraj¹ najczê�ciej wêgiel w ilo�ci
od 86 do 88%, wodór � od 12 do 15%, siarkê � od 0,5
do 1,2%. Charakteryzuj¹ siê temperatur¹ wrzenia miesz-
cz¹c¹ siê granicach od 170 do 360°C, temperatur¹
krzepniêcia w granicach od �50° do + 30°C, lepko�ci¹
od 1,1 do 3,0° E w temperaturze 20°C. Podstawowym
surowcem do otrzymywania olejów napêdowych s¹ od-
powiednie destylaty ropy naftowej. Stosowane s¹ jako
paliwa ciek³e do napêdu silników spalinowych z za-
p³onem samoczynnym. Rozró¿nia siê oleje napêdowe
do szybkoobrotowych silników � paliwa Diesla, oraz
do �rednio i wolnoobrotowych silników okrêtowych
Ró¿ni¹ siê one przede wszystkim lepko�ci¹, tempera-
tur¹ krzepniêcia, zawarto�ci¹ siarki ora innymi w³a�ci-
wo�ciami [14, 33]. W handlu wystêpuje wiele gatun-
ków olejów napêdowych, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹
liczb¹ cetanow¹, temperatur¹ krzepniêcia (oleje napê-
dowe letnie i zimowe), zawarto�ci¹ siarki, lepko�ci¹
oraz innymi w³a�ciwo�ciami eksploatacyjnymi.

4.1. Drobnoustroje w samochodowych
olejach napêdowych

Objawy wystêpowania drobnoustrojów w samocho-
dowych olejach napêdowych oraz warunki ich rozwoju
s¹ analogiczne jak w przypadku opisanych paliw lotni-
czych. Na podstawie dostêpnego pi�miennictwa spo-
rz¹dzono listê mikroorganizmów wyizolowanych z prób
olejów napêdowych (Tabela V)

K w i a t k o w s k a  i W i c h a r y  [29] przeprowa-
dzi³y badania, maj¹ce na celu zobrazowanie zagro¿e-
nia korozj¹ wzbudzon¹ przez drobnoustroje w zbior-
nikach paliw. Badaniami objêto miêdzy innymi oleje

Przechowalnia nape³niona � 20 cm powy¿ej interfazy 0 0 0 0
� interfaza woda 104�105 103�104 0�50 103�104

Przechowalnia opró¿niona � szlam z pod³ogi 106�108 102�105 0�103 103�106

� szlam ze �cian 108 105 104 105

T a b e l a  I I I
Ocena ska¿enia mikrobiologicznego prób paliwa odrzutowego JP4, przechowywanego w jaskiniach skalnych w  Szwecji [41]

Próby
Bakterie
tlenowe

(jtk*/cm3)

Bakterie
beztlenowe
(jtk*/cm3)

Bakterie redu-
kuj¹ce siarczany

(jtk*/cm3)

Grzyby strzêp-
kowe, dro¿d¿e

(jtk*/cm3)

* jtk � jednostki tworz¹ce kolonie
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napêdowe. Stwierdzono wystêpowanie we wszystkich
zbiornikach miêdzy innymi bakterii redukuj¹cych siar-
czany, które s¹ odpowiedzialne za procesy korozji w¿e-
rowej blach wewnêtrznych zbiorników. Dzia³aniu
drobnoustrojów wyodrêbnionych z prób tych paliw
poddano p³ytki stalowe wykonane ze stali ST 3S, z któ-
rej wykonana jest wiêkszo�æ zbiorników. Wyniki tych
badañ przedstawiono w tabeli VI.

Badania te potwierdzi³y zagro¿enie, wynikaj¹ce
z obecno�ci drobnoustrojów w zbiornikach paliw z ole-
jem napêdowym.

Pisz¹c o olejach napêdowych nale¿y zwróciæ uwa-
gê na nadchodz¹c¹ epokê �biodesli� (ekodiesel, eco-
diesel, naturdiesel, paliwo ekologiczne, ekopaliwo,
biopaliwo), opartych na estrach oleju rzepakowego.
Jednym z motywów do przemys³owego wykorzystania

Bakterie

1. Aerobacter aerogenes paliwo odrzutowe JP-4 [8]

2. Bacillus subtilis paliwo odrzutowe JP-4 [8]

3. bakterie redukuj¹ce siarczany (SRB) przechowywane paliwo odrzutowe [40]

4. bakterie ¿elazowe paliwo lotnicze (Polska) [27]

5. Clostridium sporogenes paliwo odrzutowe JP-4 [8]

6. Comamonas testosteroni paliwo lotnicze (Polska) [27]

7. Desulfibrio desulfuricans paliwo odrzutowe JP-4 [8]

8. Flavobacterium arborescens paliwo odrzutowe JP-4 [8]

9. Pestalotia aquatica kerozyna (Hong Kong) [9]

10. Pestalotiopsis aquatica kerozyna (Hong Kong) [9]

11. Pseudomonas aeruginosa paliwo odrzutowe JP-4; polskie paliwo (Polska) [8, 27]

12. Pseudomonas fluorescens paliwo odrzutowe JP-4; paliwo lotnicze (Polska) [8, 27]

13. Pseudomonas maliphora paliwo odrzutowe [50]

14. Stenotrophomonas maltophilia paliwo lotnicze (Polska) [27]

Grzyby strzêpkowe i dro¿d¿e

15. Acremonium strictum paliwo lotnicze (Polska) [27]

16. Alternaria sp. paliwo [5]

17. Amorphoteca resinae � filtr w silniku (Brazylia, Nigeria, Dania, W. Brytania, Indie) [1, 9, 16,
(Cladosporium resinae, � woda ze zbiornika paliwa, 18, 27,
Hormoconis resinae) � zbiornik w samolocie (W. Brytania) 56, 59]

� paliwo w samolocie (W. Brytania)
� paliwo lotnicze (W. Brytania, USA)
� zbiornik paliwa w samolocie odrzutowym (Malezja)
� paliwo lotnicze (Polska)
� paliwo do samolotów odrzutowych � United States Air Force JP4
� paliwo lotnicze � Boeing 707, Electra (Lockheed L 180), Hercules

(Lockheed L 130 A)
� kerozyna (Brazylia, Japonia, Syria, Nigeria, Dania, W. Brytania, Indie),
� woda ze zbiorników paliwa lotniczego (Nowa Zelandia)

18. Aspergillus niger kerozyna [53]

19. Aspergillus sp. paliwo [5]

20. Aspergillus sp. kerozyna [53]

21. Chaetomium dolichotrichum kerozyna (Filipiny) [9]

22. Curvularis lunatus kerozyna [53]

23. Fusarium moniliforme paliwo lotnicze (Polska) [27]

24. Fusarium sambucinum kerozyna [9]

25. Paecilomyces varioti paliwo [5]

26. Penicillium sp. kerozyna [53]

T a b e l a  I V
Drobnoustroje wyizolowane z paliw i benzyn lotniczych

L.p. Mikroorganizmy Próba Pi�mien-
nictwo
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Bakterie

1. Acinetobacter cerificans [52]

2. Acinetobacter junii [49]

3. Acinetobacter sp. [13]

4. Actinomycetes sp. [35]

5. Aeromonas hydrophila [49]

6. Alcaligenes spp. [52]

7. Arthrobacter sp. [13]

8. Bacillus cereus [4]

9. Bacillus firmus [4]

10. Bacillus sp. [3, 4, 27]

11. Bacillus subtilis [4]

12. bakterie redukuj¹ce siarczany [4]

13. bakterie ¿elazowe z rodz. Leptothrix [49]

14. bakterie ¿elazowe z rodz. Siderocapsa [49]

15. Cochliobolus lunatus [4]

16. Desulfovibrio desulfuricans [52]

17. Desulfovibrio sp. [27]

18. Klebsiella sp. [35]

19. Micrococcus spp. [35, 49, 52]

20. Mycobacterium sp. [35]

21. Nocardia sp. [35]

22. Phialophora sp. [52]

23. Pseudomonas aeruginosa [27, 52]

24. Pseudomonas fluorescens [27]

25. Pseudomonas oleovorans [52]

26. Pseudomonas sp. [3, 4, 13, 52, 61]

27. Sphaerotilus sp. [35]

28. Sphingomonas paucimobilis [27]

T a b e l a  V
Drobnoustroje wyizolowane z prób olejów napêdowych, zarówno z fazy wodnej jak i olejowej

L.p. Drobnoustroje Pi�miennictwo

Grzyby strzêpkowe i dro¿d¿e

29. Alternaria alternata [4]

30. Alternaria sp. [4]

31. Amorphoteca resinae [4, 27, 35, 52]

32. Aspergillus [35]

33. Aspergillus flavus [4]

34. Aspergillus fumigatus [4]

35. Aspergillus niger [4]

36. Aspergillus ustus [27]

37. Aspergillus versicolor [27]

38. Candida sp. [35]

39. Candida guilliermondii [52]

40. Candida lipolytica [52]

41. Candida rugosa [52]

42. Candida silvicola [4]

43. Candida tropicalis [52]

44. Cephalosporium sp. [52]

45. Fusarium sp. [35, 52]

46. Humicola sp. [27]

47. Paecilomyces spp. [52]

48. Paecilomyces variotii [4]

49. Penicillium citrinum [4]

50. Penicillium sp. [4, 35, 52]

51. Penicillium spinulosum [27]

52. Rhodotorula glutinis [4]

53. Rhodotorula sp. [52]

54. Trichoderma viride [52]

L.p. Drobnoustroje Pi�miennictwo

1. Olej napêdowy 1 � 6,23 w¿ery na ca³ej powierzchni � 10, 87 w¿ery na ca³ej powierzchni

2. Olej napêdowy 2 � 1,56 pojedyncze w¿ery, matowy nalot � 2,52 pojedyncze w¿ery, matowy nalot

3. Olej napêdowy 3 � 10, 56 w¿ery na ca³ej powierzchni � 21,45 silna korozja

4. Olej napêdowy 4 � 8,72 rdzawy nalot na powierzchni � 10,83 rdzawy nalot na powierzchni

5. Olej napêdowy 5 � 0,10 korozja na dolnym brzegu � 0,95 korozja w dolnej czê�ci

T a b e l a  V I
Zmiany masy i wygl¹du p³ytek stalowych spowodowane koroduj¹cym dzia³aniem prób

pobranych z warstw przydennych zbiorników [29]

Rodzaj próby

Zmiany masy i wygl¹du p³ytek stalowych

Po up³ywie 6 tygodni

Zmiana masy (g/m2) Ocena  wizualna

Po up³ywie 12 tygodni

Zmiana masy (g/m2) Ocena  wizualna

ro�lin oleistych, przede wszystkim nasion rzepaku, do
produkcji odnawialnych paliw do silników wysoko-
prê¿nych by³ kryzys paliwowy. Pierwszym krajem
europejskim produkuj¹cym paliwo rzepakowe by³a

Austria. Udzia³ tego kraju w europejskiej produkcji
tego paliwa wynosi obecnie 60%. Stany Zjednoczone
planuj¹ za oko³o 40 lat zast¹piæ 50% oleju napêdo-
wego ró¿nego rodzaju biopaliwami, produkowanymi
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 z t³uszczów ro�linnych, zwierzêcych oraz mikroalg
[7]. Paliwo rzepakowe ma szereg zalet, do których za-
licza siê miêdzy innymi ochronê zdrowia i �rodowi-
ska, ze wzglêdu na obni¿enie efektu cieplarnianego,
nisk¹ kancerogenno�æ, nietoksyczno�æ, biodegrado-
walno�æ i spadek zadymienia spalin [7].

Obecnie w naszym kraju sprzedawane jest paliwo
produkowane w Czechach. Jest to paliwo ekologiczne,
bêd¹ce mieszanin¹ estrów metylowych kwasów t³usz-
czowych oleju rzepakowego i wêglowodorów paliw
mineralnych w stosunku wagowym 32:68. Przezna-
czony jest do ca³orocznego stosowania we wszystkich
rodzajach silników z zap³onem samoczynnym monto-
wanych w samochodach produkcji krajowej oraz za-
granicznych. Mo¿e byæ bez ograniczeñ zamiennie sto-
sowany oraz mieszany ze wszystkimi gatunkami oleju
napêdowego, jednak na etapie dystrybucji powinien
byæ przechowywany w odrêbnych zbiornikach i sprze-
dawany z wydzielonego, odpowiednio oznaczonego
dystrybutora. W porównaniu z tradycyjnymi olejami
napêdowymi posiada wyra�nie lepszy sk³ad spalin,
zw³aszcza je�li chodzi o zawarto�æ sk³adników szko-
dliwych takich jak SO2 i CO2, o po³owê mniejsze dy-
mienie oraz mniejsz¹ zawarto�æ siarki oraz wêglowo-
dorów aromatycznych i poliaromatycznych. W czasie
stosowania wykazuje minimum osadów na dyszach
wtryskiwaczy, komorze sprê¿ania oraz rowkach pier�-
cieni t³okowych. Paliwo to przesz³o pomy�lne testy
oceniaj¹ce zu¿ycie silnika, parametry mocy i sk³ad
gazów wydechowych na samochodach marki Skoda,
Opel, Liaz, Avia, Mercedes, Audi, Fiat, Volvo.

Z tej krótkiej charakterystyki wynika, ¿e paliwo
ekologiczne ma same zalety, brak jednak danych, do-
tycz¹cych ich podatno�ci na rozk³ad mikrobiologiczny.
Zdaniem niektórych autorów nadej�cie epoki �bio-
diesli� bêdzie mia³o szczególne znaczenie, poniewa¿ s¹
to paliwa bardziej podatne na rozk³ad mikrobiologicz-
ny, w zwi¹zku z tym ich przechowywanie oraz u¿ytko-
wanie mo¿e przysparzaæ wielu problemów. Zdaniem
B e n t o  i G a y l a r d e  nawet niska zawarto�æ estru
metylowego oleju rzepakowego w samochodowym
oleju napêdowym powodowaæ mo¿e znaczne zwiêksze-
nie jego podatno�ci na rozk³ad mikrobiologiczny [4].

4.2. Drobnoustroje w okrêtowych
olejach napêdowych

Podobnie jak paliwa i benzyny lotnicze, równie¿
oleje napêdowe u¿ywane w transporcie morskim, pod-
legaj¹ niekorzystnemu oddzia³ywaniu drobnoustrojów.

W latach osiemdziesi¹tych zaobserwowano wystê-
powanie k³opotów w przypadku lekkich i ciê¿kich
olejów napêdowych, zw³aszcza na statkach. Objawy
obecno�ci mikroorganizmów w olejach napêdowych s¹
podobne do tych, jakie wystêpowa³y w paliwach lotni-

czych, a mianowicie mog¹ wystêpowaæ zmêtnienia
i obecno�æ zawiesiny w oleju oraz korozja zbiorników,
bêd¹ca efektem aktywno�ci bakterii redukuj¹cych siar-
czany [17, 39, 59].

W roku 1990 doniesiono o ska¿eniu mikrobiolo-
gicznym paliwa na jednym z okrêtów wojennych
w Kanadzie. Efektem dzia³alno�ci ¿yciowej bytuj¹cych
tam drobnoustrojów zidentyfikowanych jako Amor-
photheca resinae by³o uszkodzenie kilku gazowych sil-
ników turbinowych [17, 59]. Na powstanie owego ska-
¿enia mikrobiologicznego w uk³adzie paliwowym
turbin gazowych, które poci¹gnê³o za sob¹ odczuwal-
ne skutki finansowe wp³ynê³o kilka czynników:
� dyslokacja okrêtu mia³a miejsce na wiosnê i zbieg³a

siê z przej�ciem przez strefê tropikaln¹, co spowo-
dowa³o kondensacjê wody w zbiornikach paliwa,
dop³yw wody do paliwa i rozprzestrzenienie zanie-
czyszczenia mikrobiologicznego,

� paliwo zatankowane podczas rejsu przez strefê tro-
pikaln¹ zawiera³o pewn¹ ilo�æ wody oraz, co jest
nieuniknione, drobnoustroje,

� trymowanie ³adunku, czyli wyrównywanie przeg³ê-
bienia okrêtu, dokonywa³o siê przez przepompo-
wywanie paliwa z jednego zbiornika do drugiego,
w zwi¹zku z czym nastêpowa³o ska¿enie czystych
zbiorników paliwa,

� za³oga przejmuj¹ca okrêt wyposa¿ony w turbiny ga-
zowe by³a wcze�niej szkolona na turbinach paro-
wych; czas szkolenia by³ ograniczony, a dalsze szko-
lenie za³ogi odbywaæ siê mia³o w czasie trwania rejsu,

� nowy port macierzysty okrêtu nigdy wcze�niej nie
obs³ugiwa³ jednostek wyposa¿onych w turbiny ga-
zowe, w zwi¹zku z czym s³u¿by techniczne nie by³y
przygotowane do nowych zadañ [17, 59].
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych jeden z miêdzyna-

rodowych koncernów naftowych otrzyma³ skargi z ró¿-
nych krajów Europy. Za¿alenia dotyczy³y niedopusz-
czalnego poziomu zmêtnienia oraz cz¹stek sta³ych
zawieszonych w paliwie. Przeprowadzone badania
wykaza³y, ¿e przyczyn¹ owych zmian by³o zanieczysz-
czenie mikrobiologiczne paliw. Drobnoustroje wy-
izolowano zarówno z prób wody, jak i z prób pa-
liwa. W próbach wody bakterie tlenowe obecne by³y,
w zale¿no�ci od miejsca pobrania próby, w ilo�ci od
1×105 do 3×106 jtk/cm3. Ponadto z prób tych wyod-
rêbniono tak¿e bakterie redukuj¹ce siarczany i w jed-
nym przypadku dro¿d¿e. W próbach paliwa bakterie
tlenowe wyizolowano w ilo�ci od 0 do 6×103 oraz
dro¿d¿e � od 0 do 4×102 jtk/cm3 [39]. S o l a n a
i G a y l a r d e  z prób okrêtowego oleju Diesel wyizo-
lowali Penicillium spp., Aspergillus spp., Aspergillus
niger, Aspergillus fumigatus, Amorphoteca resinae
oraz Curvularis lunatus [53].

W zbiornikach paliwa silnikowego na statkach,
które maj¹ urz¹dzenia do kompensacji masy paliwa
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wod¹ udzia³ bakterii redukuj¹cych siarczany dochodzi
do 17% ogó³u mikroflory [58].

5. Drobnoustroje w benzynach silnikowych

Benzyny silnikowe to mieszaniny ciek³ych wêglo-
wodorów parafinowych, naftenowych, aromatycznych
i nienasyconych, wystêpuj¹cych w zmiennych stosun-
kach. Przeciêtnie zawieraj¹ 84�87% wêgla, 13, 4�16%
wodoru oraz 0,03% siarki. Temperatura wrzenia mie�ci
siê w przedziale od 35 do 215°C, za� ich gêsto�æ waha
siê od 0,700 do 0,795 g/cm3. S¹ to substancje ³atwo lot-
ne i palne, o charakterystycznym zapachu, nie rozpusz-
czaj¹ce siê w wodzie. Warto�æ opa³owa wynosi oko³o
11000 cal/dm3 (46,06×106 J/m3). Podstawowym surow-
cem do produkcji benzyn jest ropa naftowa, gazy rafi-
neryjne, gaz ziemny, w mniejszym stopniu � wêgiel
kamienny i brunatny. W zale¿no�ci od zastosowanego
procesu technologicznego i przeznaczenia wyró¿nia siê
benzyny silnikowe, wysokooktanowe (o liczbie oktano-
wej 80�100) oraz benzyny bezo³owiowe [14]. Zarówno
warunki wzrostu drobnoustrojów w benzynach, jak
i skutki spowodowane ich obecno�ci¹ s¹ zbli¿one do
tych opisanych wy¿ej, a dotycz¹cych paliw lotniczych.

Z badañ prowadzonych w naszym kraju przez
Laboratorium Korozji Mikrobiologicznej G³ównego
Instytutu Górnictwa wynika, ¿e wszystkie zbiorniki
z benzyn¹, w tym z benzyn¹ bezo³owiow¹, w war-
stwach przydennych by³y ska¿one mikrobiologicznie
[29]. Równie¿ badania benzyn prowadzone przez inne
instytucje polskie potwierdzi³y, ¿e w zdecydowanej
wiêkszo�ci badanych prób stwierdzono obecno�æ dro-
bnoustrojów. Identyfikacja drobnoustrojów wyodrêb-
nionych z benzyn o³owiowych wykaza³a wystêpowanie
bakterii: Acinetobacter sp., Alcaligenes denitrificans,
A. xyloosoidans, Bacillus sp., Citrobacter freundii,
Cocobacili sp., Comamonas acidovorans, Desulfovibrio
desulfuricans, Flavobacterium devorans, Klebsiella
ozaenae, Micrococcus sp., Moraxella lacunata, Myco-
bacterium austroafricanum, Oligella sp., Pseudomo-
nas aeruginosa, P. alcaligenes, P. fluorescens, Pseudo-
monas sp., Sphingomonas paucimobilis oraz grzybów
strzêpkowych i dro¿d¿y: Aspergillus unquis, A. ustus,
A. versicolor, Candida lipolytica, Candida sp., Clado-
sporium sp., Mycelia sterila, Paecilomyces variotii,
Penicillium canescens, P. versicolor, Penicillium sp.
Z prób benzyn bezo³owiowych wyodrêbniono g³ównie
bakterie � Bacillus sp., Moraxella lacunata, Oligella
sp., P. aeruginosa, P. fluorescens [24, 27].

Badania J a m i s o n a  i wsp. [24] doprowadzi³y do
wyizolowania z prób benzyny wysokooktanowej
32 szczepów bakterii. Szczegó³owe analizy dowiod³y,
¿e wyodrêbnione drobnoustroje zdolne by³y do biode-
gradacji szeregu komponentów, wchodz¹cych w sk³ad

owej benzyny. Fakt ten �wiadczy dobitnie o niekorzyst-
nej roli mikroorganizmów zasiedlaj¹cych benzyny.

Wprowadzenie benzyn bezo³owiowych, podobnie
jak ekologicznych olejów napêdowych, stanowiæ bê-
dzie problem, gdy¿ prawdopodobnie s¹ one bardziej
podatne na rozk³ad mikrobiologiczny, ni¿ benzyny za-
wieraj¹ce zwi¹zki o³owiu. Najbli¿sze lata zweryfikuj¹
te hipotezy.

6. Ochrona paliw

Bardzo wa¿nym elementem jest profilaktyka oraz
ochrona produktów ropopochodnych przed zanie-
czyszczeniem mikrobiologicznym. Czêsto sama profi-
laktyka nie wystarcza. Ochrona obejmowaæ mo¿e me-
tody fizyczne, takie jak osiadanie, filtracjê paliwa lub
jego odka¿anie termiczne oraz metodê chemiczn¹, czyli
zastosowanie biocydów. Metody fizyczne s¹ mniej
uci¹¿liwe dla �rodowiska, ale niestety ich zastosowa-
nie jest ograniczone miêdzy innymi z tego wzglêdu, ¿e
nie mo¿na przy ich pomocy odkaziæ np. zbiorników
paliw. Biocydy (mikrobiocydy) nale¿¹ do pestycydów
stosowanych miêdzy innymi do zwalczania lub ogra-
niczania rozwoju mikroorganizmów w produktach naf-
towych. Zagadnienie dotycz¹ce biocydów jest niezwy-
kle szerokie. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêto�æ
tekstu nie sposób opisaæ tu bardzo ciekawych zjawisk,
dotycz¹cych mechanizmów oddzia³ywania biocydów
na komórki drobnoustrojów, czy te¿ mechanizmów wa-
runkuj¹cych oporno�æ mikroorganizmów [10, 11, 21,
25, 26, 32, 38, 43, 45].

Niezale¿nie od miejsca, w którym biocydy bêd¹
stosowane nale¿y pamiêtaæ, ¿e powinny:
� mieæ szerokie spektrum dzia³ania na ró¿ne grupy

drobnoustrojów,
� stabilno�æ biocydu w uk³adzie w ci¹gu d³ugich okre-

sów czasu,
� rozpuszczaæ siê zarówno w fazie wodnej, jak i orga-

nicznej,
� posiadaæ dzia³anie biobójcze dla materia³ów zainfe-

kowanych oraz biostatyczne dla ochrony produktów
podczas ich przechowywania,

� byæ efektywne w niskich stê¿eniach oraz wydajne
w u¿yciu,

� posiadaæ w³a�ciwo�ci antykorozyjne oraz zgodno�æ
z ró¿nymi uk³adami ropopochodnymi,

� byæ stabilne w szerokim spektrum termicznym i nie
powinny rozk³adaæ siê w temperaturze pracy smarów

� nie powinny wp³ywaæ negatywnie na w³a�ciwo�ci
normatywne i eksploatacyjne paliw oraz na mate-
ria³y konstrukcyjne systemów dystrybucji i uk³adów
paliwowych pojazdów,

� nie powinny zak³ócaæ procesów filtracji np., przez
dyspergowanie zanieczyszczeñ, czy te¿ hamowaæ
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procesów koalescencji wody w filtrach oczyszcza-
j¹co-odwadniaj¹cych paliw lotniczych,

� nie mog¹ zawieraæ sk³adników, daj¹cych szkodliwe
produkty spalania, np., halogenków, z których mog¹
powstawaæ dioksyny,

� nie powinny zmieniaæ w³a�ciwo�ci u¿ytkowych
produktów i korodowaæ metali,

� nie powinny byæ toksyczne dla ludzi, ani powodo-
waæ uczuleñ, czy podra¿nieñ skóry [32, 36, 47, 57].
Wyró¿nia siê biocydy rozpuszczalne w paliwach do

ochrony fazy olejowej, oraz rozpuszczalne w wodzie
do odka¿ania zbiorników.

Sk³adniki o dzia³aniu antybiotycznym rozpuszczo-
ne w fazie olejowej powinny charakteryzowaæ siê sze-
regiem cech:
� nie powinny byæ powierzchniowo aktywne,
� nie powinny stymulowaæ utleniania, korozji ani po-

wstawania gum,
� powinny byæ aktywne w stosunku do drobnoustro-

jów obecnych w fazie olejowej i bezpieczne w sto-
sowanych dawkach,

� zaleca siê by nie zawiera³y metali i sk³adników ha-
logenowych.

Sk³adniki antybiotyczne rozpuszczone w fazie wodnej:
� powinny charakteryzowaæ siê szerokim spektrum

aktywno�ci antybiotycznej, w tym równie¿ w sto-
sunku do bakterii redukuj¹cych siarczany,

� nie powinny byæ zbyt alkaliczne, ani zbyt kwa�ne,
� nie powinny byæ korozyjne, ani powierzchniowo ak-

tywne,
� nie powinny wywieraæ szkodliwego wp³ywu na

zdrowie personelu obs³uguj¹cego,
� nie powinny wywieraæ szkodliwego wp³ywu na �ro-

dowisku w przypadku, gdy woda jest do niego uwal-
niana,

� powinny ³atwo podlegaæ neutralizacji [22].
Obecnie do biocydów stosowanych najczê�ciej w

ochronie produktów ropopochodnych zalicza siê bio-
cydy izotiazolonowe i N � trihalometylotionowe oraz
ró¿ne polimeryczne analogi czwartorzêdowych soli
amoniowych, np. Mar � 71 (N,N� � metyleno � bis
(5  metyl � oksazolidyna) i Kathon FP � mieszanina
2 izotiazolonów: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolonu i 2-
metylo-4-izotiazolonu. Wzory strukturalne tych zwi¹z-
ków przedstawiono na rys. 1.

B e n t o  i G a y l a r d e  (2001) w badaniach nad
mikrobiologicznym ska¿eniem oleju napêdowego
sprawdza³y skuteczno�æ biocydu Kathon FP 1,5. Za-
stosowanie tego �rodka w warunkach do�wiadczenia
w dawce 0,1 ppm pozwoli³o na utrzymanie czysto�ci
analizowanej próby przez okres 30 dni, za� dawka 1
lub 10 ppm � przez okres 400 dni [4].

W zwalczaniu drobnoustrojów w paliwach ¿eglu-
gowych podczas ich magazynowania i transportowa-
nia a¿ do momentu zu¿ycia obowi¹zuje szereg zasad,
które sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do zminima-
lizowania zawarto�ci wody zarówno w zbiornikach, jak
i w samym paliwie. Zalecenia ogólne, wspólne dla
wszystkich rodzajów paliw opisane zosta³y wcze�niej.

Problemy zwi¹zane z obecno�ci¹ drobnoustrojów
w magazynach oleju napêdowego marynarki wojennej
mia³y miejsce równie¿ we Francji. Do badañ wytypo-
wano piêæ mikrobiocydów. Koñcowe do�wiadczenia
polowe przeprowadzone by³y w zbiorniku oleju napê-
dowego o pojemno�ci 14 000 m3, a wybrany biocyd
by³ mieszanin¹ 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolino-3-on
i 2-metylo-4-izotiazolino-3-on. Zastosowano dawkê
2,8 ppm na ca³¹ objêto�æ oleju. Siedem dni przed
wprowadzeniem do zbiornika mikrobiocydu wprowa-
dzono do oleju wodê pitn¹ w ilo�ci 9 m3, w celu stwo-
rzenia uk³adu olej/woda w proporcji 1500:1. Do�wiad-
czenie prowadzono przez 142 dni. Otrzymane wyniki
przedstawiono w tabeli VII.

Testowany biocyd okaza³ siê bardzo skuteczny, gdy¿
ju¿ 24 godzinach wyeliminowa³ wszystkie mikroorga-
nizmy, a zarówno woda, jak i paliwo by³y czyste mikro-
biologiczne przez ca³y czas trwania do�wiadczenia [39].

Badania przeprowadzone w Irlandii wykaza³y wy-
stêpowanie bakterii tlenowych, bakterii redukuj¹cych
siarczany, grzybów strzêpkowych oraz dro¿d¿y na dnie
zbiorników z olejem napêdowym. Badania skuteczno-
�ci dzia³ania biocydu prowadzono przez cztery mie-
si¹ce. Analizuj¹c otrzymane wyniki podjêto decyzjê
o konieczno�ci odka¿ania zbiorników co 3�4 miesi¹ce.
Przeprowadzony zabieg odka¿ania spe³ni³ swoj¹ rolê,
gdy¿ liczba reklamacji dotycz¹cych jako�ci omawia-
nego oleju napêdowego zmniejszy³a siê o 80% [39].

Podobne badania, dotycz¹ce zwalczania ska¿enia
mikrobiologicznego ³adunku oleju napêdowego na tan-
kowcu prowadzone by³y tak¿e w Wielkiej Brytanii.
W ³adunku oleju napêdowego, który by³ wyproduko-
wany w brytyjskiej rafinerii, stwierdzono znaczne ilo�ci
wody oraz obecno�æ mikroorganizmów. Olej ten prze-
znaczony by³ dla odbiorców ze Skandynawii, którzy
wcze�niej ju¿ sygnalizowali obecno�æ mikroflory
w produkcie. Poniewa¿ ³adunek mia³ byæ sk³adowany
do 12 miesiêcy, podjêto decyzjê o odka¿aniu oleju
jeszcze na tankowcu, przed wy³adunkiem do zbiorni-
ków portowych. W tabeli VIII przedstawiono poziom
zanieczyszczenia mikrobiologicznego próbek pobra-Rys. 1.
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nych na granicy fazy olej/woda ze zbiorników na tan-
kowcu oraz ze zbiornika portowego.

Stê¿enie mikrobiocydu w oleju ustalono na pozio-
mie 2,4 ppm substancji aktywnej. Po up³ywie 24 go-
dzin od momentu zastosowania biocydu w zbiorniku
portowym stwierdzono w fazie wodnej 150 jtk/cm3,
za� bakterie redukuj¹ce siarczany by³y nieobecne.
Analiza mikrobiologiczna fazy olejowej wykaza³a
wystêpowanie 150 jtk/cm3 oleju i brak dro¿d¿y. Po
up³ywie tygodnia od podania biocydu do oleju oka-
za³o siê, ¿e faza wodna na dnie zbiornika oraz faza
olejowa u góry, w �rodku i na dnie zbiornika by³y
sterylne. Po zastosowaniu zabiegów odka¿aj¹cych
skargi na blokowanie filtrów, klarowno�æ oleju napê-
dowego i inne jego niekorzystne zmiany zosta³y znacz-
nie ograniczone [39].

Reasumuj¹c warto wspomnieæ, ¿e bardzo wa¿ne
jest prawid³owe dozowanie biocydów. Zbyt ma³e ilo�ci
mog¹ spowodowaæ uodpornienie siê drobnoustrojów,

a co za tym idzie w konsekwencji stosowanie coraz
wy¿szych dawek w celu zapewnienia oczekiwanej sku-
teczno�ci.

7. Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawiono stan badañ nad
wystêpowaniem drobnoustrojów w paliwach i konse-
kwencjami ich obecno�ci w tych produktach. Badania
dowodz¹, ¿e problem obecno�ci mikroorganizmów
w paliwach jest zagadnieniem wci¹¿ aktualnym. Poja-
wienie siê biopaliw, mo¿e staæ siê przyczyn¹ eskalacji
tego zjawiska. Zdaniem niektórych badaczy wprowa-
dzenie do oleju napêdowego niewielkich nawet ilo�ci
estru metylowego oleju rzepakowego mo¿e zwiêkszaæ
jego podatno�æ na rozk³ad mikrobiologiczny. Wprowa-
dzenie benzyn bezo³owiowych, podobnie jak ekolo-
gicznych olejów napêdowych, stanowiæ mo¿e równie¿

24 godziny przed zastosowaniem biocydu dno zbiornika 1×103 bakterii 8 × 105 bakterii

4×102 dro¿d¿y 4 × 103 dro¿d¿y
obecne bakterie

redukuj¹ce siarczany

5 godzin po zastosowaniu biocydu dno zbiornika 2×102 bakterii

1×103 dro¿d¿y nieobecne

1 dzieñ po zastosowaniu biocydu dno, �rodek i góra zbiornika nieobecne nieobecne

5 dni po zastosowaniu biocydu dno, �rodek i góra zbiornika nieobecne nieobecne

142 dni po zastosowaniu biocydu dno, �rodek i góra zbiornika nieobecne nieobecne

T a b e l a  V I I
Efektywno�æ zastosowania mikrobiocydu we francuskich rezerwach strategicznych paliwa [39]

Czas dzia³ania mikrobiocydu Miejsce pobrania próby
Liczba drobnoustrojów w próbie (jtk*/cm3)

faza olejowa

* jtk � jednostki tworz¹ce kolonie

faza wodna

Zbiornik nr 2 na tankowcu
3×106  obecne

6×103 4×102

1×106 obecne

Zbiornik nr 4 na tankowcu 3×106 obecne 0 0

Zbiornik nr 6 na tankowcu 3×106 obecne
oraz 4600 dro¿d¿y

2×102 2,5×102

Zbiornik portowy przed zastosowaniem biocydu 1×105 obecne 2×102 0

T a b e l a  V I I I
Poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia mikrobiologicznego próbek pobranych na granicy fazy olej/woda

ze zbiorników na tankowcu oraz ze zbiornika portowego [39]

Miejsce pobrania próbki

jtk*/cm3 wodyjtk*/cm3 paliwa

bakterie tlenowe
bakterie redukuj¹ce

siarczany bakterie tlenowe dro¿d¿e

* jtk � jednostki tworz¹ce kolonie
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zagro¿enie, gdy¿ prawdopodobnie s¹ one bardziej po-
datne na rozk³ad mikrobiologiczny, ni¿ benzyny za-
wieraj¹ce zwi¹zki o³owiu. Najbli¿sze lata zweryfikuj¹
te hipotezy.
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I N F O R M A C J E, K O M U N I K A T Y, R E C E N Z J E

Postêpy Mikrobiologii zamieszczaj¹ artyku³y przegl¹dowe ze
wszystkich dziedzin mikrobiologii nie drukowane w innych cza-
sopismach oraz w dziale Nowo�ci Wydawniczych recenzje no-
wych ksi¹¿ek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych, które
ukazuj¹ siê w Polsce. Artyku³y drukowane w Postêpach Mikro-
biologii nie mog¹ byæ bez zgody Redakcji publikowane w in-
nych periodykach.

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

elektronicznego zapisu tekstu w edytorze Microsoft Word
dowolnej edycji w wersji PL na dyskietkach komputerowych
(3,5� 1,44 MB). Do dyskietki powinny byæ do³¹czone 2 egz.
tekstu artyku³u ca³kowicie zgodnego z zapisem elektronicznym.
Objêto�æ pracy nie powinna przekraczaæ wraz z pi�miennictwem
i ilustracjami 30 stron maszynopisu. Maszynopis powinien byæ
jednostronny (wielko�æ czcionki 12, odstêp pomiêdzy wiersza-
mi 1,5), z numeracj¹ stron. Po tytu³ach wydzielonych nie nale¿y
stawiaæ kropek.

Na oddzielnej stronie (strona tytu³owa) nale¿y podaæ tytu³
pracy, pod nim w pe³nym brzmieniu imiona i nazwiska autorów,
spis tre�ci (tytu³y poszczególnych rozdzia³ów) oraz kilka (nie
wiêcej jak piêæ) s³ów kluczowych (ang. key words). S³owa klu-
czowe mog¹ b¹d� nie pojawiaæ siê w tytule pracy � nale¿y je
podaæ w porz¹dku alfabetycznym. Tytu³ pracy i spis tre�ci nale¿y
powtórzyæ w jêzyku angielskim. Praca powinna koñczyæ siê krót-
kim podsumowaniem, zawieraj¹cym najistotniejsze elementy tre�-
ci. Na oddzielnej stronie nale¿y do³¹czyæ krótkie streszczenie
pracy w jêzyku angielskim (maksymalnie 250 s³ów). Tekst pracy
powinien byæ zgodny z zaleceniami szczegó³owymi Redakcji.

Przesy³ane do redakcji prace winny byæ napisane poprawn¹
polszczyzn¹. Redakcja rekomenduje P.T. Autorom S³ownik
Poprawnej Polszczyzny (red. Witold Doroszewski, Halina
Kurkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1998)
jako pomoc w redagowaniu tekstu. Jakkolwiek Postêpy Mikro-
biologii s¹ polskojêzyczne, nie wyklucza siê druku prac, napisa-
nych po angielsku.

1.2. Ilustracje
Tabele i rysunki (po dwa egz., o rozmiarze nie przekraczaj¹-

cym 26,5 cm × 18 cm) winny byæ wykonane starannie (dok³adne
krycie) czarnym tuszem na kalce technicznej lub w formie wy-
druku z drukarki laserowej lub atramentowej. Fotografie (po dwa
egz.) nale¿y sporz¹dzaæ na b³yszcz¹cym papierze, najlepiej
w formacie 13 cm × 18 cm. Materia³y te nale¿y za³¹czyæ od-
dzielnie. Nie nale¿y pozostawiaæ w maszynopisach wolnych
miejsc na rysunki i zdjêcia, a tylko na kopii zaznaczyæ miejsce,
w którym powinny byæ umieszczone, np. tab. 1, rys. 1. Liczbê
rysunków i tabel nale¿y ograniczyæ do istotnie niezbêdnej ilo�ci.
Te same wskazówki odnosz¹ siê do pojedynczych wzorów che-
micznych. Ka¿da tabela powinna byæ oznaczona kolejnym

numerem rzymskim oraz mieæ nag³ówek opisuj¹cy jej tre�æ. Na
osobnej kartce nale¿y za³¹czyæ spis z obja�nieniami jakie powinny
siê znale�æ pod rysunkami lub z uwag¹ �obja�nienia w tek�cie�.
Podpisy pod wykresami, rysunkami, zdjêciami nale¿y umie�ciæ
na osobnej stronie.

1.3. Pi�miennictwo
Cytowan¹ literaturê (Pi�miennictwo) nale¿y wpisaæ oddziel-

nie jako ostatnie strony maszynopisu, wymieniaj¹c pozycje
w kolejno�ci alfabetycznej. W wykazie powinny byæ podane ko-
lejno: liczba porz¹dkowa, nazwisko autora, pierwsze litery
imion, nazwiska wspó³autorów pracy i pierwsze litery ich imion
(w kolejno�ci podanej w cytowanej pracy), pe³ny tytu³ cytowa-
nej pracy, skrócony tytu³ czasopisma, tom, strona, i rok wydania
(w nawiasach).

Dla cytowanych wydawnictw nieperiodycznych nale¿y po-
daæ kolejno: nazwisko i pierwsze litery imion autora, lub wspó³-
autorów, tytu³ dzie³a, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
W przypadku odwo³ywania siê do artyku³u w pracy zbiorowej
nale¿y dodatkowo podaæ tytu³ tej pracy oraz nazwisko jej redak-
tora, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, tom oraz na koñcu
stronê, np. Portnoy D.A., Sun A.N., Bielecki J.E.: Escape from
the phagosome and cell-to-cell spread of Listeria monocytogenes
(w) Microbial Adhesion and Invasion, red. M. Hook, L. �witalski,
Springer Verlag, New York, 1991, s. 86.

W przypadku gdy liczba wspó³autorów pracy przekracza 10,
nale¿y podaæ nazwiska i inicja³y pierwszego oraz ostatniego
wspó³autora, a nastêpnie dodaæ uwagê i wsp. np.
Tomb J.F., J.C. Venter i wsp.: The complete genome sequence of

the gastric pathogen Helikobacter pylori. Nature, 338, 539�
543 (1997).

(wy¿ej cytowana praca jest dzie³em 42 autorów)
Powo³ywanie siê w tek�cie na pozycje cytowanej literatury

nastêpuje przez wymienienie liczby porz¹dkowej w nawiasach
np. [10]. Ilo�æ cytowañ w pi�miennictwie nie mo¿e przekraczaæ
100 pozycji.

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

internetowej jest sprawdzenie i aktualizacja zapisu informacyjne-
go na stronie WEB w dniu wysy³ania maszynopisu. W przypadku
niew³a�ciwego adresu i niemo¿liwo�ci odtworzenia informacji
z sieci komputerowej, prace bêd¹ zwracane autorom. Cytowanie
informacji publikowanej na stronach sieci internetowej powinno
wygl¹daæ nastêpuj¹co:

XYZ Website 14 listopada 1999 roku (Online). Nazwisko
wydawcy, je�li jest znane, http://cbx.iou.pgr. (10 Pa�dziernika
1999 roku, data ostatniego sprawdzenia adresu). Cytowanie ksi¹-
¿ek powinno zawieraæ szczegó³owe dane o wydawnictwie.

Cytacja w pi�miennictwie pracy oryginalnej przes³anej po-
przez sieæ komputerow¹ powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
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nazwisko autora, inicja³y imion, 5 pa�dziernika 1999 r. (data
przyjêcia pracy), tytu³ pracy, nazwa czasopisma, numery stron
(je�li s¹ dostêpne), (Online), adres internetowy, data potwierdze-
nia wa¿no�ci adresu.

1.3.2. Elektroniczne wersje ilustracji
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce prawid³owego zapisu ilu-

stracji znajduj¹ siê na stronie internetowej pod adresem http:
\\cjs.cadmus.corn/da. Redakcja Postêpów Mikrobiologii najchêt-
niej akceptuje ilustracje wykonane w programach graficznych
Adobe Photoshop 4.0 i Macromedia Freehand 7.0 zgodne z syste-
mem Windows 3.1, Windows 95 i 98 oraz Windows NT. Rysunki
powinny byæ zachowane w formacie TIFF lub EPS. Grafiki kolo-
rowe nale¿y zachowywaæ w pliku EPS (CMYK mode). Dane s¹
przyjmowane na standardowych mediach takich jak dyskietki
3,5 cala lub CD-ROM. Przes³ane dyski lub dyskietki nie bêd¹
zwracane autorom. Zalecana przez redakcjê kompresja informacji
to PKZIP lub WINZIP w systemie Windows. Minimalna rozdziel-
czo�æ stosowana w ilustracjach to: 300 dpi dla zdjêæ szarych i ko-
lorowych, 600 dpi dla liter i 1200 dpi dla linii w wykresach.
Wszystkie grafiki powinny byæ przesy³ane w 100% wymiarze bez
konieczno�ci skalowania. W celu szczegó³owej informacji proszê
wysy³aæ zapytanie przez e-mail na adres jbielecki@biol.uw.edu.pl.

2. Prawo autorskie
W przypadku reprodukcji w pracy cudzych rysunków lub

tabel � nawet w formie zmodyfikowanej � b¹d� cytowania frag-
mentów cudzego tekstu, Autorzy Postêpów Mikrobiologii przed
przys³aniem tych materia³ów do Redakcji s¹ zobowi¹zani do
uzyskania pisemnej zgody od Autorów oryginalnych prac i Wy-
dawnictwa (z której materia³y te pochodz¹) na ich reprodukcjê.
Cytowany tekst powinien byæ wyra�nie oznaczony w odpowied-
nim miejscu manuskryptu, za� u do³u strony powinna byæ za-
mieszczona informacja dotycz¹ca pochodzenia cytatu oraz uzy-
skanej zgody na przedruk.

Za�wiadczenia wraz z informacj¹ którego rysunku, tabeli lub
cytatu dotycz¹, nale¿y przes³aæ wraz z manuskryptem przezna-
czonej do publikacji pracy.

3. Zalecenia szczegó³owe*
3.1. Nazewnictwo drobnoustrojów
Nale¿y stosowaæ dwucz³onowe nazwy zawieraj¹ce nazwê ro-

dzajow¹ oraz gatunkow¹ (np. Escherichia coli). Nazwy rodzajo-
we mog¹ byæ u¿yte same tj. bez nazwy gatunkowej, natomiast
nie mo¿na u¿yæ samych tylko nazw gatunkowych. Gdy w pracy
podaje siê pierwszy raz nazwê gatunku, musi ona sk³adaæ siê
z pe³nych wyrazów, przy ponownym u¿yciu tej nazwy, podaje
siê tylko pierwsz¹ literê nazwy rodzajowej (zawsze du¿¹ ) oraz
nazwê gatunkow¹ w pe³nym brzmieniu np. E. coli). Nazwy ga-
tunku, rodziny, rzêdu, klasy, dzia³u oraz królestwa nale¿y pisaæ
kursyw¹. Informacje szczegó³owe dotycz¹ce pisowni oraz pra-
wid³owego nazewnictwa (zgodnego z wymogami wspó³czesnej
systematyki) � przyjête przez Redakcjê Postêpów Mikrobiologii,
za instrukcj¹ ASM � mo¿na znale�æ w Instructions to Authors,
J. Bacteriol. Jan. 2004.

Zgodnie z propozycjami WHO � Collaborating Centre for
Reference and Research on Salmonella (�Antigenics Formules
of the Salmonella Serovars� (M. Y. Popoff and L. Le Minor,
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on
Salmonella, Institut Pasteur, Paris, France, 1997) and �Iden-
tification and Serotyping of Salmonella and an Update of
the Kaufmann-White Scheme� (A.C. McWhorter-Murlin and
F.W. Hickman-Brenner, Centers for Disease Control and Preven-

tion, Atlanta, Ga.) do rodzaju Salmonella nale¿¹ tylko dwa ga-
tunki tj. S. enterica i S. bongori � pierwszy z nich podzielony
zosta³ na 6 podgatunków. Stosowane dotychczas zwyczajowe
nazwy, nie posiadaj¹ce statusu taksonomicznego, takie jak
serotyp, typ serologiczny, zosta³y zast¹pione nazw¹ serowaru
(w oryginale serovar, sv.). Nazwê serowaru nale¿y pisaæ du¿¹
liter¹ oraz prostym pismem (np. Typhi, Paratyphi B, Typhimu-
rium itp.). Zgodnie z powy¿szym, nazwê pierwszego podgatunku
rodzaju Salmonella mo¿na zapisaæ: S. enterica subsp. enterica  sv.
Typhimurium lub Salmonella subsp. I. sv. Typhimurium, b¹d�
po prostu, Salmonella Typhimurium.

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

fenotypu oraz genotypu. Fenotyp opisuje obserwowane w³a�ciwo�-
ci organizmu. Genotyp okre�la genetyczn¹ strukturê organizmu,
zwykle odnosi siê do szczepu dzikiego. Ww. okre�lenia s¹ bli¿ej
obja�nione w pracy Demerec i wsp. Genetics 54 61: 76, 1966.
(a) Fenotypowe okre�lenie w³a�ciwo�ci organizmu stosuje siê

gdy zmutowane loci nie zosta³y zidentyfikowane oraz zma-
powane. Mo¿e byæ tak¿e u¿yte w przypadku, gdy identyfikuje
siê produkt genu np. bia³ko OmpA. Zapis fenotypu zasadni-
czo sk³ada siê z trzech liter, nie mo¿na ich pisaæ kursyw¹,
pierwsza litera powinna byæ zawsze du¿¹ liter¹. Preferuje siê
u¿ycie liczb rzymskich lub arabskich dla oznaczania bli�nia-
czych fenotypów np.Pol1, Pol2, Pol3 itd. Typ dziki mo¿na
zapisaæ dodatkowym oznaczeniem plus (Pol+); w odró¿nie-
niu do tego oznaczenie minus okre�laæ bêdzie fenotyp mu-
tanta (Pol�). Czasami pewne charakterystyczne w³a�ciwo�ci
organizmu mo¿na zapisaæ u¿ywaj¹c liter np. (StrS).

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

(c) Typ dziki alleli mo¿na zaznaczyæ wpisuj¹c dodatkowe ozna-
czenie plus nad oznaczeniem genu np. ara+, his+, nie oznacza
siê natomiast zmutowaych alleli znakiem minus.

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

(e) Zapis genotypu mo¿e byæ wzbogacony innymi oznaczeniami
jak plus, dla typu dzikiego czy minus dla mutanta � mo¿na
wprowadziæ oznaczenia okre�laj¹ce mutacje jak np. mutacja
Amber (Am), mutant termowra¿liwy (Ts), mutant konstytu-
tywny (Con), mutant wra¿liwy na niskie temperatury (Cs),
bia³ko hybrydowe (Hyb) np. araA230(Am), his D21(Ts).
Wprowadzanie innych wzbogaceñ powinno byæ poprzedzo-
ne w tek�cie odpowiednim wyja�nieniem.

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

(g) Delecjê oznacza siê symbolem DD usytuowanym przed
zdelecjonowanym genem lub regionem np. DDtrpA432,
DD(aroP-aceE)419, lub DDhis(dhuA hisJ hisQ)1256. Fuzjê
genów ara i lac mo¿na przedstawiæ w ten sam sposób
� FF(ara-lac)1256. Podobnie FF(araB� -lacZ+)(Hyb) ozna-
cza, ¿e fuzja nast¹pi³a pomiêdzy genami araB a lacZ. Inwer-

* fragmenty instrukcji dla autorów czasopism wydawanych przez
American Society for Microbiology � wykorzystywanie w P.M. za zgo-
d¹ Journal Departments ASM.
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sja jest oznaczana nastêpuj¹co IN (rrnD-rrnE)1. Insercjê
genu his E. coli do plazmidu pSC101 w pozycji 0 zasad (0kb)
zapisuje siê nastêpuj¹co pSC101 WW(Okb::K-12hisB)4.
Oznaczenie obecno�ci episomu polega na podaniu jego

symboli w nawiasie po nazwie szczepu rodzicielskiego np.
W3110/F� 8(gal+).

3.3. Skróty nazw chemicznych
Nie wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ skróty nazw, jak np.:

� nazwy miar i wag regulowanych przez Systeme International
dXUnites (SI), ogólnie akcetowane jednostki takie jak bp, kb,
Da, masa cz¹st., m. cz¹st.

� skróty nazw chemicznych takich jak: DNA, cDNA, RNA,
cRNA, RNaza, DNaza, rRNA, mRNA, tRNA; AMP, ADP,
ATP, dATP, ddATP, GTP itp., ATPaza, dGTPaza itp. NAD+,
NADH, NADPH, NADP+, poly(A), poly(dT) itp., DEAE,
EDTA, HEPES

� nazwy powszechnie stosowanych technik biologii molekular-
nej np. PCR, SDS-PAGE, nazwy ogólnie znanych linii ko-
mórkowych np. HeLa, J774

� nazwy jednostek biologicznych; PFU (jednostka formowania
³ysinek), CFU (jednostka formowania kolonii), MIC (mini-
malne stê¿enia hamuj¹ce wzrost), itp.
Nowe zasady kszta³towania nomenklatury endonukleaz restryk-

cyjnych oraz metylotransferaz zosta³y opublikowane w Nucleic
Acids Research 2003, 31: 1805�1812. Przy pisaniu prac prosimy
o korzystanie z zawartych tam informacji.

3.4. Pisownia danych numerycznych
Standardowe jednostki metryczne s¹ stosowane dla okre�la-

nia d³ugo�ci, wagi i objêto�ci. W przypadku przedstawiania tych
warto�ci oraz molarno�ci nale¿y stosowaæ przedrostki m, mm, n
oraz p dla warto�ci 10�3, 10�6, 10�9 oraz 10�12. Temperaturê na-
le¿y przedstawiaæ tylko w stopniach Celsjusza np. 37oC.

3.5. Pisownia substancji znakowanych izotopami
Je�li wyznakowana jest pojedyncza cz¹steczka w zwi¹zku

chemicznym nale¿y nazwê tego zwi¹zku zapisaæ w nastêpuj¹cy
sposób 14CO2, 3H2O, H2

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

W przypadku niektórych specyficznych zwi¹zków chemicz-
nych mo¿na stosowaæ nawiasy kwadratowe obejmuj¹ce symbole
radioaktywnej cz¹steczki przed nazw¹ chemiczn¹ zwi¹zku np.
[14C] mocznik, L-[metylo-14C] metionina, [gg�32P] ATP.

4. Uwagi dodatkowe
Redakcja zastrzega sobie mo¿liwo�æ dokonywania skrótów

i poprawek nie wp³ywaj¹cych na tre�æ pracy. W przypadku ko-
nieczno�ci wprowadzenia zmian w tre�ci odsy³a siê autorowi je-
den egzemplarz pracy oraz dyskietkê w celu dokonania poprawek.

Adresy instytucji, w których pracuj¹ autorzy (adres poczto-
wy oraz e-mail) nale¿y podawaæ w maszynopisie pracy po pi�-
miennictwie.

Prace nie odpowiadaj¹ce wymaganiom Redakcji bêd¹ odsy-
³ane autorom bez rozpatrzenia merytorycznego. W razie nie przy-
jêcia pracy do druku Redakcja zwraca dyskietkê oraz jeden
egzemplarz wydruku, drugi zatrzymuje u siebie. Za datê wp³ywu
przyjmuje siê dzieñ otrzymania pracy w formie zgodnej z in-
strukcj¹ dla autorów. Autorzy otrzymuj¹ bezp³atnie 15 odbitek
pracy. Za prace opublikowane w Postêpach Mikrobiologii nie
przewiduje siê honorariów autorskich. Prace nale¿y nadsy³aæ na
adres sekretarza naukowego redakcji:

Dr Bohdan Jerzy Staro�ciak
Zak³ad Mikrobiologii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna
ul. Oczki 3 (parter), 02-007 Warszawa
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH
W SUPLEMENTACH DO KWARTALNIKA POSTÊPY MIKROBIOLOGII

W celu u³atwienia publikowania w jednym miejscu artyku³ów o podobnej problematyce, Postêpy Mikrobiologii
wydawaæ bêd¹ w formie suplementów, nastêpuj¹ce prace naukowe:

1. Referaty z sesji plenarnych Zjazdów naukowych, Konferencji naukowych oraz Sympozjów organizowanych
staraniem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Komitetu Mikrobiologii Polskiej
Akademii Nauk. Manuskrypt pojedynczego referatu nie powinien przekraczaæ 25-ciu stron i powinien byæ przy-
gotowany wg Informacji dla Autorów Postêpów Mikrobiologii. Ca³o�æ materia³ów przygotowanych do jednego
suplementu nie mo¿e przekraczaæ 150 stron maszynopisu.

2. Streszczenia przyjêtych przez organizatorów referatów oraz doniesieñ prezentowanych na ww. Zjazdach nauko-
wych, Konferencjach oraz Sympozjach. Streszczenie nie powinno przekraczaæ jednej strony maszynopisu i koñ-
czyæ siê nie wiêcej jak trzema pozycjami cytowanego pi�miennictwa.

W suplemencie nie bêd¹ publikowane oryginalne prace do�wiadczalne prezentowane na ww. Zjazdach naukowych.
Prace te po odpowiednim przygotowaniu, zgodnie z instrukcj¹ dla autorów, mo¿na przesy³aæ do Redakcji Polish
Journal of Microbiology (Acta Microbiologica Polonica) lub innego czsopisma naukowego.

Autorzy lub zamawiaj¹cy suplement ponosz¹  pe³ny koszt jego opracowania oraz wydania. Mo¿liwy jest druk
czterech suplementów rocznie. Poniewa¿ materia³y przeznaczone do suplementu nie s¹ opracowywane oraz nie podle-
gaj¹ ocenie Zespo³u Redakcyjnego Postêpów Mikrobiologii, zamawiaj¹cy suplement, tj. osoba upowa¿niona przez
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów lub Komitet Mikrobiologii PAN, bierze ca³kowit¹ odpowie-
dzialno�æ za redakcjê oraz warto�æ merytoryczn¹ suplementu. Wydanie suplementu powinno byæ poprzedzone jego
akceptacj¹ przez Zespó³ Redakcyjny Postêpów Mikrobiologii.

Oferta Reklamy

Postêpy Mikrobiologii udostêpni¹ w ka¿dym numerze kilka stron (³¹cznie z wewnêtrznymi stronami ok³adek)
reklamie.

Pismo nasze dociera co kwarta³ do kilku tysiêcy odbiorców. S¹ w�ród nich specjali�ci ró¿nych dziedzin mikrobio-
logii, pracuj¹cy jako nauczyciele Wy¿szych Uczelni Szkó³ �rednich, pracownicy naukowi Instytutów Badawczych,
biotechnolodzy oraz lekarze. Du¿¹ grupê naszego pisma stanowi¹ studenci.

Cena og³oszenia czarno-bia³ego wewn¹trz numru wynosi:
1/2 strony 250,� z³
ca³a strona 500,� z³
Proponujemy równie¿ og³oszenia kolorowe � cena do uzgodnienia.

Teksty opracowanych graficznie reklam proszê sk³adaæ na adres Redakcji Postêpów Mikrobiologii, 02-007 Warsza-
wa, ul. Oczki 3, tel. 628 08 22.
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1. Wprowadzenie

Antybiotykooporno�æ sta³a siê jednym z najwa¿-
niejszych zagadnieñ nie tylko mikrobiologii i medycyny
klinicznej, ale tak¿e wa¿nym problemem zdrowia
publicznego. Wzros³a wiêc jeszcze bardziej rola i od-
powiedzialno�æ mikrobiologa za wydawany wynik
antybiogramu. Oznaczanie, lekowra¿liwo�ci wymaga
wdro¿enia w³a�ciwej, wystandaryzowanej procedury.
Coraz czê�ciej istnieje potrzeba wykrycia specyficz-
nych mechanizmów warunkuj¹cych oporno�æ na leki
przeciwdrobnoustrojowe. Stosowane metody s¹ zró¿-
nicowane dla poszczególnych mechanizmów i gatun-
ków bakteryjnych. Zjawisko oporno�ci drobnoustrojów
na leki jest procesem dynamicznym i zmiennym w cza-
sie i wymaga ci¹g³ego doskonalenia metod diagno-
stycznych. Z tego powodu Krajowy O�rodek Referen-
cyjny ds. Lekowra¿liwo�ci Drobnoustrojów (KORLD)
publikuje corocznie uaktualnione zalecenia, które ma-
j¹ pomóc laboratoriom medycznym w uzyskiwaniu
wiarygodnych wyników, mog¹cych stanowiæ podstawê
racjonalnej terapii zaka¿eñ.

W niniejszym dokumencie wyt³uszczonym drukiem
zaznaczono modyfikacje wprowadzone do rekomen-
dacji w roku 2005.

2. Oznaczanie wra¿liwo�ci Staphylococcus spp.

Pod³o¿e MHA, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda inkubacja w atmosferze tlenowej
16�18 h w temp. 33�35°C, nie przekraczaæ 35°C.
W przypadku cefoksytyny inkubacja 18�24 h, nato-
miast oksacyliny i wankomycyny inkubacja pe³ne 24 h.

2.1. Oznaczanie wra¿liwo�ci
na antybiotyki $-laktamowe

W zwi¹zku z wysokim odsetkiem szczepów gron-
kowców wytwarzaj¹cych penicylinazy mo¿na pomi-
n¹æ rutynowe oznaczanie wra¿liwo�ci na penicylinê.
W przypadku oznaczania wytwarzania penicylinaz na-
le¿y stosowaæ kr¹¿ek z nitrocefin¹ (test cefinazowy)

REKOMENDACJE DOBORU TESTÓW
DO OZNACZANIA WRA¯LIWO�CI BAKTERII
NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI

Waleria Hryniewicz1,2,3, Agnieszka Sulikowska1,2

Katarzyna Szczypa1,2, Marek Gniadkowski2, Anna Skoczyñska2

1 Krajowy O�rodek Referencyjny ds. Lekowra¿liwo�ci Drobnoustrojów
2 Zespó³ Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zaka¿eñ, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

00-725 Warszawa, ul. Che³mska 30/34, tel.: + 22 851 46 70; fax/tel.: + 22 841 29 49, e-mail: sulik@cls.edu.pl
3 Centralny O�rodek Badañ Jako�ci w Diagnostyce Mikrobiologicznej
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1. Wprowadzenie. 2. Oznaczanie wra¿liwo�ci Staphylococcus spp. 3. Oznaczanie wra¿liwo�ci Enterococcus spp. 4. Oznaczanie
wra¿liwo�ci Streptococcus pneumoniae. 5. Oznaczanie wra¿liwo�ci Streptococcus spp. innych ni¿ S. pneumoniae. 6. Oznaczanie wra¿li-
wo�ci Moraxella catarrhalis 7. Oznaczanie wra¿liwo�ci Neisseria meningitidis 8. Oznaczanie wra¿liwo�ci Haemophilus influenzae.
9. Oznaczanie wra¿liwo�ci pa³eczek z rodziny Enterobacteriaceae. 10. Oznaczanie wra¿liwo�ci pa³eczek niefermentuj¹cych

Recommendations for susceptibility testing to antimicrobial agents of selected bacterial species.

Abstract: Antimicrobial susceptibility testing is one of the key steps in microbiological diagnostics. The emergence and rapid evolution
of resistance mechanisms create a real challenge for microbiologists, physicians and epidemiologists. Therefore methodology of
resistance detection has to be continuously updated as a response to the dynamics of resistance. The National Reference Centre for
Antibiotics as one of its main activities considers regular publications of the national recommendations based on international
recommendation and the experience of The Centre.

1. Introduction. 2. Susceptibility testing of Staphylococcus spp. 3. Susceptibility testing of Enterococcus spp. 4. Susceptibility testing
of Streptococcus pneumoniae. 5. Susceptibility testing of Streptococcus spp. other than S. pneumoniae 6. Susceptibility testing of
Moraxella catarrhalis. 7. Susceptibility testing of Neisseria meningitidis. 8. Susceptibility testing of Haemophilus influenzae.
9. Susceptibility testing of Enterobacteriaceae. 10. Susceptibility testing of non-Enterobacteriaceae

S³owa kluczowe: oznaczanie lekowra¿liwo�ci, zalecenia
Key words: susceptibility testing, recommendations
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Erytromycyna 15 µg Wynik oznaczania wra¿liwo�ci na erytromycynê jest reprezentatywny dla roksytromycyny, klarytromycyny
i azytromycyny. Metoda dwóch kr¹¿ków patrz punkt 2.2. Interpretacja fenotypów oporno�ci
� patrz rycina 2.1.

Klindamycyna 2 µg Metoda dwóch kr¹¿ków patrz punkt 2.2. Interpretacja fenotypów oporno�ci � patrz rycina 2.1.

Tabela 2.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY

Cefoksytyna 30 µg
lub oksacylina 1 µg

Oznaczanie wra¿liwo�ci na antybiotyki $-laktamowe � patrz punkt 2.1.

Ofloksacyna 5 µg lub
norfloksacyna 10 µg

Nitrofurantoina 300 µg

Trimetoprim 5 µg

Trimetoprim/sulfametoksazol
1,25/23,75 µg

Tabela 2.2
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY DLA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z MOCZU

Cefoksytyna 30 µg
lub oksacylina 1 µg

Oznaczenie wra¿liwo�ci na antybiotyki $-laktamowe � patrz punkt 2.1.

Uwaga: Dla Staphylococcus saprophyticus izolowanego z moczu nie jest konieczne rutynowe oznaczanie lekowra¿liwo�ci.

Tabela 2.3
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY

Wankomycyna 30 µg* Schemat oznaczania wra¿liwo�ci na wankomycynê dla S. aureus � patrz punkt 2.3.

Teikoplanina 30 µg Mo¿e byæ mniej aktywna od wankomycyny wobec niektórych szczepów gronkowców koagulazo-
-ujemnych (CNS ang. coagulase-negative staphylococci).

Tetracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê nale¿y uwa¿aæ za wra¿liwe na doksycyklinê. Szczepy �rednio-
wra¿liwe lub oporne na tetracyklinê mog¹ byæ wra¿liwe na doksycyklinê.

Chloramfenikol 30 µg Stosowaæ wyj¹tkowo (ze wzglêdu na dzia³ania niepo¿¹dane) wobec szczepów izolowanych
z p³ynu mózgowo-rdzeniowego lub niewra¿liwych na wszystkie inne antybiotyki
(nale¿y oznaczyæ MIC).

Ciprofloksacyna 5 µg Nale¿y pamiêtaæ o szybkim narastaniu oporno�ci na fluorochinolony u gronkowców, nie stosowaæ
lub ofloksacyna 5 µg w monoterapii.

Rifampicyna 5 µg Stosowaæ wyj¹tkowo, wy³¹cznie w ciê¿kich zaka¿eniach wobec szczepów wieloopornych;
nie stosowaæ w monoterapii.

Gentamicyna 10 µg Oporno�æ na gentamicynê oznacza oporno�æ na wszystkie aminoglikozydy (niezale¿nie od wyni-
Amikacyna 30 µg ków uzyskanych in vitro dla pozosta³ych preparatów) z wyj¹tkiem streptomycyny. Wra¿liwo�æ na
Kanamycyna 30 µg gentamicynê nie oznacza wra¿liwo�ci na pozosta³e aminoglikozydy. W takim przypadku mo¿na
Tobramycyna 10 µg  oznaczaæ wra¿liwo�æ dla innych ni¿ gentamicyna aminoglikozydów. Oporno�æ na kanamycynê
Netilmicyna 30 µg zawsze oznacza oporno�æ na neomycynê, ale niekiedy równie¿ na tobramycynê i amikacynê [14].

Trimetoprim/sulfametoksazol
1,25/23,75 µg

Mupirocyna 200 µg S³u¿y do likwidacji nosicielstwa MRSA w nosie (preparat na bazie parafiny), nale¿y ograniczyæ
stosowanie w szpitalach we wskazaniach dermatologicznych (preparat na bazie glikolu polietyle-
nowego) ze wzglêdu na zidentyfikowanie w Polsce epidemicznego, szpitalnego szczepu MRSA
o wysokiej oporno�ci na mupirocynê. Strefa zahamowania wzrostu ≤10 mm �wiadczy o wysokiej
oporno�ci.

Kwas fusidowy 10  µg Za oporne uwa¿aæ izolaty o strefie zahamowania <15mm, �redniowra¿liwe 15�21mm za wra¿liwe
za� � ≥22 mm [4]. Nie stosowaæ w monoterapii.

Chinupristyna/ Lek mo¿e byæ zastosowany do leczenia zaka¿eñ o etiologii VISA, VRSA. Wobec szczepów
dalfopristyna 15 µg opornych na makrolidy w mechanizmie MLS

B
 nie wykazuje dzia³ania bakteriobójczego.
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Cefoksytyna 30 µg ≤≤≤≤≤ 19 � ≥≥≥≥≥ 20 ≤≤≤≤≤ 24 ≥≥≥≥≥ 25

Oksacylina 1 µg ≤10 11�122 ≥13 ≤173 ≥18

Tabela 2.4
Interpretacja wyników oznaczenia wra¿liwo�ci na meticylinê izolatów Staphylococcus spp. w metodzie dyfuzyjno-kr¹¿kowej

Kr¹¿ek
z antybiotykiem1

Staphylococcus aureus
i Staphylococcus lugdunensis

Koagulazo-ujemne gronkowce, CNS
(z wyjatkiem S. lugdunensis)

oporny MRSA �rednio wra¿liwy wra¿liwy MSSA oporny MRCNS wra¿liwy MSCNS

1 � Do oznaczania wra¿liwo�ci na meticylinê nale¿y stosowaæ wy³¹cznie kr¹¿ki z cefoksytyn¹ lub oksacylin¹.
2 � W ka¿dym przypadku otrzymania wyniku �redniowra¿liwy dla S. aureus w metodzie dyfuzyjno-kr¹¿kowej z oksacylin¹, nale¿y bez-

wzglêdnie wykonaæ oznaczenie wra¿liwo�ci innymi metodami, tj: oznaczyæ warto�æ MIC lub wykonaæ badanie weryfikuj¹ce obecno�æ
bia³ka PBP 2a (PBP 2�) lub obecno�æ genu mecA metod¹ PCR.

3 � Podane w tabeli kryteria interpretacji dla oksacyliny i cefoksytyny koreluj¹ z obecno�ci¹ lub brakiem genu mecA, i odnosz¹ siê wy³¹cznie do
S. epidermidis. Dla innych CNS metod¹ dyfuzyjno-kr¹¿kow¹ z oksacylin¹ mo¿na uzyskaæ wyniki fa³szywej oporno�ci (pomimo braku obecno�ci
genu mecA szczep wykazuje oporno�æ na meticylinê).

UWAGA: Wykazano, ¿e cefoksytyna jest czulszym wska�nikiem oporno�ci na meticylinê ni¿ oksacylina i wykrywa równie¿ tzw. szczepy preMRSA,
które posiadaj¹ gen mecA, lecz mog¹ byæ niezidentyfikowane kr¹¿kiem z oksacylin¹.

lub oznaczaæ wra¿liwo�æ na penicylinê metod¹ dyfu-
zyjn¹ kr¹¿kiem z penicylin¹ 10 IU.

Ze wzglêdów klinicznych istotna jest oporno�æ
gronkowców na meticylinê (MRSA � ang. methicil-
lin-resistant S. aureus, MRCNS � methicillin-resistant
coagulase-negative staphylococci). W pi�miennictwie
mog¹ byæ u¿yte tak¿e okre�lenia: oporno�æ na oksacy-
linê lub szczepy oporne na oksacylinê � ORSA,
ORCNS; pojêcia te s¹ równowa¿ne.

Szczepy oporne na meticylinê (MRSA i MRCNS)
s¹ oporne in vivo na wszystkie antybiotyki $-laktamo-
we, tj. penicyliny, penicyliny skojarzone z inhibitorami
$-laktamaz, cefalosporyny i karbapenemy.

Wra¿liwo�æ S. aureus na meticylinê nale¿y oznaczaæ
w przypadku wszystkich izolatów, nie tylko szpitalnych
HA-MRSA (ang. hospital acquired MRSA), poniewa¿
coraz czê�ciej izoluje siê szczepy MRSA z zaka¿eñ
pozaszpitalnych CA-MRSA (ang. community acquired
MRSA). HA-MRSA s¹ zwykle wielooporne, niewra¿li-
we na tetracykliny, aminoglikozydy, makrolidy, linko-
samidy, czêsto te¿ na fluorochinolony chloramfenikol
i trimetoprim/sulfametoksazol [13], Opisano równie¿
wielooporne gronkowce oporne na wankomycynê, line-
zolid i chinupristynê/dalfopristynê [31, 33, 34, 37].
Natomiast CA-MRSA najczê�ciej wykazuj¹ jedynie
oporno�æ na meticylinê i ewentualnie tetracykliny [28].

Oznaczaj¹c wra¿liwo�æ na antybiotyki $-laktamo-
we (meticylinê) stosujemy jedn¹ z poni¿ej wymienio-
nych metod:

2.1.1. Metoda dyfuzyjno-kr¹¿kowa z cefoksytyn¹
lub oksacylin¹

● Pod³o¿e: MHA
● Zawiesina bakteryjna gêsto�ci 0,5 McFarlanda.
● Nanie�æ kr¹¿ek z cefoksytyn¹ 30 mg lub oksacylin¹

1 mg.
● Inkubacja: 16�18 godz. dla cefoksytyny, 24 h dla

oksacyliny w temp. 33�35°C, w atmosferze tlenowej.
● Odczyt: wykonaæ pomiar strefy zahamowania wzros-

tu (zwróciæ szczególn¹ uwagê na pojedyncze kolonie
w strefie). W przypadku cefoksytyny odczyt prze-
prowadziæ w �wietle odbitym a dla oksacyliny
w �wietle przechodz¹cym. Interpretowaæ wg zaleceñ
CLSI (d.NCCLS) � patrz tabela 2.4.

W wykrywaniu oporno�ci na meticylinê w�ród
gronkowców koagulazo-ujemnych metoda dyfuzyj-
no-kr¹¿kowa z cefoksytyn¹ zosta³a uznana przez
CLSI za bardziej specyficzn¹ ni¿ wcze�niej reko-
mendowana metoda z oksacylin¹ i jest ona zalecana
dla wszystkich gatunków z rodzaju Staphylococcus.
Wykrywanie obecno�ci genu mecA pozostaje nadal
metod¹ uznawan¹ za �z³oty standard� i powinno
byæ stosowane w przypadku uzyskania niejedno-
znacznych wyników w metodach fenotypowych.
Je�li laboratorium nie ma mo¿liwo�ci wykonania
tego typu badania, izolaty z ciê¿kich zaka¿eñ in-
wazyjnych mo¿na przes³aæ w celu potwierdzenia
do KORLD.

*Uwaga: W przypadku szczepów Staphylococcus epidermidis i innych CNS izolowanych z ciê¿kich zaka¿eñ inwazyjnych,
gdzie wankomycyna jest w standardzie leczenia nale¿y bezwzglêdnie oznaczaæ MIC.

Linezolid 30 µg Lek mo¿e byæ skuteczny w leczeniu zaka¿eñ o etiologii VISA, VRSA.

Telitromycyna 15 µg Nowy ketolid stosowany w zaka¿eniach pozaszpitalnych.

c.d. tabela 2.3
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY
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2.1.2. Metoda przegl¹dowa z oksacylin¹
dla S. aureus (nie zaleca siê stosowania
tej metody dla CNS)

● Pod³o¿e: MHA z oksacylin¹ w stê¿eniu 6 µg/ml
i dodatkiem 4% NaCl.

● Zawiesina bakteryjna o gêsto�ci 0,5 McFarlanda.
● Sposób wykonania: (1) zanurzyæ wykalibrowan¹ ezê

(1 ml) w zawiesinie bakteryjnej, a nastêpnie nanie�æ
j¹ na pod³o¿e i rozprowadziæ w postaci plamki
o �rednicy 10�15 mm; lub (2) zanurzyæ wymazówkê
w zawiesinie bakteryjnej i rozprowadziæ w postaci
plamki o �rednicy 10�15 mm lub na ca³ej p³ytce.

● Inkubacja: 24 h w 35°C, w atmosferze tlenowej.
● Odczyt: wzrost wiêcej ni¿ jednej kolonii oznacza

oporno�æ na meticylinê; odczytywaæ w �wietle prze-
chodz¹cym [27].

2.1.3. Testy polegaj¹ce na wykrywaniu bia³ka PBP 2a
(PBP2�), produktu genu mecA, warunkuj¹cego
oporno�æ na meticylinê (np. MRSA-Screen
� Denka Seiken [18], Slidex MRSA Detection,
Oxoid PBP2�-DR900M).

2.1.4. Inne testy
Etest � (AB Biodisc) [7]

2.2. Oznaczanie wra¿liwo�ci na makrolidy
i linkosamidy

● Pod³o¿e MHA.
● Zawiesina bakteryjna o gêsto�ci 0,5 McFarlanda.

● Nanosimy zawiesinê na pod³o¿e ja³ow¹ wyma-
zówk¹, nak³adamy kr¹¿ki z erytromycyn¹ 15 µg
i klindamycyn¹ 2 µg w odleg³o�ci 15�26 mm od
ich �rodka.

● Inkubacja: 16�18 h w temp. 33�35°C, w atmos-
ferze tlenowej.

● Odczyt i interpretacja kliniczna � patrz rys. 2.1.

2.3. Oznaczanie wra¿liwo�ci S. aureus
na glikopeptydy

Najmniejsze warto�ci hamuj¹ce wankomycyny
typowe dla populacji szczepów S. aureus w Polsce
zawieraj¹ siê w granicach 0,5�2 µg/ml [24]. Wszyst-
kie szczepy MRSA powinny byæ bezwzglêdnie ba-
dane w kierunku obni¿onej wra¿liwo�ci na gliko-
peptydy, choæ optymalnym postêpowaniem by³oby
badanie wszystkich izolatów S. aureus. Schematem
proponowanym przez KORLD jest zamieszczony
poni¿ej algorytm rekomendowany przez CDC.

2.3.1. Metoda przegl¹dowa z wankomycyn¹
(wg CDC)

● Pod³o¿e: BHIA z wankomycyn¹ o stê¿eniu 6 µg/ml.
● Zawiesina bakteryjna o gêsto�ci 0,5 McFarlanda.
● Nanie�æ punktowo 10 ml zawiesiny na agar z anty-

biotykiem.
● Inkubowaæ: 24 h, w temp. 35°C, w atmosferze

tlenowej.
● Odczyt: oceniaæ w �wietle przechodz¹cym,

wzrost wiêcej ni¿ jednej kolonii � podejrzenie
VISA/VRSA.

  
erytromycyna - W         erytromycyna � O 

 
linkomycyna/ 
klindamycyna-W 

linkomycyna � O 
klindamycyna �W/O 

linkomycyna/ 
klindamycyna -O 

linkomycyna/ 
klindamycyna �W 
(sp³aszczenie strefy 

zahamowania 
wzrostu) 

linkomycyna/ 
klindamycyna -W

(brak 
sp³aszczenia 

strefy 
zahamowania 

wzrostu) 

 

mechanizm oporno�ci - 
fenotyp 

 

szczep wra¿liwy 

 

L � fenotyp lub b³¹d w 
oznaczeniu (zalecane 
powtórzenie badania) 

 

MLSB 
konstytutywny  

 

MLSB indukcyjny 

 

MSB 

mechanizm oporno�ci � 
prawdopodobny genotyp 

- lin(A) erm erm msr(A) 

znaczenie kliniczne - nie powinno siê stosowaæ 
linkomycyny i 
klindamycyny  

nie powinno siê 
stosowaæ ¿adnych 

makrolidów, 
linkozamidów  

i streptogramin z 
grupy B 

nie powinno siê 
stosowaæ ¿adnych 

makrolidów, 
linkozamidów  

i streptogramin z 
grupy B 

nie powinno siê 
stosowaæ 

makrolidów 14 i
15-wêglowych 

oraz 
streptogramin z

grupy B 

Rys. 2.1. Identyfikacja i interpretacja kliniczna fenotypów oporno�ci na makrolidy, linkosamidy i streptograminy B
u Staphylococcus spp.
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Rekomendowane testy  

Algorytm postêpowania w przypadku oznaczania wra¿liwo�ci S. aureusna wankomycynê (VA)

Metoda dyfuzyjno-kr¹¿kowa1

oraz metodaprzegl¹dowa z VA w pod³o¿u 

(BHIA z 6 mg/l VA)

Oznaczanie MIC metodami automatycznymi
oraz metoda przegl¹dowa z VA w pod³o¿u 

(BHIA z 6 mg/l VA)

VA MIC £2 mg/l 
oraz brak wzrostu

w metodzie 
przegl¹dowej z VA

VA MIC £2 mg/l
oraz wzrost
w metodzie 

przegl¹dowej z VA
(rzadko) 

VA MIC ³4 mg/l
oraz wzrost 
w metodzie 

przegl¹dowej z VA

VSSA2,3 Podejrzenie VISA/VRSA

Strefa dla VA 
>14 mm

oraz brak wzrostu
w metodzie

przegl¹dowej z VA

VSSA2,3

Strefa dla VA 
>14 mm

oraz  wzrost 
w metodzie 

przegl¹dowej z VA 

Strefa dla VA 
£14 mm

oraz wzrost 
w metodzie

przegl¹dowej z VA

Podejrzenie VISA/VRSA

Sprawdziæ czysto�æ hodowli

Potwierdziæ identyfikacjê

Potwierdziæ warto�æ MIC metod¹ referencyjn¹4

Zachowaæ izolat. Powiadomiæ zespó³ do spraw kontroli zaka¿eñ

Wys³aæ izolat do KORLD w celu potwierdzenia 

VISA/VRSA5

1 Metoda dyfuzyjno-kr¹¿kowa z wankomycyn¹ jest niewiarygodna w przypadku szczepów o obni¿onej wra¿liwo�ci (VISA).
2 Wynik badania nale¿y potwierdziæ w laboratorium referencyjnym dodatkowymi metodami, je�li stan kliniczny pacjenta tego wymaga

(ciê¿ki stan, brak poprawy w trakcie terapii glikopeptydami).
3 VSSA � ang. vancomycin susceptible S. aureus � S. aureus wra¿liwy na wankomycynê.
4 Metody referencyjne: metoda mikrorozcieñczeñ w bulionie, rozcieñczeñ w agarze, Etest (MHA, 0,5 McFarlanda), nie powinno siê ograni-

czyæ jedynie do metod automatycznych.
5 VISA � ang. vancomycin-intermediate S. aureus � S. aureus �redniowra¿liwy na wankomycynê; VRSA � ang. vancomycin resistant

S. aureus � S. aureus oporny na wankomycynê
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2.4. Szczepy wzorcowe:

2.4.1. Metoda dyfuzyjno-kr¹¿kowa:
S. aureus ATCC 25923 � wra¿liwy na meticylinê

2.4.2. Metoda przegl¹dowa z oksacylin¹ w pod³o¿u:
S. aureus ATCC 29213 � wra¿liwy na meticylinê
S. aureus ATCC 43300 � oporny na meticylinê lub
S. aureus MIKROBANK MR3 � z kolekcji MIKRO-

BANK w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego � szczep o heterogennej eks-
presji oporno�ci na meticylinê

2.4.3. Metoda dwóch kr¹¿ków � oznaczanie wra¿li-
wo�ci na makrolidy i linkosamidy:

S. aureus ATCC BAA-977
S. aureus ATCC BAA-976

2.4.4. Metoda przegl¹dowa z wankomycyn¹
w pod³o¿u oraz oznaczanie MIC
wankomycyny:

Enterococcus faecalis ATCC 29212 � wra¿liwy na
glikopeptydy

E. faecalis ATCC 51299 � oporny na glikopeptydy

3. Oznaczanie wra¿liwo�ci Enterococcus spp.

Pod³o¿e MHA, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda, inkubacja 16�18 h w temp. 35°C ±
± 2°C, w atmosferze tlenowej. Inkubacja dla wanko-
mycyny � pe³ne 24 h.

3.1. Oznaczanie oporno�ci wysokiego stopnia
na antybiotyki aminoglikozydowe (HLAR)
� metoda przegl¹dowa

● Pod³o¿e: BHIA z gentamicyn¹ 500 µg/ml lub strepto-
mycyn¹ 2000 µg/ml.

● Zawiesina bakteryjna o gêsto�ci 0,5 McFarlanda.
● Nanosimy 10 µl zawiesiny bakteryjnej w postaci

kropli na agar z antybiotykiem.
● Inkubacja: 24 h, w temp. 35°C, atmosferze tlenowej;

w przypadku streptomycyny, je¿eli szczep jest wra¿-
liwy, inkubacjê przed³u¿amy do 48 h.

● Odczyt: wzrost wiêcej ni¿ jednej kolonii oznacza
oporno�æ.

3.2. Oznaczanie wra¿liwo�ci na glikopeptydy
� metoda przegl¹dowa

● Pod³o¿e: BHIA z wankomycyn¹ 6 µg/ml.
● Zawiesina bakteryjna o gêsto�ci 0,5 McFarlanda.
● Nanosimy 10 µl zawiesiny bakteryjnej w postaci

kropli.

● Inkubacja: 24 h, w temp. 35°C, w atmosferze tle-
nowej.

● Odczyt: wzrost co najmniej jednej kolonii mo¿e
oznaczaæ oporno�æ. W takim przypadku konieczne
jest wykonanie oznaczenia MIC oraz testu na ruch
i wytwarzanie pigmentu w celu rozró¿nienia gatun-
ków z nabyt¹ od gatunków z naturaln¹ oporno�ci¹
na wankomycynê. Gatunki takie jak: E. gallinarum
i E. casseliflavus czêsto rosn¹ na pod³o¿u z 6 µg/ml
wankomycyny i s¹ na ni¹ naturalnie oporne (feno-
typ VanC zakres MIC 2�32 µg/ml) [3, 5].

3.3. Szczepy wzorcowe:

S. aureus ATCC 25923 � szczep zalecany do kontroli
jako�ci oznaczania lekowra¿liwo�ci w metodzie
dyfuzyjno-kr¹¿kowej

E. faecalis ATCC 29212 � szczep wra¿liwy na amino-
glikozydy i wankomycynê zalecany do kontroli
jako�ci: oznaczania MIC dla Enterococcus spp.,
oznaczania fenotypu HLAR w metodzie prze-
gl¹dowej i w metodzie dyfuzyjno-kr¹¿kowej
oraz w metodzie przegl¹dowej z wankomycyn¹
w pod³o¿u. S³u¿y tak¿e do oznaczania zawarto�ci
tyminy i tymidyny w pod³o¿u (przy prawid³owej
zawarto�ci strefa wokó³ kr¹¿ka z trimetopri-
mem/sulfametoksazolem powinna byæ ≥20 mm).

E. faecalis ATCC 51299 � szczep oporny na amino-
glikozydy i wankomycynê, zalecany do kon-
troli jako�ci oznaczania fenotypu HLAR w me-
todzie przegl¹dowej oraz dyfuzyjno-kr¹¿kowej,
a tak¿e do wykrywania oporno�ci na gliko-
peptydy w metodzie przegl¹dowej z wankomy-
cyn¹ w pod³o¿u.

4. Oznaczanie wra¿liwo�ci Streptococcus pneumoniae

Pod³o¿e KBMHA, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda, inkubacja 20�24 h w temp. 35°C ±
± 2°C, w atmosferze 5% CO2.

4.1. Szczepy wzorcowe:
S. pneumoniae ATCC 49619

5. Oznaczanie wra¿liwo�ci Streptococcus spp.
innych ni¿ S. pneumoniae
Dotyczy paciorkowców $-hemolizuj¹cych grup:

A (Streptococcus pyogenes), B (Streptococcus agalac-
tiae), C i G oraz paciorkowców z grupy zieleni¹cych.

Pod³o¿e KBMHA, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda, inkubacja 20�24 h w temp. 35°C ±
± 2°C, w atmosferze 5% CO2.
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Streptomycyna 300 µg W przypadku oporno�ci na gentamicynê, a przy wra¿liwo�ci na streptomycynê, mo¿na stosowaæ strepto-
mycynê w terapii skojarzonej z penicylin¹, ampicylin¹, wankomycyn¹ lub teikoplanin¹. Je¿eli strefa wokó³
kr¹¿ka wynosi 7�9 mm konieczne jest wykonanie oznaczenia metod¹ przegl¹dow¹ ze streptomycyn¹
w pod³o¿u (patrz punkt 3.1).

Erytromycyna 15 µg*

Tetracyklina 30 µg* Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê nale¿y uwa¿aæ za wra¿liwe na doksycyklinê. Szczepy �redniowra¿liwe
lub oporne na tetracyklinê mog¹ byæ wra¿liwe na doksycyklinê.

Chloramfenikol 30 µg* Stosowaæ wyj¹tkowo, zawsze po oznaczeniu MIC.

Rifampicyna 5 µg* Stosowaæ wyj¹tkowo, tylko wobec szczepów wieloopornych; nie stosowaæ w monoterapii.

Chinupristyna/
dalfopristyna 15 µg Stosowaæ tylko wobec E. faecium.

Linezolid 30 µg

Tabela 3.3
ATYBIOGRAM ROZSZERZONY

* W zwi¹zku z ograniczeniem opcji terapeutycznych wobec enterokoków opornych na glikopeptydy, stosowanie chloramfenikolu, erytromycyny,
tetracykliny i rifampicyny mo¿e byæ rozwa¿ane w leczeniu zaka¿eñ wywo³anych tymi drobnoustrojami, jednak¿e zawsze po uprzednim oznacze-
niu MIC na te leki.

Uwaga: Nale¿y pamiêtaæ, aby nie oznaczaæ wra¿liwo�ci dla szczepów Enterococcus spp. na niskie stê¿enia aminoglikozydów, cefalosporyny,
klindamycynê i trimetoprim/sulfametoksazol, poniewa¿ enterokoki posiadaj¹ naturaln¹ oporno�æ na te leki. Informacje te mo¿na umiesz-
czaæ pod wynikiem antybiogramu. Z powodu ró¿nic w oporno�ci na leki, jakie wystêpuj¹ u izolatów E. faecalis i E. faecium oraz
naturalnej oporno�ci na glikopeptydy u Enterococcus casseliflavus i Enterococcus gallinarum, istotne jest, aby laboratorium prawid³owo
rozró¿nia³o te gatunki w oparciu o stale aktualizowane procedury identyfikacyjne.

Ampicylina 10 µg Wra¿liwo�æ oznacza tak¿e wra¿liwo�æ na amoksycylinê, piperacylinê, preparaty skojarzone z inhibitorami
$-laktamaz (ampicylina/sulbaktam, amoksycylina/kw. klawulanowy, piperacylina/tazobaktam). Stosowa-
nie kr¹¿ka z ampicylin¹ pozwala lepiej przewidywaæ wra¿liwo�æ na imipenem u E. faecalis [36]
Imipenem jest nieaktywny in vitro wobec wiêkszo�ci izolatów E. faecium [16,36].

Nitrofurantoina 300 µg

Ciprofloksacyna 5 µg
Lewofloksacyna 5 µg
Norfloksacyna 10 µg

Fosfomycyna Stosowaæ tylko wobec E. faecalis izolowanych z ostrych zaka¿eñ dolnych dróg moczowych (cystitis
(trometamol) 200 µg � zapalenie pêcherza moczowego).

Tabela 3.2
ATYBIOGRAM PODSTAWOWY DLA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z MOCZU

Penicylina 10 IU i Wra¿liwo�æ oznacza wra¿liwo�æ na penicylinê, ampicylinê, amoksycylinê, piperacylinê, preparaty skoja-
ampicylina 10 µg rzone z inhibitorami b-laktamaz (ampicylina/sulbaktam, amoksycylina/kw. klawulanowy, piperacylina/tazo-

baktam). Stosowanie kr¹¿ka z ampicylin¹ pozwala lepiej przewidywaæ wra¿liwo�æ na imipenem
u Enterococcus faecalis [36]. Imipenem jest nieaktywny in vitro wobec wiêkszo�ci izolatów Enterococcus
faecium [16]. Oporno�æ na ampicylinê lub penicylinê zwi¹zana z wytwarzaniem $-laktamazy u entero-
koków wystêpuje bardzo rzadko i powinna byæ wykrywana testem z nitrocefin¹. Prawid³owo zidenty-
fikowane do poziomu gatunku izolaty E. faecalis dla których stwierdzono niewra¿liwo�æ na penicylinê
i/lub ampicylinê powinny byæ przes³ane w celu potwierdzenia do KORLD.

Gentamicyna 120 µg Z klinicznego punktu widzenia istotne jest oznaczanie jedynie tzw. oporno�ci wysokiego stopnia na amino-
glikozydy (HLAR). Wra¿liwo�æ na gentamicynê oznacza mo¿liwo�æ leczenia skojarzonego z penicylin¹,
ampicylin¹, wankomycyn¹ lub teikoplanin¹. Je¿eli strefa wokó³ kr¹¿ka wynosi 7�9 mm konieczne jest
wykonanie oznaczenia metod¹ przegl¹dow¹ z gentamicyn¹ w pod³o¿u (patrz punkt 3.1).

Wankomycyna 30 µg Konieczne jest, aby inkubacjê prowadziæ pe³ne 24 godziny a odczytu dokonywaæ w �wietle przechodz¹cym;
wzrost mg³awicowy lub obecno�æ kolonii w strefie zahamowania wzrostu uznajemy za oporno�æ. Dla
szczepów wykazuj¹cych strefê �redniej wra¿liwo�ci (15�16 mm) nale¿y wykonaæ oznaczanie metod¹ prze-
gl¹dow¹ (punkt 3.2) i/lub oznaczenie MIC.

Teikoplanina 30 µg

Tabela 3.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY
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Wankomycyna 30 µg Badaæ rutynowo szczepy izolowane z krwi, p³ynu mózgowo-rdzeniowego i materia³u pochodz¹cego
z powa¿nych zaka¿eñ (oznaczaæ MIC dla takich izolatów).Wszystkie izolaty, dla których strefa wokó³
kr¹¿ka jest <17 mm nale¿y przes³aæ do laboratorium referencyjnego.

Tetracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê s¹ tak¿e wra¿liwe na doksycyklinê.

Ofloksacyna 5 µg Przy �redniej wra¿liwo�ci na ofloksacynê nale¿y oznaczyæ MIC moksifloksacyny i lewofloksacyny.

Moxifloksacyna 5 µg
lub lewofloksacyna 5 µg

Chloramfenikol 30 µg Stosowaæ wyj¹tkowo tylko w zaka¿eniach OUN. Zawsze oznaczyæ MIC, w przypadku szczepów opor-
nych na penicylinê oznaczyæ MBC.

Rifampicyna 5 µg Stosowaæ wyj¹tkowo, nie powinna byæ stosowana w monoterapii.

Chinupristyna/
dalfopristyna 15 µg

Linezolid 30 µg

Telitromycyna 15 µg

Tabela 4.3
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY

Penicylina ≤0,06 0,12�1 ≥2

Amoksycylina (interpretacja dla szczepów izolowanych z innych materia³ów
ni¿ p³yn mózgowo rdzeniowy) ≤2 4 ≥8

Cefotaksym lub ceftriakson (interpretacja dla szczepów izolowanych z p³ynu
mózgowo-rdzeniowego) ≤0,5 1 ≥2

Cefotaksym lub ceftriakson1 (interpretacja dla szczepów izolowanych z innych
materia³ów ni¿ p³yn mózgowo rdzeniowy) ≤1 2 ≥4

Cefepim (tylko dla izolatów z p³ynu mózgowo-rdzeniowego) ≤≤≤≤≤ 0,5 1 ≥≥≥≥≥ 2

Tabela 4.2
Interpretacja warto�ci MIC dla penicyliny i cefalosporyn III-generacji [27]

Antybiotyk
Warto�æ MIC (µg/ml)

wra¿liwy �redniowra¿liwy oporny

1 Dla szczepów izolowanych z materia³ów innych ni¿ p³yn mózgowo-rdzeniowy nale¿y podawaæ tak¿e interpretacjê dla cefotaksymu i ceftriaksonu
w³a�ciw¹ dla izolatów z p³ynu.

Uwaga: Pojawi³y siê na �wiecie szczepy S. pneumoniae wra¿liwe na penicylinê i jednocze�nie oporne na cefalosporyny III-generacji. Do tej pory
nie izolowano takich szczepów w Polsce [30].

Oksacylina 1 µg Wra¿liwo�æ na oksacylinê oznacza wra¿liwo�æ na penicylinê, aminopenicyliny, cefalosporyny
I, II, III generacji, karbapenemy. Na podstawie wielko�ci strefy zahamowania wzrostu wokó³ kr¹¿ka
z oksacylin¹ nie mo¿na jednak podaæ interpretacji �redniowra¿liwy lub oporny. W tym celu nale¿y
oznaczyæ MIC penicyliny1. W przypadku szczepów izolowanych z zaka¿eñ inwazyjnych oraz
szczepów o obni¿onej wra¿liwo�ci na penicylinê (strefa ≤19 mm wokó³ kr¹¿ka z oksacylin¹) nale¿y
bezwzglêdnie oznaczaæ MIC penicyliny, cefalosporyny III generacji (cefotaksymu lub ceftriaksonu).
Szczepy oporne na penicylinê s¹ oporne na cefalosporyny I i II generacji, a niekiedy nawet
III generacji.

Erytromycyna 15 µg

Klindamycyna 2 µg

Trimetoprim/sulfametoksazol
1,25/23,75 µg

Tabela 4.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY

1 MIC penicyliny mo¿na oznaczyæ metod¹ rozcieñczeñ w agarze, mikrorozcieñczeñ w bulionie lub Etestu o zakresie stê¿eñ 0,016�256 µg/ml [6].
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5.1. Oznaczanie wra¿liwo�ci na makrolidy
� metoda dwóch kr¹¿ków (dla S. pyogenes,
S. agalactiae i paciorkowców
$-hemolizuj¹cych grupy C i G).

● Pod³o¿e KBMHA.
● Zawiesina bakteryjna o gêsto�ci 0,5 McFarlanda.
● Nanosimy zawiesinê na pod³o¿e ja³ow¹ wymazów-

k¹, nak³adamy kr¹¿ki z erytromycyn¹ 15 µg i klin-
damycyn¹ 2 µg w odleg³o�ci 15 mm od ich �rodka.

● Inkubacja: 20�24 h w temp. 35°C±2°C, w atmos-
ferze 5% CO2.

● Odczyt: 1). strefa zahamowania wzrostu wokó³
kr¹¿ka z erytromycyn¹ wskazuj¹ca na �redni¹
wra¿liwo�æ (16�20 mm) lub oporno�æ (≤≤≤≤≤ 15 mm)
i sp³aszczenie strefy przy kr¹¿ku z klindamycyn¹
(tzw. D strefa) oznacza oporno�æ na makrolidy,
linkosamidy i streptograminy B typu indukcyj-
nego � iMLSB; 2). Strefa zahamowania wzrostu
wokó³ kr¹¿ka z erytromycyn¹ i klindamycyn¹
wskazuj¹ca na oporno�æ (≤≤≤≤≤ 15 mm) oznacza opor-

no�æ na makrolidy, linkosamidy i streptogrami-
ny B typu konstytutywnego � kMLSB; 3). Strefa
zahamowania wzrostu wokó³ kr¹¿ka z erytro-
mycyn¹ wskazuj¹ca na �redni¹ wra¿liwo�æ
(16�20 mm) lub oporno�æ (≤≤≤≤≤15 mm) oraz brak
sp³aszczenia strefy wokó³ kr¹¿ka z klindamycy-
n¹ oznacza oporno�æ typu M � rycina 5.1.

5.2. Szczepy wzorcowe:

S. pneumoniae ATCC 49619

5.2.1. Szczepy wzorcowe z kolekcji MIKROBANK
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
do metody dwóch kr¹¿ków:

S. pyogenes MIKROBANK SP-M1; szczep oporny
na antybiotyki makrolidowe o fenotypie iMLSB

S. pyogenes MIKROBANK SP-M2; szczep oporny na
antybiotyki makrolidowe o fenotypie kMLSB

S. pyogenes MIKROBANK SP-M3; szczep oporny
na antybiotyki makrolidowe o fenotypie M

Cefotaksym 30 µg Oznaczaæ jedynie wobec paciorkowcówz grupy zieleni¹cych o obni¿onej wra¿liwo�ci na penicylinê.
lub ceftriakson 30 µg
lub cefepim 30 µg

Ofloksacyna 5 µg Kryteria interpretacyjne dotycz¹ jedynie szczepów paciorkowców $-hemolizuj¹cych.

Lewofloksacyna 5 µg Kryteria interpretacyjne dotycz¹ jedynie szczepów paciorkowców $-hemolizuj¹cych.

Wankomycyna 30 µg
lub teikoplanina 30 µg

Chloramfenikol 30 µg

Tertracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê s¹ tak¿e wra¿liwe na doksycyklinê.

Chinupristyna/ Kryteria interpretacyjne dotycz¹ tylko S. pyogenes
dalfopristyna 15 µg

Linezolid 30 µg

Tabela 5.2
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY

Penicylina 10* IU W przypadku paciorkowców z grupy zieleni¹cych izolowanych z czystej hodowli z miejsc ja³owych
lub ampicylina 10 µg w warunkach fizjologicznych (krew, p³yn mózgowo rdzeniowy, ko�ci) nale¿y oznaczaæ MIC penicylin.

Wra¿liwo�æ na penicylinê w przypadku grupy A, B, C i G oznacza wra¿liwo�æ na wszystkie antybiotyki
$-laktamowe.

Erytromycyna 15 µg Wynik oznaczania wra¿liwo�ci na erytromycynê jest reprezentatywny dla roksytromycyny, klarytromycyny
i azytromycyny. Metoda dwóch kr¹¿ków patrz punkt 5.1. Interpretacja fenotypów oporno�ci � patrz
rycina 5.1.

Klindamycyna 2 µg Metoda dwóch kr¹¿ków patrz punkt 5.1. Interpretacja fenotypów oporno�ci � patrz rycina 5.1.

Tabela 5.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY

* S. pyogenes i S. agalactiae s¹ powszechnie wra¿liwe na penicylinê i ampicylinê, (je¿eli strefa wokó³ kr¹¿ka z penicylin¹ lub ampicylin¹
 jest <24 mm, taki szczep nale¿y przes³aæ do KORLD).

Uwaga: Nie jest konieczne oznaczanie w rutynowej diagnostyce wra¿liwo�ci na penicylinê i inne antybiotyki $-laktamowe szczepów $-hemolizu-
j¹cych paciorkowców grup A, B, C i G, je�li identyfikacja drobnoustroju zosta³a przeprowadzona prawid³owo [29].
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6. Oznaczanie wra¿liwo�ci Moraxella catarrhalis

Wszystkie izolaty M. catarrhalis nale¿y uznaæ jako
klinicznie oporne na amoksycylinê, ampicylinê, pipe-
racylinê i penicylinê (ponad 90% szczepów M. catarr-
halis wytwarza $-laktamazê). Rutynowe oznaczanie
lekowra¿liwo�ci dla szczepów M. catarrhalis nie jest
konieczne [35].

7. Oznaczanie wra¿liwo�ci Neisseria meningitidis

Rutynowe oznaczanie wra¿liwo�ci na leki szcze-
pów N. meningitidis nie jest zalecane.

W przypadku konieczno�ci oznaczenia wra¿li-
wo�ci meningokoków nie stosowaæ metody dyfuzyj-
no-kr¹¿kowej; oznaczyæ MIC antybiotyków jedn¹

z metod: 1) rozcieñczeñ w agarze, stosuj¹c pod³o¿e
KBMHA, 2) Etestem (wg instrukcji producenta).
Zawiesinê bakteryjn¹ o gêsto�ci 0,5 McFarlanda
nale¿y przygotowaæ z 20�24 h hodowli na pod³o¿u
czekoladowym. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku
stosowania wstêpnej hodowli na agarze krwawym
zawiesina o gêsto�ci 0,5 McFarlanda zawiera tylko
po³owê jednostek tworz¹cych koloniê w porówna-
niu z pod³o¿em czekoladowym. Inkubacja 20�24 h
w temp. 35° ± 2°C, w atmosferze 5% CO2.

7.1. Szczepy wzorcowe:

S. pneumoniae ATCC 49619 � inkubacja w warun-
kach tlenowych lub w atmosferze 5% CO2,
z wyj¹tkiem azytromycyny, dla której inku-
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 W � wra¿liwy, � � �redniowra¿liwy, O � oporny

Penicylina ≤ 0,06 0,12�0,25 ≥ 0,5

Ampicylina ≤ 0,12 0,25�1 ≥ 2

Cefotaksym lub ceftriakson ≤ 0,12 � �

Meropenem ≤ 0,25 � �

Chloramfenikol ≤ 2 4 ≥ 8

Azytromycyna* ≤ 2 � �

Minocyklina* ≤ 2 � �

Ciprofloksacyna lub lewofloksacyna* ≤ 0,03 0,06 ≥ 0,12

Rifampicyna* ≤ 0, 5 1 ≥ 2

Tabela 7.1
Interpretacja warto�ci MIC antybiotyków dla N. meningitidis [27]

Antybiotyk
Warto�æ MIC (µg/ml)

wra¿liwy �redniowra¿liwy oporny

* antybiotyki u¿ywane w profilaktyce zaka¿eñ o etiologii N. meningitidis.

Rys. 5.1. Identyfikacja i interpretacja kliniczna fenotypów oporno�ci na makrolidy, linkosamidy i streptograminy B
u Streptococcus spp. [19, 36]
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bacja musi byæ prowadzona w warunkach
tlenowych.

E. coli ATCC 35218 � szczep s³u¿y do kontroli ja-
ko�ci oznaczania wra¿liwo�ci na ciprofloksa-
cynê i minocyklinê. Inkubacja powinna byæ
prowadzona w warunkach tlenowych lub
w atmosferze 5% CO2.

8. Oznaczanie wra¿liwo�ci Haemophilus influenzae

Pod³o¿e HTM, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda (na posiane p³ytki o �rednicy 9�10 cm
z pod³o¿em HTM nak³adaæ nie wiêcej ni¿ 4 kr¹¿ki),

inkubacja 16�18 h w temp. 35° ± 2°C, w atmosferze
5% CO2.

Odczyt strefy zahamowania wzrostu dla szczepów
Haemophilus spp. wokó³ kr¹¿ków z antybiotykami
mo¿e sprawiaæ trudno�ci. Wa¿ne jest, aby odczytywaæ
wielko�æ strefy zahamowania wzrostu zasadniczego
bakterii z pominiêciem s³abego wzrostu bardzo ma³ych
kolonii lub wzrostu mg³awicowego.

8.1. Szczepy wzorcowe:

H. influenzae ATCC 49766 � s³u¿y do kontroli jako�ci
oznaczania wra¿liwo�ci na wybrane cefalospory-
ny (cefaklor, cefamandol, cefprozil, cefuroksym)

Cefotaksym 30 µg
lub ceftriakson 30 µg

Ceftazydym30 µg

Chloramfenikol 30 µg Szczepy izolowane z p³ynu mózgowo-rdzeniowego.

Aztreonam 30 µg

Meropenem 10 µg

Rifampicyna 5 µg Stosowaæ wyj¹tkowo, jedynie w ciê¿kich zaka¿eniach wieloopornymi szczepami, nale¿y umie�ciæ infor-
macjê, ¿e nie powinna byæ stosowana w monoterapii.

Tetracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê s¹ tak¿e wra¿liwe na doksycyklinê.

Ciprofloksacyna 5 µg Oporno�æ na fluorochinolony wystêpuje niezwykle rzadko; szczepy oporne nale¿y przes³aæ do KORL.

Tabela 8.2
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY*

* Stosowaæ do oznaczeñ lekowra¿liwo�ci izolatów pochodz¹cych z p³ynu mózgowo-rdzeniowego, krwi oraz od pacjentów z zagro¿eniem ¿ycia.
Dla izolatów z p³ynu mózgowo-rdzeniowego nale¿y rutynowo raportowaæ wyniki badania lekowra¿liwo�ci jedynie dla ampicyliny, jednej
z cefalosporyn III-generacji, chloramfenikolu i meropenemu.

Ampicylina 10 µg* U szczepów niewra¿liwych na ampicylinê konieczne jest oznaczanie wytwarzania $-laktamaz
kr¹¿kiem z nitrocefin¹ (test cefinazowy).

Trimetoprim/sulfametoksazol
1,25/23,75 mg

Azytromycyna 15 µg Ze wzglêdu na brak szczepów opornych ustalono dla azytromycyny jedynie kategoriê �wra¿liwy�
lub klarytromycyna 15 mg przy strefie zahamowania wzrostu >12 mm. Interpretacja dla klarytromycyny jest nastêpuj¹ca:

≤10 mm oporny; 11�12 mm � �redniowra¿liwy; ≥13 mm � wra¿liwy. Leki z tej grupy stosowaæ
jako leki drugiego rzutu, np. dla pacjentów uczulonych na penicyliny.

Tabela 8.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY

*Uwaga: Szczepy H. influenzae oporne na ampicylinê, $-laktamazo-ujemne (BLNAR) wystêpuj¹ w Polsce, jak do tej pory, niezwykle rzadko.
Szczepy BLNAR powinny byæ traktowane jako klinicznie oporne na amoksycylinê z kw. klawulanowym, ampicylinê z sulbaktamem,
cefaklor, cefprozil, cefuroksym i cefetamet [27], pomimo i¿ in vitro niektóre z tych szczepów mog¹ wykazywaæ wra¿liwo�æ na wy-
mienione leki. Mechanizm ten wynika ze zmian w PBP i jest trudny do wykrycia. Obni¿ona wra¿liwo�æ na ampicylinê, brak wytwa-
rzania $-laktamazy w te�cie cefinazowym, a zw³aszcza niepowodzenie terapeutyczne, powinny sk³oniæ do przypuszczenia,
¿e mo¿emy mieæ do czynienia ze szczepem BLNAR. Jak do tej pory nie ma jednolitego schematu wykrywania tej oporno�ci
w oparciu o testy fenotypowe. Najlepsze wyniki uzyskiwano stosuj¹c jednocze�nie kr¹¿ki z ampicylin¹ (2 µg) oraz z amoksy-
cylin¹/kw. klawulanowym (2 µg/1 µg). Strefa zahamowania wzrostu dla szczepów BLNAR (dla obu kr¹¿ków) jest ≤≤≤≤≤ 13 mm, dla
szczepów wra¿liwych ≥≥≥≥≥ 17 mm [17, 38]. MIC ampicyliny dla szczepów BLNAR ma na ogó³ warto�æ ≥≥≥≥≥1 µg/ml, jednak opisywano
szczepy tzw. lowBLNAR z warto�ciami MIC = 0,5 µg/ml [12]. Dla szczepów wra¿liwych MIC ampicyliny ma zazwyczaj warto�æ
0,25 µg/ml lub mniejsz¹. Na �wiecie opisano ju¿ tak¿e szczepy H. influenzae dysponuj¹ce jednocze�nie dwoma mechanizmami
oporno�ci na ampicylinê: zmianami w bia³kach PBP (BLNAR) i wytwarzaj¹ce $-laktamazê, tzw. szczepy BLPACR (ang.
$-laktamase-producing, amoxicillin-clavulanic acid- resistant). Szczepy BLNAR nale¿y przesy³aæ do KORLD [10].
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w metodzie dyfuzyjno-kr¹¿kowej oraz karbape-
nemy w metodach rozcieñczeniowych (oznacze-
nie MIC).

H. influenzae ATCC 49247 � szczep BLNAR, s³u¿y
do kontroli jako�ci oznaczania wra¿liwo�ci na
pozosta³e antybiotyki (w tym karbapenemy
w metodzie dyfuzyjno-kr¹¿kowej).

H. influenzae ATCC 10211 � szczep s³u¿¹cy do kon-
troli jako�ci pod³o¿a HTM.

E. coli ATCC 35218 � szczep s³u¿y do kontroli ja-
ko�ci oznaczania wra¿liwo�ci na amoksycyli-
nê/kw. klawulanowy.

9. Oznaczanie wra¿liwo�ci pa³eczek
z rodziny Enterobacteriaceae

Pod³o¿e MHA, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda, inkubacja 16�18 h w temp. 35°C ±
± 2°C, w atmosferze tlenowej.

W przypadku �pe³zaj¹cych� szczepów Proteus spp.
ignorowaæ wtórny wzrost w strefach zahamowania
wzrostu, je¿eli nie przekracza on 20% wzrostu za-
sadniczego.

Nie oznaczaæ wra¿liwo�ci na cefalosporyny I i II
generacji oraz na aminoglikozydy, poniewa¿ mimo
wra¿liwo�ci in vitro nie ma skuteczno�ci klinicznej
[25, 27].

9.1. Oznaczanie wytwarzania $-laktamaz
o rozszerzonym spektrum substratowym
� ESBL

Szczepy wytwarzaj¹ce ESBL nale¿y traktowaæ
z definicji jako szczepy oporne na wszystkie penicyliny
(bez po³¹czeñ z inhibitorami), cefalosporyny (z wyj¹t-
kiem cefamycyn i po³¹czeñ z inhibitorami) i monobak-
tamy [11, 22, 27].

Nale¿y rutynowo oznaczaæ wytwarzanie ESBL
u wszystkich Enterobacteriaceae.

Ampicylina 10 µg Wynik badania reprezentatywny dla ampicyliny i amoksycyliny. Nie oznaczaæ dla
Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii.

Amoksycylina/kw. klawulanowy 20/10 µg Nie oznaczaæ dla Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp.
lub ampicylina/sulbaktam 10/10 µg i C. freundii.

Cefalotyna 30 µg Reprezentatywna dla cefaleksyny, cefradyny, cefakloru i cefadroksylu. Nie oznaczaæ
dla Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii.

Cefuroksym 30 µg lub cefamandol 30 µg Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp. i C. freundii wykazuj¹ naturaln¹
oporno�æ lub �redni¹ wra¿liwo�æ.

Tetracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê mo¿na uwa¿aæ za wra¿liwe na doksycyklinê. Szcze-
py �redniowra¿liwe lub oporne na tetracyklinê mog¹ byæ wra¿liwe na doksycyklinê.

Norfloksacyna 10 µg lub ofloksacyna 5 µg

Nitrofurantoina 300 µg Szczepy Proteus spp, Serratia spp., Providencia spp. i Morganella spp. s¹ zwykle
oporne.

Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg

Fosfomycyna (trometamol) 200 µg Stosowaæ tylko wobec E. coli izolowanych z ostrych zaka¿eñ dolnych dróg moczo-
wych (cystitis).

Tabela 9.2
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY DLA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z MOCZU

Ampicylina 10 µg Wynik badania reprezentatywny dla ampicyliny i amoksycyliny, nie oznaczaæ dla
Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i Citrobacter
freundii.

Amoksycylina/kw. klawulanowy 20/10 µg Nie oznaczaæ dla Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp.
lub ampicylina/sulbaktam 10/10 µg i C. freundii.

Cefalotyna 30 µg Reprezentatywna dla cefaleksyny, cefradyny, cefakloru i cefadroksylu. Nie oznaczaæ
dla Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii.

Cefazolina 30 µg Nie oznaczaæ dla Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp.
i C. freundii.

Cefuroksym 30 µg lub cefamandol 30 µg Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp. i C. freundii wykazuj¹ naturalnie
obni¿on¹ wra¿liwo�æ.

Gentamicyna 10 µg

Tabela 9.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY
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Ampicylina 10 µg

Kwas nalidyksowy 30 µg Testowanie kwasu nalidyksowego jest istotne do oceny mo¿liwo�ci zastosowania fluorochinolonów
w terapii. Istnieje niebezpieczeñstwo niepowodzenia terapeutycznego przy zastosowaniu fluoro-
chinolonów wobec szczepów wra¿liwych na fluorochinolony a opornych na kwas nalidyksowy.

Ciprofloksacyna 5 µg
lub inne fluorochinolony

Trimetoprim/sulfametoksazol
1,25/23,75 µg

Tabela 9.4
Oznaczanie wra¿liwo�ci pa³eczek Salmonella spp.

Uwaga: W przypadku zaka¿eñ uogólnionych wywo³anych przez Salmonella spp. nale¿y oznaczaæ wra¿liwo�æ na cefalosporyny III-ej generacji
i chloramfenikol.

Piperacylina 100 µg
lub mezlocylina 75 µg

Tikarcylina 75 µg

Piperacylina/
tazobaktam 100/10 µg

Tikarcylina/
kw. klawulanowy 75/10 µg

Cefoksytyna 30 µg Nie oznaczaæ u Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii.

Cefoperazon 75 µg Szczepy Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii mog¹
wytworzyæ oporno�æ w ci¹gu pierwszych dni po rozpoczêciu terapii. Zaleca siê monitorowanie
wra¿liwo�ci w czasie leczenia.

Cefotaksym 30 µg Szczepy Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii mog¹
lub ceftriakson 30 µg wytworzyæ oporno�æ w ci¹gu pierwszych dni po rozpoczêciu terapii. Zaleca siê monitorowanie

wra¿liwo�ci w czasie leczenia.

Ceftazydym 30 µg Szczepy Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii mog¹
wytworzyæ oporno�æ w ci¹gu pierwszych dni po rozpoczêciu terapii. Zaleca siê monitorowanie
wra¿liwo�ci w czasie leczenia.

Cefprozil 30 µg Nie oznaczaæ u Providencia spp.

Cefpodoksym 10 µg Nie oznaczaæ u Morganella spp. Szczepy Enterobacter spp., Serratia spp., Providencia spp.
i C. freundii mog¹ wytworzyæ oporno�æ w ci¹gu pierwszych dni po rozpoczêciu terapii. Zaleca
siê monitorowanie wra¿liwo�ci w czasie leczenia.

Cefepim 30 µg

Aztreonam 30 µg Szczepy Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Providencia spp. i C. freundii mog¹
wytworzyæ oporno�æ w ci¹gu pierwszych dni po rozpoczêciu terapii. Zaleca siê monitorowanie
wra¿liwo�ci w czasie leczenia.

Imipenem 10 µg
lub meropenem 10 µg

Ciprofloksacyna 5 µg

Amikacyna 30 µg

Netilmicyna 30 µg

Tobramycyna 10 µg

Chloramfenikol 30 µg Oznaczaæ w wyj¹tkowych sytuacjach, tylko wobec szczepów wieloopornych.

Tetracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê mo¿na uwa¿aæ za wra¿liwe na doksycyklinê. Szczepy �rednio-
wra¿liwe lub oporne na tetracyklinê mog¹ byæ wra¿liwe na doksycyklinê.

Trimetoprim/sulfametoksazol
1,25/23,75 µg

Tabela 9.3
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY
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9.1.1. Oznaczanie ESBL wg CLSI
� wy³¹cznie u szczepów E. coli i Klebsiella spp.

(oraz Proteus mirabilis, przy czym w przypadku
tego gatunku CLSI zaleca oznaczanie ESBL wy³¹cz-
nie u izolatów z powa¿nych zaka¿eñ oraz wykony-
wanie testu przegl¹dowego wy³¹cznie z cefpodoksy-
mem, ceftazydymem i cefotaksymem) � tabela 9.5.
Warunki hodowli, tzn. gêsto�æ zawiesiny, temperatura,
czas hodowli i pod³o¿a pozostaj¹ bez zmian (punkt 9).

Je�li szczep wytwarza ESBL to �rednica strefy wo-
kó³ kr¹¿ka zawieraj¹cego ceftazydym z kwasem kla-
wulanowym lub cefotaksym z kwasem klawulanowym,
jest wiêksza o 5 mm lub wiêcej od �rednicy strefy
wokó³ kr¹¿ka, odpowiednio z samym ceftazydymem
lub cefotaksymem.

Standaryzacja warunków wykonania testów wstêp-
nych powinna byæ przeprowadzona wraz ze szczepami
wzorcowymi: Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
i E. coli ATCC 25922.

W przypadku testów potwierdzaj¹cych z K. pneu-
moniae ATCC 700603 ró¿nica stref dla ceftazydymu
powinna byæ nie mniejsza ni¿ 5 mm, a dla cefota-
ksymu nie mniejsza ni¿ 3 mm. Dla szczepu E. coli
ATCC 25922 analogiczna ró¿nica stref nie powinna
byæ wiêksza ni¿ 2 mm.

9.1.2. Inne metody:
Do wykrywania ESBL mo¿e byæ stosowany tzw.

test dwóch kr¹¿ków (DDST) [15]. Za jego pomoc¹

ESBL mo¿na oznaczaæ u wszystkich gatunków Entero-
bacteriaceae. W wariancie podstawowym tej metody
stosuje siê kr¹¿ki z ceftazydymem 30 µg i cefotaksy-
mem 30 µg u³o¿one w odleg³o�ci 2 cm (pomiêdzy
�rodkami) od kr¹¿ka z amoksycylin¹ z kwasem klawu-
lanowym 20/10 µg. W celu zwiêkszenia czu³o�ci testu
mo¿na dodawaæ kr¹¿ki z cefpodoksymem 10 µg lub
aztreonamem 30 µg. Do wykrywania ESBL w szcze-
pach Enterobacteriaceae wykazuj¹cych oporno�æ na
ceftazydym i cefotaksym, niezale¿n¹ od inhibitorów
$-laktamaz, a wynikaj¹c¹ z konstytutywnej ekspresji
$-laktamaz AmpC, mo¿na w te�cie DDST stosowaæ
kr¹¿ek z cefepimem 30 µg.

Na polskim rynku dostêpne s¹ tak¿e Etesty pozwa-
laj¹ce wykrywaæ ESBL, zawieraj¹ce ceftazydym i cef-
tazydym z kwasem klawulanowym, cefotaksym i cefo-
taksym z kwasem klawulanowym. Dostêpne s¹ tak¿e
obecnie Etesty zawieraj¹ce cefepim i cefepim z kwa-
sem klawulanowym.

9.2. Szczepy wzorcowe:

E. coli ATCC 25922
E. coli ATCC 35218 � s³u¿y do kontroli jako�ci kr¹¿-

ków antybiogramowych z antybiotykami $-lakta-
mowymi w po³¹czeniu z inhibitorami $-laktamaz
(kwas klawulanowy, sulbaktam, tazobaktam)

K. pneumoniae ATCC 700603 � s³u¿y do kontroli ja-
ko�ci oznaczenia ESBL

Cefpodoksym 10 µg 9�16 23�28

Ceftazydym 30 µg 10�18 25�32

Aztreonam 30 µg 9�17 28�36

Cefotaksym 30 µg 17�25 29�35

Ceftriakson 30 µg 16�24 29�35

Tabela 9.6
Zakresy stref zahamowania wzrostu w milimetrach dla wybranych antybiotyków

Antybiotyk
K. pneumoniae ATCC 700603

(strefa w mm)
E. coli ATCC 25922

(strefa w mm)

Cefpodoksym 10 µg lub gdy strefa ≤17 mm wykonaæ test potwierdzaj¹cy

Ceftazydym 30 µg lub gdy strefa ≤22 mm wykonaæ test potwierdzaj¹cy

Aztreonam 30 µg lub gdy strefa ≤27 mm wykonaæ test potwierdzaj¹cy

Cefotaksym 30 µg lub gdy strefa ≤27 mm wykonaæ test potwierdzaj¹cy

Ceftriakson 30 µg gdy strefa ≤25 mm wykonaæ test potwierdzaj¹cy

Tabela 9.5
Oznaczanie ESBL wg CLSI

Test przegl¹dowy wstêpny1 Test potwierdzaj¹cy

Ceftazydym 30 µg i ceftazydym/kwas
klawulanowy 30/10 µg oraz cefotaksym 30 µg
i cefotaksym/kwas klawulanowy 30/10 µg

1 � Dla zwiêkszenia czu³o�ci testu powinno siê oznaczaæ wra¿liwo�æ dla kilku antybiotyków.
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10. Oznaczanie wra¿liwo�ci
pa³eczek niefermentuj¹cych

Pod³o¿e MHA, zawiesina bakteryjna o gêsto�ci
0,5 McFarlanda, inkubacja 16�18 h (20�24 h dla
Stenotrophomonas maltophilia i Burkholderia ce-
pacia; 24 h dla Pseudomonas aeruginosa izolo-
wanych od pacjentów z mukowiscydoz¹) w temp.
35°C ± 2°C, w atmosferze tlenowej.

Spo�ród pa³eczek niefermentuj¹cych, metoda dyfu-
zyjno-kr¹¿kowa mo¿e byæ stosowana szeroko jedynie
wobec P. aeruginosa i Acinetobacter spp. (punkt 10.1.).
W przypadku S. maltophilia i B. cepacia mo¿na tê
metodê wykorzystywaæ dla wybranych antybiotyków
(punkt 10.2.). W oznaczeniach wra¿liwo�ci innych
gatunków pa³eczek niefermentuj¹cych oraz S. malto-
philia i B. cepacia na inne ni¿ wymienione w punk-
cie 10.2. antybiotyki, nale¿y oznaczaæ MIC.

10.1. Oznaczanie wra¿liwo�ci P. aeruginosa
i Acinetobacter spp. (tabele 10.1�10.3.)

10.2. Oznaczanie wra¿liwo�ci S. maltophilia,
B. cepacia metod¹ dyfuzyjno-kr¹¿kow¹
(tabele 10.4. � 10.5.)

10.3. Oznaczanie wytwarzania metalo-$-laktamaz
(MBL)

W ostatnich latach coraz czê�ciej izolowane s¹
szczepy niefermentuj¹cych pa³eczek Gram-ujemnych,
zw³aszcza P. aeruginosa, dysponuj¹cych nabyt¹ opor-

no�ci¹ na karbapenemy. Oporno�æ ta jest uwarun-
kowana wieloma ró¿nymi mechanizmami ($-laktama-
zy, ograniczenie przepuszczalno�ci os³on komór-
kowych, wypompowywanie leku z komórki) [23, 21,
26], które mog¹ tak¿e dotyczyæ innych antybioty-
ków. Typ i wariant mechanizmu, poziom jego ekspre-
sji oraz ewentualne wspó³wystêpowanie kilku me-
chanizmów w pojedynczym szczepie decyduj¹ o du¿ej
ró¿norodno�ci fenotypów oporno�ci takich szczepów.
W�ród znanych obecnie mechanizmów oporno�ci
P. aeruginosa na karbapenemy szczególne zagro¿enie
stanowi¹ $-laktamazy o aktywno�ci karbapenemaz,
zaliczane do grupy 3 lub klasy B w systemach klasy-
fikacyjnych $-laktamaz [2] i zwane te¿ metalo-$-lak-
tamazami (MBL), ze wzglêdu na wykorzystywanie
jonów Zn2+ jako kofaktorów reakcji hydrolizy $-lakta-
mów. Geny koduj¹ce MBL mog¹ byæ przekazywane
horyzontalnie pomiêdzy szczepami P. aeruginosa,
a tak¿e szczepami innych gatunków bakterii (np.
Pseudomonas putida, Acinetobacter baumannii),
w³¹cznie z gatunkami z rodziny Enterobacteriaceae.
W ci¹gu ostatnich 5 lat szczepy wytwarzaj¹ce MBL
(g³ównie P. aeruginosa) pojawi³y siê w wielu krajach
na �wiecie, tak¿e w Polsce i st¹d wynika potrzeba wy-
krywania ich w laboratoriach mikrobiologicznych. Jak
dot¹d, nie opracowano ³atwego do wykonania testu na
obecno�æ MBL, który mo¿na by uznaæ za referencyjny
(odpowiednio czu³y i specyficzny) i ¿adna metoda
nie znalaz³a siê jeszcze w zaleceniach CLSI. Niemniej,
istniej¹ metody, które s¹ w stanie wykrywaæ czê�æ
szczepów MBL-dodatnich i które mog¹ byæ stosowa-
ne w laboratoriach.

Piperacylina 100 µg

Karbenicylina 100 µg

Ceftazydym 30 µg

Gentamicyna 10 µg

Tetracyklina 30 µg Szczepy wra¿liwe na tetracyklinê mo¿na uwa¿aæ za wra¿liwe na doksycyklinê.
Szczepy �redniowra¿liwe lub oporne na tetracyklinê mog¹ byæ wra¿liwe na doksy-
cyklinê.

Norfloksacyna 10 µg lub ofloksacyna 5 µg

Trimetoprim/sulfametoksazol1,25/23,75 µg

Tabela 10.2
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY DLA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z MOCZU

Mezlocylina 75 µg lub tikarcylina 75 µg

Piperacylina 100 µg

Ceftazydym 30 µg

Gentamicyna 10 µg

Tobramycyna 10 µg

Tabela 10.1
ANTYBIOGRAM PODSTAWOWY
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Szczepy podejrzewane o wytwarzanie MBL po-
winny byæ przesy³ane do laboratorium referencyjnego
w celu potwierdzenia oznaczenia za pomoc¹ metod
biochemicznych i molekularnych.

Wykrywaniu MBL powinno siê poddawaæ oporne na
karbapenemy szczepy P. aeruginosa (i w razie izolacji,
innych pa³eczek Gram-ujemnych, z wyj¹tkiem S. mal-
tophilia). Pewnego rodzaju wskazówk¹ mo¿e byæ wy-
nik oznaczenia wra¿liwo�ci szczepu na aztreonam, po-
niewa¿ szczepy produkuj¹ce MBL czêsto s¹ wra¿liwe,
�redniowra¿liwe lub przynajmniej, w znacznie mniej-
szym stopniu oporne na aztreonam ni¿ na ceftazydym.

Test wykonuje siê metod¹ dyfuzyjno-kr¹¿kow¹,
a p³ytki MHA z posianym szczepem bakterii przygoto-

wuje siê jak w rutynowych badaniach wra¿liwo�ci na
leki wg zaleceñ CLSI. Na p³ytce uk³ada siê w znacznej
odleg³o�ci od siebie dwa zestawy kr¹¿ków, z których
ka¿dy przypomina test dwóch kr¹¿ków (DDST) do
wykrywania ESBL. Pierwszy zestaw zawiera kr¹¿ek
z EDTA (10 µl 0,5 EDTA, pH 7,3�7,4) i po jego
obu stronach kr¹¿ki z ceftazydymem 30 µg i imipene-
mem 10 µg, odleg³e od kr¹¿ka EDTA o 2 cm (miêdzy
�rodkami kr¹¿ków) [20]. W drugim zestawie zamiast
EDTA, kr¹¿ek �rodkowy zawiera kwas 2-merkaptopro-
pionowy (2-MPA; 2�3 µl nierozcieñczonej substancji)
[1]. Kr¹¿ki z EDTA i 2-MPA nale¿y przygotowaæ sa-
modzielnie na kilka minut przed u³o¿eniem na p³ytce.
Kwas 2-merkaptopropionowy i EDTA s¹ inhibitorami

Lewofloksacyna (5 µg) wra¿liwy � ≥17mm, �redniowra¿liwy � 14�16 mm, oporny � ≤13 mm

Trimetoprim/sulfametoksazol (1,25/23,75 µg) wra¿liwy � ≥16 mm, �redniowra¿liwy � 11�15 mm, oporny � ≤10 mm

Tabela 10.4
Oznaczanie wra¿liwo�ci S. maltophilia metod¹ dyfuzyjno-kr¹¿kow¹

Ceftazydym (30 µg) wra¿liwy � ≥21 mm, �redniowra¿liwy � 18�20 mm, oporny � ≤17 mm

Meropenem (10 µg) wra¿liwy � ≥20 mm, �redniowra¿liwy � 16�19 mm, oporny � ≤15 mm

Trimetoprim/sulfametoksazol (1,25/23,75 µg) wra¿liwy � ≥≥≥≥≥ 16 mm, �redniowra¿liwy � 11�15 mm, oporny � ≤≤≤≤≤ 10 mm

Tabela 10.5
Oznaczanie wra¿liwo�ci B. cepacia metod¹ dyfuzyjno-kr¹¿kow¹

Tikarcylina/kw.klawulanowy 75/10 µg

Ampicylina/sulbaktam 10/10 µg Oznaczaæ wra¿liwo�æ wy³¹cznie dla Acinetobacter spp. ze wzglêdu na dobr¹ aktyw-
no�æ sulbaktamu wobec tego rodzaju.

Piperacylina/tazobaktam 100/10 µg

Cefepim 30 µg

Cefoperazon 75 µg

Cefotaksym 30 µg lub ceftriakson 30 µg

Aztreonam 30 µg

Imipenem 10 µg

Meropenem 10 µg

Amikacyna 30 µg

Netilmicyna 30 µg

Ciprofloksacyna 5 µg

Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg P. aeruginosa jest naturalnie oporny. W przypadku Acinetobacter spp. lek mo¿e byæ
w³¹czony do antybiogramu podstawowego

Chloramfenikol 30 µg P. aeruginosa jest naturalnie oporny. Mo¿e byæ badany dla Acinetobacter spp.

Kolistyna 50 µg* wra¿liwy � ≥≥≥≥≥15 mm, oporny � <15  mm [4]

Tabela 10.3
ANTYBIOGRAM ROZSZERZONY

* W ciê¿kich zaka¿eniach, niepowodzeniach terapeutycznych oraz w przypadku szczepów wieloopornych zawsze oznaczaæ MIC, ze wzglêdu
na mo¿liwo�æ niewykrycia oporno�ci przy u¿yciu metody dyfuzyjno-kr¹¿kowej W przypadku kolistyny i polimyksyny B interpretacja
MIC (dla obu leków) jest nastêpuj¹ca: szczep wra¿liwy � MIC ≤≤≤≤≤2 µg/ml, szczep oporny � MIC ≥≥≥≥≥ 4 µg/ml) [9, 27].
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MBL, w zwi¹zku z czym, o produkcji tych enzymów
�wiadczy pojawienie siê i wyra�ne powiêkszenie strefy
wokó³ kr¹¿ka z ceftazydymem i/lub imipenemem od
strony kr¹¿ka zawieraj¹cego inhibitor (obraz bardzo
podobny do dodatniego wyniku oznaczania ESBL me-
tod¹ dwóch kr¹¿ków, DDST).

Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e w sprzeda¿y znajduje siê
Etest s³u¿¹cy do wykrywania MBL, w którym wyko-
rzystywane s¹ imipenem i EDTA.

9.2. Szczepy wzorcowe:

E. coli ATCC 25922
P. aeruginosa ATCC 27853 � s³u¿y tak¿e do kon-

troli jako�ci prawid³owej zawarto�ci Ca2+ i Mg2+

w pod³o¿u MHA
E. coli ATCC 35218 � s³u¿y do kontroli jako�ci

kr¹¿ków antybiogramowych z antybiotykami
$-laktamowymi w po³¹czeniu z inhibitorami
$-laktamaz (kwas klawulanowy, sulbaktam,
tazobaktam).

U¿yte skróty:

BHIA ang. brain-heart infusion agar � agar z wyci¹giem
mózgowo-sercowym

BLNAR ang. $-lactamase negative ampicillin resistant
� szczepy H. influenzae $-laktamazo-ujemne
oporne na ampicylinê

BLPACR ang. $-laktamase-producing, amoxicillin-cla-
vulanic acid-resistant � szczepy H. influenzae
$-laktamazo-dodatnie i oporne na amoksycylinê
z kw. klawulanowym

2-MPA ang. 2-mercaptopropionic acid � kwas 2-merkap-
topropionowy

CA-MRSA ang. community acquired MRSA � zaka¿enia
MRSA nabyte poza szpitalem

CDC ang. Centers for Disease Control and Prevention
CFU ang. colony forming unit � jednostka tworz¹ca

koloniê
CLSI (d. NCCLS) ang. Clinical and Laboratory Standards

Institute
EDTA wersenian dwusodowy
ESBL ang. extended-spectrum $-lactamase � $-lakta-

maza o rozszerzonym spektrum substratowym
HA-MRSA ang. hospital acquired MRSA � zaka¿enia

MRSA nabyte w szpitalu
HLAR ang. high-level aminoglycoside resistance � wy-

soka oporno�æ na aminoglikozydy
HTM ang. Haemophilus Test Medium
KBMHA Mueller-Hintonê agar z dodatkiem 5% krwi ba-

raniej
KORLD Krajowy O�rodek Referencyjny ds. Lekowra¿li-

wo�ci Drobnoustrojów
MBL ang. metallo-$-lactamase
MHA Mueller-Hinton agar
MHBCA Mueller-Hinton broth cation adjusted � bulion

Mueller-Hinton wzbogacony kationami
MIC ang. minimal inhibitory concentration � naj-

mniejsze stê¿enie hamuj¹ce

MLSB ang. resistance to macrolide, lincosamide and
streptogramin B; oporno�æ na makrolidy, linko-
samidy i streptograminy B

MRSA ang. methicillin-resistant S. aureus � S. aureus
oporny na meticylinê

MSB ang. macrolides, streptogramines-B efflux � me-
chanizm wypompowywania makrolidów i strep-
togramin B

MRCNS ang. methicillin-resistant coagulase-negative sta-
phylococci � oporne na meticylinê gronkowce
koagulazo-ujemne

MSCNS ang. methicillin-susceptible coagulase-negative
staphylococci � wra¿liwe na meticylinê gronkow-
ce koagulazo-ujemne

MSSA ang. methicillin-susceptible S. aureus � S. aureus
wra¿liwy na meticylinê

ORCNS ang. oxacillin-resistant coagulase-negative sta-
phylococci � oporne na oksacylinê gronkowce
koagulazo-ujemne

ORSA ang. oxacillin-resistant S. aureus � S. aureus
oporny na oksacylinê

OUN o�rodkowy uk³ad nerwowy
PBP ang. penicillin-binding protein � bia³ko wi¹¿¹ce

penicylinê
PMR p³yn mózgowo-rdzeniowy
TSA agar tryptozowo-sojowy
TSB bulion tryptozowo-sojowy
hVISA ang. heteroresistant vancomycin-intermediate

S. aureus � S. aureus �redniowra¿liwy na wanko-
mycynê o heterogennej ekspresji oporno�ci

VISA ang. vancomycin-intermediate S. aureus �
S. aureus �redniowra¿liwy na wankomycynê

VRE ang. vancomycin resistant enterococci � entero-
koki oporne na wankomycynê

VRSA ang. vancomycin resistant S. aureus � S. aureus
oporny na wankomycynê
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Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

Potrzeba ustanowienia Kodeksu Etyki Diagnosty
Laboratoryjnego wynika z rozwoju medycyny, w której
coraz wiêksz¹ rolê odgrywa wyspecjalizowana diag-
nostyka laboratoryjna. Pozwala ona nie tylko ustalaæ
trafne diagnozy umo¿liwiaj¹ce podejmowanie skutecz-
nych dzia³añ terapeutycznych, ale w coraz wiêkszym
stopniu przyczynia siê do rozwoju samego lecznictwa
i skutecznej profilaktyki medycznej. Jest rzecz¹ zro-
zumia³¹, ¿e wraz ze wzrostem znaczenia diagnostyki
laboratoryjnej w �wiadomo�ci �wiadczeniodawców
i pacjentów uzyska³a ona status zawodu zaufania pu-
blicznego. W praktyce oznacza to, ¿e przed diagno-
stami laboratoryjnymi stawiane s¹ wysokie wymagania
moralne i zawodowe. Kodeks Diagnosty Laborato-
ryjnego, którego sygnatariuszem jest zjazd przed-
stawicieli diagnostów laboratoryjnych pe³niæ bêdzie
wa¿n¹ rolê w procesie kszta³cenia specjalistów o wy-
sokim poziomie moralnym i w³a�ciwych postawach
zawodowych. Kodeks stanowi¹c wyraz ukszta³towanej
�wiadomo�ci moralnej �rodowiska, jest podstaw¹ do
oceny zawodowego zaanga¿owania i postaw moral-
nych cz³onków korporacji.

Kodeks diagnosty laboratoryjnego opiera siê na po-
wszechnie przyjêtych normach etyki oraz zasadach
wynikaj¹cych z tradycji zawodu. Naczeln¹ zasad¹ po-
stêpowania diagnosty laboratoryjnego jest dobro osoby
ludzkiej, które winno byæ chronione zarówno w odnie-
sieniach indywidualnych, jak i spo³ecznych. Z zasady

tej wynika zarówno powinno�æ poszanowania godno�ci
cz³owieka, jak równie¿ budowanie takich odniesieñ
w pracy zawodowej, by jej naczelnym celem by³a s³u¿-
ba cz³owiekowi wed³ug powszechnie cenionych war-
to�ci takich jak uczciwo�æ, rzetelno�æ i kompetencja.

I. Zasady ogólne:

1. Dobro pacjenta jest dobrem nadrzêdnym, wynika to
z jedyno�ci i niepowtarzalno�ci osoby ludzkiej.

2. Zespó³ nadrzêdnych warto�ci moralnych: dobro,
prawda, wolno�æ, równo�æ, sprawiedliwo�æ dyktuj¹
sposób i zasady postêpowania wobec pacjenta.

3. Diagno�ci laboratoryjni powinni spe³niaæ swoje
funkcje w sposób zgodny z podstawowymi norma-
mi etycznymi oraz zasadami sztuki zawodu.

4. Diagno�ci laboratoryjni postêpuj¹c wed³ug zasad
uczciwo�ci, bezstronno�ci, i rzetelno�ci powinni
wykonywaæ swoje czynno�ci zawodowe z szacun-
kiem dla osoby ludzkiej.

5. Maj¹c na uwadze donios³o�æ uprawianego zawodu
diagnosta laboratoryjny podejmuje swoje obowi¹z-
ki w poczuciu odpowiedzialno�ci za w³asne �rodo-
wisko, dbaj¹c o kszta³towanie w nim nienagannych
postaw oraz rozwój zawodowy.

II. Zasady szczegó³owe:

1. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynno�ci
tak, by dbaj¹c o dobro i interes osób korzystaj¹cych

Warszawa, 21 kwietnia 2005 r.

Do Diagnostów Laboratoryjnych!
Przedstawiamy Pañstwu projekt �Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego�, który jest owo-

cem pracy wielu osób i zatwierdzony przez Komisjê Etyczn¹ wybran¹ podczas Pierwszego Kra-
jowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych oczekuje, ¿e przed³o¿ony projekt �Kodeks Etyki
Diagnosty Laboratoryjnego� bêdzie przedmiotem konsultacji w �rodowisku diagnostów labora-
toryjnych do 15 sierpnia 2005 roku. Do tego czasu wp³yn¹ opinie i komentarze do w/w projektu.
Przed³o¿enie opinii i komentarzy przez cz³onków KIDL poprzedzi wprowadzenie pod obrady
i zatwierdzenie Kodeksu na Nadzwyczajnym Krajowym Zje�dzie Diagnostów Laboratoryjnych.

Opinie i komentarze prosimy kierowaæ na adres Biura KIDL
(ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa) z adnotacj¹ �KODEKS ETYKI�.

Oczekujemy, ¿e ka¿dy z Pañstwa we�mie udzia³ w debacie nad ostateczn¹ tre�ci¹ Kodeksu,
który zostanie przed³o¿ony Nadzwyczajnemu Zjazdowi Diagnostów Laboratoryjnych.

Z pozdrowieniem
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

(�) Henryk Owczarek

PROJEKT KODEKSU ETYKI DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

przed³o¿ony przez Komisjê Etyki KIDL,
w dniu 20 kwietnia 2005 r. do konsultacji ze �rodowiskiem diagnostów laboratoryjnych.
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z jego us³ug, mieæ �wiadomo�æ, ¿e wyniki tej pracy
chroni¹ zdrowie i ¿ycie cz³owieka.

2. Diagnosta laboratoryjny stosuj¹c ca³¹ swoj¹ wiedzê
i umiejêtno�ci winien d¹¿yæ do uzyskania wiarygod-
nych wyników i ich interpretacji dla potrzeb diag-
nostycznych, leczniczych, sanitarno-epidemiologicz-
nych i profilaktycznych.

3. Aby optymalnie, rzetelnie i zarazem skutecznie
spe³niaæ swoje zadania w warunkach, w których
pracuje, diagnosta laboratoryjny winien postêpowaæ
wed³ug zasad: trafno�ci, rzetelno�ci, wiarygodno�ci
oraz ekonomicznie uzasadnionej i racjonalnej kosz-
towno�ci badañ.

4. Diagnosta laboratoryjny postêpuje wed³ug zasady
skuteczno�ci i przydatno�ci diagnostycznej badañ.

5. Diagnosta laboratoryjny z nale¿yt¹ dba³o�ci¹ i sta-
ranno�ci¹ pobiera i zabezpiecza pozyskany do badañ
materia³ biologiczny. Materia³ pobrany od pacjenta
mo¿e byæ za jego zgod¹ archiwizowany. Diagnosta
jednak zobowi¹zuje siê do jego zabezpieczenia przed
u¿yciem i wykorzystaniem przez osoby trzecie.

6. Bior¹c pod uwagê dynamiczny rozwój laboratoryj-
nej diagnostyki medycznej, diagnosta laboratoryjny
zobowi¹zany jest do:
� uzupe³niania swej wiedzy poprzez uczestnictwo

w konferencjach naukowych, szkoleniach i lek-
turê fachowej literatury,

� uzyskiwania specjalizacji,
� czynnego uczestnictwa w inicjatywach swojej

korporacji zawodowej zmierzaj¹cych do dosko-
nalenia organizacji pracy diagnostów i rozwoju
diagnostyki poprzez:

a. wspó³tworzenie standardów jako�ci dla diagno-
styki laboratoryjnej,

b. poszerzanie zakresu oraz podnoszenie poziomu
us³ug �wiadczonych przez �rodowisko diagnos-
tów,

c. okre�lenie zasad dobrej wspó³pracy z osobami
wykonuj¹cymi inne zawody medyczne,

d. okre�lenie zasad dobrej wspó³pracy miêdzy diag-
nostami ze szczególnym zwróceniem uwagi na
eliminowanie problemu nieuczciwej konkurencji,

e. wypracowanie zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy wspó³wykonuj¹cych czynno�ci diagnostyki
laboratoryjnej,

f. ustalanie postêpowania w dziedzinie ochrony
�rodowiska naturalnego,

g. zabieganie o �rodki i warunki potrzebne do w³a�-
ciwego wykonywania zawodu,

h. oddzia³ywanie na finansow¹ i spo³eczn¹ politykê
pañstwa skierowan¹ na ochronê zdrowia i ¿ycia
ludzkiego,

i. wspó³uczestnictwo w procesie przygotowywania
programów kszta³cenia w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej.

7. Diagnosta laboratoryjny przestrzega zasady kom-
petencji a w przypadku problemów przekraczaj¹-
cych jego wiedzê, b¹d� jakichkolwiek w¹tpliwo�ci
dotycz¹cych uzyskanych wyników lub ich interpre-
tacji winien zasiêgaæ porad odpowiednich specja-
listów (ekspertów).

8. Diagnosta laboratoryjny w procesie uzyskiwania
danych o pacjencie winien kierowaæ siê zawsze za-
wodow¹ uczciwo�ci¹, rzetelno�ci¹, bezstronno�ci¹
i dyskrecj¹.

9. Diagnosta laboratoryjny zobowi¹zany jest zacho-
waæ w �cis³ej tajemnicy wszystko, czego dowie-
dzia³ siê o pacjencie, podczas przeprowadzanych
badañ. Zarazem zobowi¹zany jest on do zabezpie-
czenia wszelkich w/w informacji przed osobami
trzecimi.

10. Diagnosta laboratoryjny nie mo¿e pope³niaæ, ani
wspó³uczestniczyæ w:
� zatajaniu wyników laboratoryjnych,
� fa³szowaniu wyników badañ lub zaniechaniu

wykonania zleconych badañ,
� pope³nianiu plagiatu w pracy naukowej czy do-

stosowywaniu wyników do postawionej przez
siebie lub zleceniodawcê tezy,

� udostêpnianiu wyników badañ laboratoryjnych
dotycz¹cych pacjenta b¹d� te¿ informacji o za-
gro¿eniu dla zdrowia i ¿ycia pacjenta firmom
ubezpieczeniowym, ka¿demu nieuprawnionemu,
w tym pracodawcom,

� przekazywaniu materia³u biologicznego osobom
trzecim,

� niew³a�ciwym zabezpieczeniu materia³u biolo-
gicznego (od pobrania do likwidacji).

11. Wyniki badañ w pierwszym rzêdzie nale¿¹ do oso-
by, której one dotycz¹ i mog¹ byæ tylko przez ni¹,
lub za jej zgod¹ udostêpniane innym osobom lub
instytucjom.

12. Diagnosta laboratoryjny, jako przedstawiciel zawo-
du zaufania publicznego nie mo¿e ujawniaæ tajem-
nicy zawodowej, nie mo¿e te¿, w sprawach doty-
cz¹cych diagnostyki laboratoryjnej, wprowadzaæ
w b³¹d opinii publicznej.

13. Diagnosta laboratoryjny winien udzieliæ pacjentowi
(je�li ten siê o to zwróci) z najwy¿sz¹ staranno�ci¹
zrozumia³ych informacji o badaniu laboratoryjnym.

14. Diagnosta laboratoryjny nie mo¿e uzale¿niaæ �wiad-
czonej przez siebie us³ugi od dodatkowej gratyfika-
cji od firm reprezentuj¹cych producentów sprzêtu
i zaopatrzenia medycznego, od samych pacjentów,
od osób i instytucji w jakikolwiek sposób zaintere-
sowanych uzyskaniem okre�lonych wyników, od
firm ubezpieczeniowych.

15. Diagnosta laboratoryjny zobowi¹zany jest do bu-
dowania etosu swojego �rodowiska, do jego pro-
mocji i rozwoju. Szczególnie wa¿na jest dba³o�æ
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o budowanie spo³ecznego zaufania, które jest nie-
odzownym warunkiem dobrego pe³nienia spo³ecz-
nej misji.

16. Diagnosta laboratoryjny w relacjach z innymi diag-
nostami okazuje solidaryzm zawodowy. Diagnosta
laboratoryjny powinien dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
ze wspó³pracownikami, a bêd¹c kierownikiem la-
boratorium, nie mo¿e utrudniaæ podw³adnym zdo-
bywania wiedzy, lecz przeciwnie, ma obowi¹zek
motywowaæ ich do rozwoju i podnoszenia kwali-
fikacji.

17. W odniesieniu do swych wspó³pracowników zawo-
du diagnosta laboratoryjny zachowuje wzajemn¹
¿yczliwo�æ i szacunek. W przypadku zauwa¿enia
b³êdów w postêpowaniu kolegów winien z nale¿-
nym taktem zwróciæ siê najpierw do samego zainte-
resowanego, a w sytuacji szczególnej skonsultowaæ
siê z prze³o¿onym.

18. W stosunku do pacjenta, jego rodziny diagnosta za-
chowuje nale¿ny szacunek oraz osobist¹ kulturê.

19. W stosunku do lekarza zlecaj¹cego badania diag-
nosta laboratoryjny zobowi¹zany jest do szacunku
i otwarto�ci na wspó³pracê.

20. W sytuacji zaistnienia konfliktu z w³asnym sumie-
niem diagnosta mo¿e odmówiæ wziêcia udzia³u
w powierzonych mu czynno�ciach jednoznacznie
o tym informuj¹c swych prze³o¿onych.

21. W sytuacji stosowania mobbingu wobec diagnosty,
mo¿e on zwróciæ siê do swojej korporacji o pomoc
i ochronê prawn¹.

22. Diagnosta laboratoryjny w organizacji pracy me-
dycznego laboratorium diagnostycznego i jego
kierowaniu postêpuje wed³ug zasady uczciwo�ci,
unikaj¹c niezdrowej konkurencji i nepotyzmu.

23. W dzia³alno�ci zawodowej diagnosta laboratoryj-
ny kieruje siê regu³ami prawa wynikaj¹cymi z usta-
wy o diagnostyce laboratoryjnej, statutu KIDL,
uchwa³ KRDL, nie naruszaj¹c ogólnie przyjêtych
i powszechnie rozumianych zasad dobrego wspó³-
¿ycia spo³ecznego.

Postanowienia koñcowe:
1. Kodeks etyczny diagnosty laboratoryjnego jest

zbiorem podstawowych norm, którymi winien kie-
rowaæ siê ka¿dy przedstawiciel zawodu.

2. Kodeks odwo³uje siê do podstawowych, nienaruszal-
nych zasad chroni¹cych godno�æ osoby ludzkiej, sta-
nowi¹c wa¿ne narzêdzie formacji zawodowej.

3. Kodeks jest �ród³em ogólnych wskazañ moralnych,
które nie zastêpuj¹ procesu formacji osobowej i za-
wodowej diagnosty.

4. Nieustanna refleksja nad sformu³owanymi zasada-
mi postêpowania diagnosty laboratoryjnego winna
stanowiæ podstawê formacji osobowej zmierzaj¹cej
do doskonalenia postaw moralnych i zawodowych
diagnostów laboratoryjnych

5. Dba³o�æ o przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki
Diagnosty Laboratoryjnego spoczywa na w³adzach
Korporacji, a w szczególno�ci na cz³onkach komisji
etycznej.
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